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Decidimos o tema deste n . 9 da FESTA
DA PALABRA SILENCIADA para falar do
que non se falou, ou apenas se falou neste
ano 92 de conmemoración dos 500 anos
da conquista de América. Nin nos artigos
de opinión na prensa, nin nos Comités anti
V Centenario, enfocaron a Colonización das
mulleres, o Sexismo nin a reacción
das mulleres frente ao colonialismo. Por iso
facíase necesario esta testemuña.
Como primeiras colonizadas históricas,
as mulleres precisamos autodefinirnos,
autodeterminarnos, tomar conta do noso
corpo, da nosa vida e do noso país. Para iso
somos feministas. Para iso emitimos aquí
a nosa palabra libre.

C O L O N I A L I S M O E SEXISMO

I
No ano 92 "celebrouse" en
España e América o V Centenario
da colonización española daquelas
terras. lsto motivou unha atención
ao feito colonial.
1
A colonización foi entendida
durante séculos como a opresión
exercida sobre razas diferentes.
Nós coñecemos maiormente a que
levaron a cabo europeos sobre
pobos americanos e africanos. En
tempos máis recentes extendeuse
o concepto ao colonialismo interno,
no que a explotación dun pobo non
vai aparellada coa diferencia racial.
Este é o caso de Galiza. O
colonialismo é un sistema de
explotación dun grupo humano. A
continuación imos subliriar algúns
aspectos en relación coas mulleres
e comprobar como están na base
das futuras colonizacións. A
ideoloxía que sustenta o
patriarcado, o sexismo,
fundamenta o resto das
dominacións.
A explotación económica e
política das mulleres é a base da
sociedade patriarcal. O patriarcado
é o primeiro sistema de
colonización, un sistema de
dominación sexual cunha ideoloxía
sexista e unha metafísica propia. A
nosa é unha sociedade
fundamentada no privilexio
masculino. Privilexio económico
fundamentalmente.
1.%Explotación da forza de
traballo das mulleres: As mulleres
realizan os traballos menos
considerados e menos valorados
económicamente. Reciben menos
M . W o s é Queizán

salario por igual traballo (como os
inmigrantes nas sociedades
industriais). Pero ademais realizan
traballo doméstico, traballo
escravo, sen contrato laboral nin
horario regulador. Miles de horas
de traballo socialmente necesario
que as mulleres levan a cabo
gratuitamente. Cando eses
traballos (comida, lavado,
pranchado, alimentación e cuidado
das criaturas e do home, atención
aos enfermos, satisfacción sexual
do marido, etc.), son realizados fóra
do fogar, teñen prezo. 0 s salarios
normais dos homes non Iles
permitirían pagarse todo o que
reciben gratuitamente das mulleres
e, ademais, con amor. A división do
traballo, o reparto sexual de
tarefas, que se considera normal na
sociedade patriarcal, é un feito
cultural e non de natureza, imposto
ás mulleres pola forza; feito que
debe ser explicado. 0 s Estados
organizan as riquezas e distribúen
os presupostos contando con ese
enorme traballo gratuito; os
economistas fan as contas sen telo
en conta. Manexan números de
explotación, de suor,sangue e
dependencia. A economía
doméstica permanece fóra da
producción capitalista e o capital
recíbeas como un regalo sen gasto
nin inversión.
2.LAproveitamento do corpo
das mulleres para a reproducción,
controlada polo sistema. A
producción de criaturas humanas é
exclusiva e limitada ás mulleres, así
como a crianza. Pero a filiación é

masculina. Socialmente son os
homes os que "paren".As mulleres
non teñen dereito de decisión
sobre a propia producción. Esta é
controlada polos gobernos
mediante leis de aborto ou
interdicción da anticoncepción.
3.e-0 corpo das mulleres é
utilizado como obxecto sexual,
como obxecto de consumo cedido
para o pracer masculino, por un
momento ou por longo tempo.
Obxecto efectivo na práctica pero
tamén no sistema de
representacións na que os homes
se proxectan: imaxes, publicidade,
libros, etc. Obxecto de fantasía
masculina.
Para conseguir a explotación é
necesario privar de liberdade e de
bens á colonizada e despoxala de
identidade. lsto conseguiuse ao
longo da historia mediante unha
educación que infravalora ás
mulleres e as insere nun sistema
que as leva á alienación e ao
rechazo de si mesmas, ao
autoodio. Fenómenos estes ben
cotiecidos neste país.
Levouseacabounha
devaluación simbólica das
mulleres, desde a relixión (Deus,
Señor, Rei, masculino e as
mulleres asociadas co pecado e co
mal) até as filosofías, con
Aristóteles á cabeza ao presentar
ás rnulleres como seres
incompletos e defectuosos e que,
polo tanto, debían estar
subordinadas aos homes
"naturalmente". Cando perden forza
os argumentos relixiosos, chegan

os "científicos", os "psicolóxicos",
os freudianos ..., a querer
demostrar que as mulleres
seguimos sendo criaturas carentes
de intelixencia, de forza, de
sexualidade...
O privilexio económico non é o
único no sistema colonial. No
colonialismo patriarcal todos os
homes gozan de privilexios. Os
pobres, os homes máis
desfavorecidos, non deixan de ser
colonizadores, non deixan de
explotar as súas esposas e son
solidarios cos patróns e os xefes
no referente ás mulleres. Neste
aspecto son cómplices e
comparten chiscares de 0110,
olladas, chistes machistas ... O
home pobre ten privilexios como
home que non quere perder.
Ningún quere ser socialmente
muller. Forma parte do Ser
Superior e a súa palabra será máis
de fiar cá da muller.
O colonizador é Heme: portador
dos valores universais da
civilización, da historia. O seu
poder está lexitimado. Dominar é o
seu rasgo fundamental. E algo
"natural". El é quen mira e quen
nomea. O suxeito. O que está no
centro do discurso.
As mulleres, do mesmo modo
que os pobos colonizados, non
temos historia. A historia é do
colonizador. A historia foi escrita
polos homes do poder, con
palabras e criterios propios. Fixaron
a atención nos homes. A súa
perspectiva non Iles permitiu ver as
accións das mulleres. Para nós foi

o silencio, a ocultación, a
escuridade máis absoluta. A falta
de coñecementos que temos da
nosa historia, dos logros e
descubrimentos, das nosas loitas,
das nosas heroínas, é a maneira
eficaz de manternos subordinadas.
Ademais, non ter historia
significa non ter alternativas para o
futuro. Por iso os oprimidos buscan
pasados de grandeza. O
galeguismo saca a relocir pasados
celtas, guerreiros cheos de impeto
e coraxe, xestas nobres para
resarcirse da dominación que
marcou a noca historia. O presente
sería unha decadencia do pasado
glorioso. Asimesmo, certo
feminismo trata de superar as
frustracións falando do prestixio
das mulleres en épocas primitivas,
de deusas-nais e de matriarcados.
Pero isto supón caer en idealismos.
( o s que teñen interese en afirmar
que Galiza é un matriarcado son os
homes. As feministas hai moitos
anos que temos desmitificado esa
falsidade que non ten base real.)
Certo é que temos a obriga de
desvelar a noca historia. Cómpre
investigar, dar historicidade aos
sistemas de dominación para
demostrar que non son eternos nin
inmutables. (E aí están os
magníficos e científicos estudios
realizados por Gerda Lerner, por
exemplo, sobre a creación do
patriarcado). Cómpre corrixir a
historia falsa que nos ensinaron e
facer a historia das mulleres sendo
críticas e fuxindo de estúpidos
trunfalismos. Pero, iso si, moi

atentas á noca condición de
colonizadas. O noso pensamento é
androcéntrico. Aprendimos a
pensar "como homes" nun sistema
de valores masculinos. De forma
que, facilmente, dubidaremos do
noso propio valor, da importancia
das nosas experiencias, das nosas
creacións ... Debemos desconfiar
de nós mesmas e poñernos lentes
feministas para alcanzar unha
perspectiva correcta.
E precisamente as
investigacións históricas
permítenos afirmar que o Sexismo
é a primeira forma de opresión, a
base de toda colonización. O
sexismo simboliza a relación
fundamental que une a colonizador
e colonizado. Por iso o colonizador
debe feminizar ao colonizado para
explotalo como é debido; ten que
suprimirlle os rasgos de macho, de
ser pertencente aos superiores,
para dobregalo.
A colonización do corpo das
mulleres unha
material:
o home controla os usos sexuais e
reproductivos do corpo das
mulleres. (Medios de producción).
As ins'titucións de control inclúen a
lei, o matrimonio, a prostitución, a
pornografía, a economía, a relixión e
as agresións físicas sistematizadas
contra a muller: violación, golpes,
etc. A dominación masculina sobre
o corpo das mulleres é a realidade
básica e esencial da vida das
mulleres. Toda loita pola dignidade
e a autodeterminación está
encaminada na loita polo control do
noso propio corpo.

A ideoloxía da dominación
masculina baséase no PENE.
Determina que a posesión física da
muller é o natural dereito do home.
A sexualización dunha muller
colonizada dentro dun sistema
colonialista é un engadido máis.
Cospen no seu sexo e na súa terra
ou na súa pel. Así fixeron os
españois en América coas mulleres
indíxenas; os americanos coas
vietnamitas; os serbios,
actualmente, coas musulmanas.
Milleiros de mulleres violadas,
ultraxadas, utilizadas sexualmente.
Os homes non denuncian o
sexismo. Nin sequera os homes
dos países colonizados parecen ter
sensibilidade ante estes feitos.
O colonialismo non lles parece
deshumano e cruel cando a xudea,
hispana (en USA), galega, negra,
colombiana ou dominicana (en
España), etc., se abre de pernas
para o pracer masculino; o
capitalismo non lles resulta indigno
e suxo cando o artigo de consumo
é unha muller, unha peza de carne;
a plusvalía non é inxusta cando o
traballo alienado é o dunha puta ou
o dunha ama de casa; a miseria
non é espantosa cando obriga ás
mulleres a venderse, legalmente,
no matrimonio, ou ilegalmente, na
prostitución; a violencia non é mala
cando se chama sexo. Denúnciase
o terrorismo político e non se
considera o terrorismo sexual.
O opresor non parece
apercibirse. Non pode descubrirse
por si mesmo. Ten que ser a

oprimida a que descubra ao
opresor. A verdadeira realidade do
colonizador só se pode ver desde a
colonizada.
Todas as colonizadas se
parecen canto tal. O que une ás
mulleres entre si é esta condición
de dependencia, mesmo se non se
decatan, se non son conscientes
dela. As mulleres aplícasenos o
rasgo plural. Non temos existencia
individual. Non se nos caracteriza
de forma diferencial. Vivimos nun
anonimato colectivo. "Son falsas,
son "charlatanas, son todas iguais",
"toas mulleres, xa se sabe", "non
hai unha boa", etc. A acusación non
cae sobre unha muller
determinada, senón sobre todas as
mulleres.
Isto leva a un complexo de
culpabilidade, ao autoodio:
fenómeno de identificación co
grupo dominante.
A inferioridade das mulleres
concede inmediatamente
superioridade aos homes. As
inferiores son as primeiras en
recoñecer a valía dos poderosos e
apreciar o prestixio masculino. Hai
unha adhesión da colonizada ao
colonizador. Pódese mesmo
detestar ao colonizador e admiralo
apaixoadamente. Pero isto é o
resultado da colonización, non a
causa. As mulleres, na marxinación
histórica foron creando un
complexo, unha infravaloración de
si mesmas. Non temos memoria,
xestas, heroinas, sabias ... etc. A
historia non é só masculina; é
misóxena. Ao longo desta historia,

as vantaxes foron para o
colonizador. As colonizadas só
tiveron carencias. E non
unicamente económicas.
lmpuxeron as ideoloxías, criterios,
modelos, sexualidade, símbolos,
fantasías ..., de forma que a
imposición fose aceptada, que as
rnulleres valoren aos colonizadores
e acepten a posesión.
O colonialista é o colonizador
que se acepta como tal. O
Machista é o equivalente ao
colonialista: o home que se acepta
como privilexiado, que exerce
consciente e alegremente o seu
poder. Cómpre resaltar que esta
actitude é máis Ióxica e coherente
que o tormento do colonizador que
se rexeita pero segue usando o seu
poder, privilexios e prevendas,
como a lingua do colonizador, etc.
Ser machista é a vocación natural
do colonizador patriarcal. A
sociedade patriarcal fabrica
machistas ao mesmo tempo que
colonizadas. O sexismo simboliza a
relación fundamental que une ao
colonizador coa colonizada.
O sexismo, como afirma Albert
Menmi do racismo, "impón unha
polaridade valorativa. Crea unhas
diferencias, reais ou imaxinarias, en
proveito do acusador e en
detrimento da víctima, para
xustificar os privilexios e as
agresións".
A colonización patriarcal leva no
seu cerne o fascismo e o racismo.
Destruír o patriarcado, o sistema
institucionalizado do dominio
masculino sobre as mulleres, e a

ideoloxía sexista que sustenta a
superioridade masculina é
Iiberadora Só así conseguiremos a
autodeterminación, a Iiberdade de
decidir o propio destino, o dereito
ao propio corpo, a categoría de
suxeitas históricas Só así
acabaremos co primeiro sistema de
dominación coñecido, modelo do
resto das subordinacións. A
apropiación por parte dos homes
da capacidade sexual e
reproductiva das mulleres ocorreu
antes da formación da propiedade
privada e da sociedade de clases,
explica a xa citada Gerda Lerner.
Os homes aprenderon a instaurar a
dominación e a xerarquía sobre
outros pobos gracias á práctica que
xa tiñan de dominar mulleres.
Formalizouse coa práctica da
escravitude que comezou coa
escravitude das mulleres dos
pobos conquistados.
Tal vez por ser a primeira
dominación, é a que máis arraigada
está na sociedade. Pero isto non
debe desalantarnos, senón ao
contrario. Sabemos o alcance da
nosa Iiberación; sabemos que é de
tal radicalidade que supón a
Iiberación total. A

U N H A NOVA FORMA DE COLONIALISMO
Padecemos hoxe unha forma
de colonialismo máis sutil e que se
esconde baixo palabras "Totem"
como Europa, modernidade ...

de nós; Europa, Madrid, New York
alí todo é fermoso, todo é
moderno, alí está o exemplo a
seguir.

Hoxe, ser moderno significa ter
moto ou coche potente, vestir
dunha determinada maneira,
manexar cartos e falar inglés, ou se
es novo, estudiar C.O.U. nos EEUU
e seguir a liga da NBA.

E a mellor maneira de
demostrar o noso provincianismo.
Os provincianos teñen a imaxe
idealizada da capital, practican o
papanatismo cultural que consiste
en idealizar a cultura ou culturas
foráneas adoptándoas como
propias, e aí está xustamente o
erro, en adoptar o de fóra como
propio esquecendo que a cultura só
pode ser reflexo do que somos,
que para ser europeos primeiro hai
que ser dun lugar concreto e só
así, identificándonos co que
somos, poderemos proxectarnos
fóra de nós mesmos e producir
verdadeira arte, todo o demais é
puro mimetismo. E se ben é certo
que a mellor expresión da cultura
galega
- sempre foi cando soubo
proxectarse' ao exterior, tamén o é
que esta actitude ten que partir,
como nos homes de Nós, dunha
análise previa da propia realidade e
dun posicionamento claro de
identificación co uaís.

Hai unha certa ideoloxía, que
está tomando corpo entre os xoves
de maneira alarmante, que ten
estes valores como referencia e
que non está exenta de
ultravaloracións da fortaleza física e
dun certo racismo que xa está
aflorando na nosa sociedade
perigosamente ... Nesta ideoloxía
non entra, por suposto, o galego
nin entra nada que non se axuste
ao seu código, xa sexa racial,
ideolóxico ou lingüístico ...
Acorde con esta ideoloxía hai
tamén uns hábitos culturais. A
cultura a imitar é a cultura do
poder, a cultura da uniformización
que nos meten polos 0110s a todas
horas. Non hai máis que ver o que
nos queren vender: mozas e mozos
fermosos, ricos, con coches e
motos potentes e luxosos en
ambientes sofisticados invítannos a
consumir, ofrecéndonos o anzol de
que comprando isto ou aquilo,
seremos coma eles, entraremos no
seu mundo e... claro, nese mundo
non existe o galego...

8~

-

Sexa como for, na nosa
sociedade, entre moita xente nova
e menos nova, ten máis adeptos a
ideoloxía que vende: Europa,
modernidade, etc. que aqueloutra
que supervaloriza a fortaleza física
e a pureza racial (non hai que
esquecer que quen máis quen
menos ten parentes na
emigración). De calquera xeito
aínda quedan moitas mozas e
mozos no noso país que non fican

-

De igual maneira os focos de
cultura non están aquí, no noso
mundo, teñen que estar afastados
I

Marisa Andrade

-

coa boca aberta, que non pasman
cos modelos que veñen de fóra,
que teñen os seus pés na Terra, e
que se aínda non deron o paso cara
á súa identificación cos nosos
propios modelos, están en
disposición de dalo.
E aínda hai outro grupo de
mozas e mozos que, integrados no
seu país e na súa cultura, crean
eses modelos nos que poder
mirarnos, atentos ao que pasa fóra
pero sen sometemento servil nin
papanatismo provinciano, "Máis
Alá" como dixera Manuel Antonio,
rompendo co que haxa que romper
pero sobre todo con aquelo que
nos ata ao uniformismo e a
aculturización.
Neles e nelas está o noso
futuro e aí temos moito que dicir as
mulleres, non hai máis que ver a
cantidade de novas escritoras,
ensaístas, críticas literarias que
están agromando en Galicia de día
en día; son como pequenas
lumieiras que xorden por todas
partes para demostrar que aínda
estamos vivos, que as mulleres
galegas temos moito que dicir e
mostrar unha vez máis o noso
papel neste vello país.
Se botamos unha ollada ás
últimas publicacións, sobre todo en
poesía, veremos que hai unha serie
de mulleres con obras dunha
calidade poucas veces acadada na
nosa historia. ¡Sete libros de
poesía de mulleres! pero tamén hai
ensaio, crítica literaria... basta ollar
a brillantez de traballos tan lúcidos
como os de Carme Blanco, Elvira

Souto ou M . V o s é Queizánl, as
mulleres están comezando a poner
as cousas no seu sitio.
En palabras de M.%osé
Queixán "nos versos de moitas
destas poetas está o máis
excelente e orixinal da poesía
actual ... Porque estas voces están
facendo visible e lisible tantas
cousas ignoradas, están iluminando
todo o que permanecía na sombra,
están nomeando o innome
inomeable. As mulleres escriben,
rompen o silencio, caen do abismo,
desafían á morte, recrean o amor.
Aloumiñan a lingua como a vida"2.
Estas mulleres son modernas e
europeas sendo profundamente
galegas; mostran un camino
diferente, tal vez cheo de espiñas e
toxos pero integramente noso e
polo tanto, cheo tamén da fondura
dos nosos vales, da profundidade
dos nosos horizontes, do noso ceo
e das nosas costas, en definitiva,
de nós mesmos, unha vez máis:
"Máis Alá". A

NOTAS
BLANCO, C.: Literatura galega da
rnuller, ed. Xerais, Vigo. 1991.
QUEIZÁN, M.".:
Evidencias, ed.
Xerais. Vigo. 1989.
SOUTO, E.: Viagens na Literatura,
ed. Laiovento. Santiago de Compostela,
1991.
2 QUEIZÁN, M.",:
"Poesía de
mulleres" in LA VOZ DE GALICIA, 3 dec.
1992.

DESDE A F E B R E DE COLÓN ATA A R E B E L D ~ ADAS NOSAS ENTRANAS
Presentado no Foro Popular de
Puerto Real (Cádiz)
días 9-12B(/1992
Un longo camiño percorrido palas
mulleres latinoamericanas
Os contos que miña nai me
conta hai xa moitos anos tiñan a
facultade de me conceder un soño
tranquilo. Había neles a certeza dun
inicio e un final, a maioría das
veces un final feliz. Como boa
nena que desde a tenra idade de
seis anos aprendera que as
aventuras eran para outros
protagonistas, que a mina era a
espera (por exemplo, dun príncipe
encantado que me viría espertar á
vida cun bico de amor despois de
trunfar sobre os rnáis variados
perigos), durrnía coa seguridade de
que á maná seguinte me atoparía
no mesmo sitio, coa mesma xente,
sen aventuras, sen perigo.
Anos despois tiven que encarar
realidades contrarias e
convencerme de que xa nin
príncipes aztecas quedan no meu
país, que os finais, cando chegan,
non son sernpre felices, que as
certezas desaparecen cada día e as
incertidumes ocupan o seu lugar
impedíndonos o soño tranquilo.
O único que ao parecer queda
en pé, é a procura dos inicios, do
saber cando comezou todo. Polo
menos unha necesidade deste tipo
tróuxome ata aquí, fíxome
atravesar un océano, perder horas
da miña vida nesa viaxe e ubicarme
N o r m a Vázquez

nesta mesa para reflexionar con
vostedes sobre as consecuencias
daquel 12 de outubro de hai
cincocentos anos, cando a febre de
Colón, (pola aventura, a riqueza, o
poder ou vaian saber o que) o levou
a terras máis alleas e afastadas do
que agora o son, creando a rota por
onde chegarían os conquistadores.
Eles non só descubrían senón
que conquistaban novas terras e
persoas. Eles eran homes que
levaban por compaña un cabalo,
non unha muller. A chegada a ese
mundo descoñecido para eles
mudou os seus costumes,
removeu a súa vida, a súa
economía, a súa maneira de
entender o mundo. Eles son os
meus antergos.
Os habitantes do desde entón
chamado novo mundo eran homes
e mulleres que non vivían en
harmonía e que ademais de seren
descubertos por outros, foron
conquistados e despoxados, das
súas terras, dos seus costumes, 0s
seus deuses, a súa economía, a
de entender mundo.
Eles son os meus antergos.
As mulleres de entón foron,
ademais, despoxadas dos seus
corpos, posuídas por outros,
conquistadas polos estraños,
regaladas polos propios. Elas. sobre
todo elas, enxendraron a miha
identidade. Non só son as miñas
antergas, son tamén as miñas
com~añeiras,son eu t m s r ~ a .
Pero, un momento .... [Quen
son eu? [Quen somos nosoutras,
latinoamericanas do século XX?

A nosa identidade, como a de
todo suxeito oprimido que non ten
o poder para nomear e clasificar o
mundo, baséase na negación.
Somos mulleres, polo tanto, non
somos homes importantes. Somos
latinoamericanas, polo tanto, non
somos do mundo desenvolvido.
Desde a negación prodúcese
unha identidade confusa, dolorosa.
Como muller latinoamericana sei o
que significa ser maltratada por
causa da cor da miña pel e os
meus rasgos marcadamente
indíxenas. Vivín o desacougo dos
que temen ofenderme se fan
referencia a eles. Sufrín o
rexeitamento ou as burlas (abertas
e subterráneas) ante a exposición
das minas ideas, e vin como as
mesmas tiñan un efecto diferente
exPoStas Por bocas msculinas.
Ser muller, ser india, é ser
obxecto de subordinación.
Mais resulta que tampouco son
india entre os indios. Non aprendín
a falar o nahualt aínda que podo
dicir de corrido Quetzalcoatl,
Tlalpan, Popocatepl, Ixtacihuatl, por
exemplo. No seu lugar
comunícorne cun castelán
mexicanizado que require
traducción neste país, a risco de
non darme a entender. Preciso que
me expliquen unha e outra vez a
historia que hai detrás das
pirámides de Chichen ltza e
doutras obras que se salvaron do
exterminio e que sobreviven como
lembranza dun pasado grandioso. A
min prodúcenme a mesma
admiración que a calquera turista e

indígname saber que son tamén
testemuño da opresión das
mulleres maias.
Non me quedan moitas
posibilidades para recoñecerme
enteiramente india. Daquela son
mexicana, é dicir, nacida nun país
colonizado, onde o corpo de miña
nai, o de miña avoa e as miñas
antepasadas foron territorios que
conquistar, foron premio á
abstinencia dos viaxeiros, foron
regalo dos aztecas para os
conquistadores. Levo no meu
propio corpo esa memoria de ser
para outros, para varóns estraños
que me invaden. Esa son eu e
millóns de mulleres coma min.
Así, desidentificadas, vivimos
as mestizas que non nos
recoñecemos como etnia. Así,
construímos o noso movemento de
mulleres, desde esa negación
como suxeitos, alimentándoo da
rebeldía do non ser.
-¿Como é o noso movernento
de mulleres?
Heteroxéneo. Conformado por
milleiros de mulleres que romperon
o seu cautiverio doméstico e
gañaron a rúa, espacio alleo e
descoñecido, polas máis
apremiantes necesidades: pola
fame, pola dor da perda, polo non
ter, pola carencia.
Composto por outras que Iles
deron nome a esas carencias e
constrúen explicacións e
propostas.
Composto por unhas cantas
que fixemos da loita contra esas
carencias, a causa da nosa vida.

-¿Como é o noso movemento
de mulleres?
Fráxil, buscando sobre todo
conmover e non convencer,
utilizando o engano, o choromiqueo
e o que sexa preciso para
relacionármonos cos outros. Son
OS recursos que se nos asignaron
como xénero e cos que tivemos
que subsistir.
Desde a carencia colectiva
relacionámonos coa orde
económica internacional que
chegou ós nosos países
transformada en políticas de
cooperación e nos esixe converter
os soños en proxectos. Ben,
daquela aprendemos a linguaxe
requerida e, se a prioridade é
apoiar a extrema pobreza, verannos
exhibir os testemuños máis
dramáticos, as miserias máis
significativas para obter os
beneficios desa cooperación que
nos fai dependentes.
O feminismo latinoamericano
transformou os seus colectivos de
autoconciencia e acción en
organismos non gubernamentais
que executan proxectos para e con
mulleres dos sectores populares
fundamentalmente. A maioría das
feministas estamos aí, convertendo
a militancia en profesión. Esa
transformación permitiunos
avanzar, é evidente. Permitiunos
resolver a subsistencia dalgunhas
que doutro xeito non estarían
traballando na nosa construcción
como suxeitos, pensando,
elaborando, escribindo,
organizando.

Pero esa forma de construírnos
ten as súas debilidades xa que nos
obriga a movernos segundo os
aires da cooperación no Norte máis
que ó ritmo das nosas propias
necesidades. E se non o facemos
así, corremos o risco de non estar
entre os sectores beneficiados e
perder o ganado ou mentimos,
facemos como se ... (coa
consciencia de que os outros
saben que mentimos) e a seguir
alimentando con esas relacións as
nosas formas ancestrais de
subordinación.
O movemento de mulleres
organizado en torno a demandas
pola subsistencia ou en defensa
dos dereitos humanos, sabe desde
hai anos a linguaxe dos proxectos e
foi receptor de enormes sumas de
diñeiro que non xeraron poder para
as mulleres, na maioría dos casos
porque nin sequera o ven, xa que
outros deciden derivalo cara ás
súas prioridades, e as mulleres
somos pretexto para responder ás
modas e conseguir recursos,
ademais de garantir a
infraestructura e retagarda do
movemento popular.
-¿Como é o noso movemento
de mulleres?
Impotente cando se trata de
abordar as nosas carencias e
transformar a nosa vida.
Omnipotente cando se trata de
pelexar polos dereitos dos outros.
Como as grandes nais que somos,
para o cal recibimos unha
instrucción milenaria,
transformámonos en leonas

iracundas cando pelexamos pola
subsistencia dos fillos pero non
podemos defendernos cando nos
golpean, non metafórica senón
literalmente falando.
A violencia contra as mulleres,
en todos os ámbitos, sobre todo no
doméstico, é un feble aglutinador
da rebeldía feminina. Soportamos 0
maltrato porque a nosa identidade
leva implícita unha grande
capacidade de resignación e doses
sorprendentes de culpa.
Desde esta dupla cualidade,
impotente e omnipotente, pódese
entender que o movemento de
mulleres latinoamericanas se
constrúa cunha grande radicalidade
no que se refire ós
cuestionamentos da situación
económica e política dos países,
pero plagado de moralismos e
puritanismos no referente á nosa
sexualidade.
E como en vez de chamar ás
cousas polo seu nome aprendimos
a arte da xustificación, non faltan
argumentos para explicar esta
contradición.
Desde o Norte e desde o Sur
crese que ás mulleres pobres non
Iles interesa o seu CorPo, que un
tema académico que retomamos
aquelas que temos a subsistencia
resalta. OS homes do movemento
popular son os máis ardentes
defensores desta tese, síntoma
sospeitoso que nos debería facer
desconfiar da súa intención.
¿A quen Ile convén un
movemento de mulleres
profundamente submisas? [Que

beneficios, inmediatos e mediatos,
se obteñen desa alienación do
noso corpo?
evidente que quen non
ver, non verá, quen non queira oír,
non prestará atención 6s milleiros
de testemu,=,os de mulleres pobres
habitantes do noso maltratado e
saqueado continente, ás que lles
doe o descotecemento do seu
corpo e a imposibilidade de gozalo.
unha delas contaba como, crendo
que o orgasmo preñaba, se
empeñou en non telo nunca, a
pesar do cal empreñou dez veces
sen saber o que era o pracer.

Ó escoitala rimos, ela tamén,
mais o seu testemuño digno de
tomar en conta e alimentar a
rebeldía de quen si quere oír e
despoxarse de dogmas para
construír políticas que combatan a
ignorancia do corpo, corpo vencido
de indias e mestizas, corpo que
despois de cincocentos anos segue
senda obxecto de despoxo e
silencio.
-¿Como 6 0 noso movemento
de mulleres?
Impresionante na súa
capacidade de traballar e crear.
Este auditorio sería insuficiente
para albergar unha representante
de cada experiencia habida no noso
continente. A forza de repetir unha
e outra vez as mesmas cousas, de
berrar milleiros de veces que as
mulleres existimos, logramos
recoñecernos en sindicatos,
partidos políticos, organizacións de
barrio, estudiantís, ecoloxistas,

cooperativistas, e todos os
etcéteras existentes.
Certo que para medrar
precisamos matizar o discurso e
plantexamos (algunhas
claramente, outras seguindo o
impulso da corrente) non falar de
feminismo para non pulsar o botón
do rexeitamento. Entón acudimos a
pedirlle axuda Ó xénero e "a teoría
de xénero" chegou ata 0s espacios
gubernamentais. A moitas de
vostedes sorprenderalles cantas
mulleres din que traballan "con
perspectiva de xénerO" Pero
contestan cun rotundo non á
pregunta de se son feministas.
Agora non só podemos falar do
xénero asignado, da identidade e a
conciencia de xénero, senón tamén
do xénero enredado. Andamos á
procura de desenredalo e ubicalo
na súa xusta dimensión no teórico
e político.
A realización, o vindeiro ano, do
VI Encontro Feminista
Latinoamericano e do Caribe en
terras salvadoreñas, será un
momento propicio para seguir o
camiño de sacar ó feminismo do
closet e exhibilo como alternativa
válida, sobre todo en contextos
que, agobiados pola crise
económica, a inestabilidade social
e política e 0s conflitos armados,
créronse inmunes á rebeldía das
m"lleres.
-¿Como é o noso movemento
de mulleres?
Escindido entre as diversas
lealdades nacidas das nosas
múltiplas identidades oprimidas.

Como aínda somos presas
daquel dogma que xerarquizou ás
contradicións en principais e
secundarias e que designou como
principal aquela derivada da noca
ubicación nunha clase social, e
enmarcou todas as demais como
dependentes e suxeitas a ela, non
podemos entendernos como
suxeitos de múitiplas opresións, e
polo tanto non concebimos a
construcción de alianzas
transitorias con sectores diversos
coincidentes nalgúns puntos
soamente.
Non nos recoñecem0~ni?
entendemos na diversidade. E máis
doado, aínda que irreal,
ubicármonos nunha soa dimensión,
sen contradicións. Así non
sufriremos cando nos digan que
pretendemos dividir ás mulleres
por falar dos seus "problemas
específicos", pero así seguiremos
alimentando unha proposta parcial
concebida en termos masculinos;
válida unicamente para adultos;
que cando di etnia penca so en
indios e negros (non en indias e
negras) e non nos millóns de
mestizos americanos; que non
quere entender que a sexualidade
é múitipia nas súas opcións e
manifestacións e que cando xa
avanzou moito di timidamente que
defende a loita dos homosexuais e
lesbianas (mentres reza para que
as súas fillas e fillos non Ile vaian
saír así); que anula as diferencias
relixiosas e políticas.
Así é o noso movemento que,
porén, logrou impactar, remover

esquemas, gañar presencia e
segue vixente no seu
cuestionamento de vida enteira,
incluída esa que nos dixeron que é
privada e polo tanto coto inviolable
de opresións.
Tal vez o axuda a seguir en pé,
nesta época de desesperanza, o
non ter sido predictivo, non ter
fallado nas promesas dunha nova
sociedade que se achegaba
inevitablemente. Fomos
conscientes de que esa radical
transformación dos seres humanos
ten que comezar
e seguir por
moito temPo, con outras caras que
non serán as nosas.
A noca aposta non foi só pola
mudanza de estruturas
económicas, é máis, cada vez é
máis cuestionable a hipótese de
que a revolución socialista é a
única garantía para a liberación das
mulleres. Nicaragua é un bo
exemplo disto. Baixo a tutela dun
goberno revolucionario, o
movemento de mulleres perdeu
vitalidade, fíxose dependente, máis
atento a non desobedecer que a
escoitar as necesidades das
mulleres.
As transformacións, para que
sexan radicais e duradeiras, deben
ser profundamente persoais e
atender ós soños, ó pracer, porque
aínda na máis crúa das miserias
ámase, vívense as paixóns máis
sublimes e cursis, ése unha perSOa
con entrañas, desexos, estómago e
pensamentos.
Cando era pequena mina nai
enganábame a fame con auga

azucarada. ¿Canta auga azucarada
levamos invertida (vostedes e
nosoutras) nas nosas relacións
solidarias?
As e os que estamos aquí
somos unha necia minoría
empeñada en transformar a orde
establecida en todos os espacios,
públicos e privados; unha
ferramenta para facelo (ademais
das loitas propias de cada país) é a
solidariedade internacional.
Hai cincocentos anos iniciouse
unha historia que me creou rebelde
e taimada, aventureira e temerosa.
Teño que recoñecer que non sei
ben como son vostedes, que son
máis imaxinarias que reais. Teño
que admitir que me é máis cómodo
agardar que vostedes me
interpreten que correr o risco de
interrogalas. E teño que dicir, para
rematar, que non me gusta esta
reflexión incompleta, sen oír as
súas voces, que ao mellor aínda
cargan coas culpas da conquista.
Se cincocentos anos despois, a
febre de Colón nos serve de
pretexto para esta reunión,
alimentemos a nosa solidariedade
da rebeldía mutua. Non quero que
ninguén (muller, home ou cometa)
me entenda e me diga o que debo
facer, quero entendernos e
construir movementos cómplices
na solidariedade desde as
diferentes posibilidades de cada
unha, alimentados de incertidumes
e imaxinación e non de máis
exhibición das carencias. Quero
unha solidariedade nada da
convición e non da compaixón. Non

MULLERES E RESISTENCIA EN A M E R I C A LATINA
-¿E este tema das mulleres
ante a conquista e 500 anos
despois un tema secundario? Imos
intentar demostrar que non é a
trola de turno. Ser muller sempre
supón un factor engadido de
inferioridade, pero en América
Latina podemos afirmar que as
mulleres son pobres entre os
pobres; nelas dáse unha triste
interacción de discriminación por
raza, por clase social e por sexo.
ONTE: NON NOLO ENSINARON
NA ESCOLA, PERO RESISTIRON
PARA DEFENDER A VIDA QUE
TINAN.
A HISTORIA E A RESISTENCIA
Todo pobo ou colectivo inicia a
súa liberación perfilando a súa
propia identidade no onte e no
hoxe, recupera a súa historia,
asúmea, e de aí parte cara o futuro.
A nosa hipótese: a invasión do
continente americano polo
"civiiizado", tivo unhas funestas
consecuencias para todos OS
habitantes do que hoxe chamamos
América Latina, pero as mulleres
perderon aínda máis, e foron
inxustamente ignoradas no relato
que nos chegou.
Colocámonos aquí dentro do
intento xeral de devolverlle á
historia a outra metade silenciada
durante séculos; os vencedores
foron varóns brancos, e eles
escribiron a sua versión, a que
pretendeu única. Pero hai que
prestar oídos á outra historia, a dos
Pilar Y u s t e

perdedores, e neste escenario as
mulleres si que teñen un triste
protagonismo. Saber que aquel 92
tivo unha face distinta á que nos
din, comprométenos a colaborar
tamén de modo diferente con
América Latina.
NoVA~NALIsE
HISTÓRICA
1.-Va¡ para uns anos que no
noso país se cantaban loas a
Hernán Cortés; falábannos da
heroicidade do abnegado
conquistador.
2.-A historia crítica actual, sen
embargo, preséntanos a imaxe dun
Cuauhtemoc digno, resistindo polo
seu pobo a tortura ata a morte. Na
tortura do azteca inclúese ter que
presenciar a violación da súa
esposa por Cortés e a súa tropa.
3.-Máis, ¿por que non
comezamos a pensar ese episodio
tamén desde o horror de que para
Tecuichpo -este era o nome desta
muller- suporía aquela violación
múltiple e pública que ademais ]le
chegou a provocar un embarazo?
4.-Engadamos tamén ao relato
desta resistencia a brava defensa
das mulleres de Temistitán, que
deixou impresionado ao cronista
Oviedo. Recordemos tamén ás
anónimas (-¡como non!) que
intentaron inutilmente escapar da
violación untándose a cara con
barro e cubríndose con farrapos. A
historia dos perdedores esquecera
ás mulleres, e sobre todo ás máis
sinxelas.

Tendo isto en conta, e para ir
paso a paso, propoño para o noso
traballo dúas posibles análises de
comparación:
a) sincrónica: Españolas e
indíxenas nese mesmo intre. As
mulleres na América precolombina,
e a pesar das grandes diferencias
entre as súas culturas, [estaban en
mellores ou peores condicións que
as de "España"?(mellor falar da
península, pois daquela, como hoxe
mesmo, non hai unha identidade
nacional consolidada)? Anque é moi
arriscado facer comparacións entre
culturas tan distintas podemos
intuír algo gracias a algunhas
afirmacións. Entresaco para abrir
boca a de Alvar Núñez Cabeza de
Vaca cando se refire ás mulleres
das terras do Plata ás que coñeceu
na súa expedición de 1540 "...E é
certo que as mulleres teñen máis
liberdade que a que deu a raíRa
dona Isabel, a nosa señora, ás
mulleres de España". Dixérannos
SemPre, nembargantes. que 0s
colonizadores pensaron que as
indíxenas non tiñan a "dignidade"
das castelás debido a iren en
coiros, a poligamia practicada
nalgunhas etnias, e unha vivencia
da sexualidade máis destabutizada
(anque o que hoxe entendemos por
"sexo libre" non era en absoluto
común). Unha vez máis vemos que
nos toman o pelo.
Non imos tirar agora
conclusións precipitadas ou
idealizacións. Que nalgúns casos
houbera poliandría -ter varios
maridos-, xeralmente para manter

equilibrios entre a poboación,
isupón unha situación positiva para
esas rnulleres? -máis dunha
dirianos aínda hoxe en día que con
aguantar a un só manolo ten máis
que de sobra-. Que en sociedades
excedentarias fora máis habitual a
monogamia i é por si só un
indicador de represión? Os factores
de represión sexual adoitan ir
parellos cos sociais e económicos
jcal era a distribución de tarefas
entre os sexos?...
O que si é innegable é que
eses pobos preferían vivir cada
que'' a0 Seu modo, e non como se
lles impuxo coa conquista. Non fai
falta demostrar que aquilo era o
Edén para afirmar que toda
inxerencia cultural carece de
lexitimidade; e isto non é un
anacronismo, a conquista foi
seriamente cuestionada xa naquel
tempo. Tamén jnnegable que se
comparamos formas de vida
intuímos que non tirian moito
dere'to 0s espafio's a afirmar que
as súas eran máis evoluídas e
moralmente xustas .... De feito
encontramos elementos rnoi
positivos na organización social
precolombina.
Dentro desta análise
sincrónica, as poucas españolas
que chegaron alí durante a
conquista, ¿corno actuaron?
Citamos a Girnés de Sepúlveda:
0 s indíxenas son "tan inferiores
aos espariois coma os nenos aos
adultos e as mulleres aos varóns".
Esta é a ideoloxía que Iles
regalamos (o rnesmo Tomás Moro

maniféstaa na súa Utopía, que, xa
que logo, non é a noca, a das
rnulleres). ¿A que non nos
estrañarernos ao saber que
algunhas das castelás que
acabaron por vivir en poboados
indíxenas por diversos motivos,
xeralrnente non querían regresar
cos españois cando tiñan ocasión,
como sucedeu con Inés de
Lizárraga, por exernplo?.
Entre as poucas mulleres que
cruzaron o Atlántico,
evidentemente había de todo.
Algunhas, ricas ou pobres, actuaron
coma calquera español, non
apoiaron aos indíxenas, pero de
destacar o seu arriscado carácter
aventureiro daquela; por exernplo,
a famosa monxa alférez Catalina de
Erauso relátanos como vestida
coma un soldado manexaba a
espada indiscriminadarnente; dela
chéganos un dos primeiros relatos
de amor Iésbico. Ou Inés Juárez,
"amancebada" de Valdivia, que nun
arrouto que non semella froito do
eterno feminino que nos atribúen,
decapita a sete caciques presos ...
Outras tiveron un papel diferente e
apostaron en maior ou menor grao
pola poboación autóctona, como
algunhas rnulleres solteiras que
emigraron a América para
dedicarse á educación. Tamén hai
casos curiosos, como a esposa do
hacendado Albéniz que preferiu os
amores do xove indio Arichuna;
cando este foi descuberto nunha
intentona rebelde e conducido á
fogueira, ela pediu ser queimada
tamén; preferiron devolvela a

España nun galeón de escravos
indios.
Marxinados na península, de
calquera xeito eran en América
Latina dunha clase e raza superior
sernpre e cando, como vimos, non
alteraran a orde establecida.
b) diacrónica: En segundo lugar
referímonos ao antes e ao despois
da conquista. O contraste entre as
americanas de onte e do momento
actual. Que supuxo para as
mulleres aquilo, e que repercusións
ten hoxe para elas.
iXENEROSA MESTIZAXE?

"iFundimos o noso sangue co
dos indios! iPodiarnos ter sido tan
malos como os ingleses cos indios
norteamericanos!"...O tema da
mestizaxe quenta os ánimos ao
falar do que supuxo a conquista;
imos apuntar algo sobre isto. 0 s
ingleses emigraron basicamente en
núcleos familiares (o que non
~ V ¡ ~ que
O U á SÚa extorsión e
masacre non se engadiran moitas
violacións a indias e negras), pero a
conquista espariola foi realizada
exclusivamente por varóns agás
algunha rara excepción. Da
violencia sexual da que fixeron gala
aqueles que se supón que
encarnaban os máis altos valores
morais fronte a tan "depravadas e
bárbaras xentes" non se libraron nin
as llamas. Horrorizábanse ante a
poligamia dalgúns caciques, pero
eles non se molestaron case nunca
nin en casar con algunha das súas
moitas escravas sexuais. As

indíxenas convertéronse nun botín
sen máis, o segundo despois do
ouro ¡por suposto! Por exemplo,
cando Diego de Guzmán quedou
coa filla dun cacique da Florida, tivo
que respostar a unha notificación
oficial do gobernador para que o
deixaran en paz pois non podían dar
creto a ese acto de amor cunha
india. Podemos afirmar que a
conquista española realizouse a
partir da violación sistemática e
consentida desde aquí das
mulleres indixenas. Chegáronnos
uns poucos exemplos desas
"xestas": o prostíbulo flotante de
Hernando de Soto, que capturaba a
xoves da Florida para divertimento
doutros barcos; a violación das
do Templo do
dos incasl
a violación habitual das presas ...
(Iso si, anos máis tarde
enviámoslles confesionarios onde
aquelas mulleres deberían
arrepentirse dun "mal
pensamento"). Aquí comeza xa o
proceso de cousificación, de
despersonalización destes seres
humanos; foron e son
considerados mercancías, obxecto
sexual, man de obra. Ao propio
froito mestizo inevitable daquelas
violacións négaselle a dignidade
que nosoutros dicimos ter (habería
que pensar que a maioría da
poboación latinoamericana é
mestiza); só temos que pensar en
como tratamos actualmente aos
inmigrantes latinoamericanos/as
que traballan aquí en condicións
que non aceptariamos para nós
mesmos. Iso ten un nome:
racismo.

NON TODO ERAN AMAZONAS,
PERO...
Sobre a situación das mulleres
na América precolombina non imos
falar dun matriarcado inicial, pero o
certo é que o patriarcado alí non
tiña a forza que posteriormente
adquiriu. Non imos caer nas
comprensibles idealizacións
dalgúns indixenistas. 0 s incas eran
"feudais"; moitas veces hai
caciques que dan fillas ou mulleres
como "galano" aos conquistadores,
etc., anque sempre será difícil ver
o que iso significaba alí e daquela.
Non embargante, había moitas
sociedades cando menos
matriliniais (descendencia por vía
materna), e na maioría, a pesar de
que os varóns tiveran un maior ou
menor dominio (as sociedades
as máis grandes e
coñecidas eran as máis machistas),
as mulleres tiñan un grande poder
político, igualitario en non poucos
casos. Por iso, contra o que pensan
algúns, as violacións sexuais non
foron as únicas que sufriron as
mulleres latinoamericanascoa
conquista. Como sinala a excelente
antropóloga Dolores Juliano,
"apoiados nunha división do traba110
por sexos, era comUn que
ámbitos de poder se consideraran
masculinos (coma o militar) outros,
como o familiar ou o relixioso,
femininos; mentres que o político e
o económico soían estar
compartidos".

político e relixioso é difícil atopar o
equivalente a cacicas con
autoridade política sobre o seu
pobo, mulleres chamanes ou
líderes relixiosas, etnias con grande
liberdade sexual feminina, mulleres
co control exclusivo dos seus fillos,
etc. E é que o que Iles levaron non
só non respectou os abundantes
aspectos positivos das súas
sociedades (no que aos dereitos
das mulleres se refire coma
noutros aspectos), senón que non
tiñan nada que ver nin coa xustiza
nin co evanxeo dos que falamos.
Esa cultura nova de síntese
forzada e pouco respectuosa co
autóctono desestructurou o seu
sistema económico, político, social,
familiar, relixioso, ecolóxico.
Desestructurou as persoas e as
súas relacións entre elas e co seu
entorno, e a partir daquela mesmo
algúns dos costumes que se
mantiveron perderon o seu eixo
coa invasión. Só hai que pensar na
mita, un esbozo socialista que se
acaba utilizando como reclamo para
a escravitude, e ante o que as
mulleres soas, que xa non teñen o
apoio do clan, do allu, e que agora
teñen que pagar un tipo de
impostos distintos, vence
totalmente desprotexidas.
ANTE A
CONQUISTA. AS HISTORIAS QUE
A
NOS QUIXO
OCULTAR
As indíxenas non agardaron
sentadas o sea amargo destino,

Hoxe en día, despois de lles
exportar o noso modelo cultural,
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libraron e libran cos seus
compañeiros unha dura e silenciada
resistencia. (Aquí nos remitimos
entre outros á investigación de
Josefina Oliva de Coll sobre
resistencia indíxena, e a María e
José Ignacio López Vigil). Se ben
comezaron, como a o cacica
Anacaona na Española recibindo
aos seus "visitantes" coa
hospitalidade e confianza habituais,
axiña se deron conta do seu
engano. A Anacaona agradécenlle a
festa de benvida: "por Ile facer
honra aforcárona"; ser fermosa
librouna do máis habitual: a
fogueira, o apedreamento, o
"atenaceo" (beliscos con tenaces
candentes) ou o descuartizamento.
E é que xa se sabe da
cabaleirosidade española coas
damas. A cacica de Copiapó salva
persoalmente a vida a dous
soldados de Pedro de Valdivia,
estes tras dous anos de finxida
amizade escapan matando ao seu
esposo.
Houbo outros que aprenderon
desa lección e que se resistiron de
mil maneiras: ~ o d e m o simaxinar
cal foi o seu final: por exemplo,
Juliana unha "esposa" de Nuño de
Cabrera en Paraguai que decidiu
librarse do tal don Nuño e acabar
coa súa escravitude; as caribes, as
mulleres da Florida, as guaicuras,
as aztecas, etc., que deixaron
literalmente boquiabertos aos
soldados españois pola súa
capacidade de loita. As crónicas
permítennos intuír moito do que
ocorreu.

Pero algunhas, xa sometidas,
non tiveron outro recurso que, a
autoinmolación: sabemos de
moitas que se suicidaron; outras
negábanse a ter relacións sexuais
cos seus homes para non traer
fillos a tan macabro escenario; por
iso mesmo algunhas utilizaron as
súas técnicas anticonceptivas e
abortivas, outras chegaron a se ver
na desesperación de ter que matar
aos seus fillos para que non
sufriran a escravitude da mita
(como nolo describe Frei
Buenaventura de Salinas)...
E non acabou todo "tranquilo" no
século XVI, podemos sinalar como
exemplo de resistencia armada a
Micaela Bastidas, a esposa de
Túpac Amaru, e a cacica de Acos,
na rebelión tupamara ido século
XVIII!. Despois, Bartolina Sisa e
Gregoria Apasa, esposa e irmá
respectivamente de Túpac Catari,
no que hoxe chamamos Bolivia.
¿Por que será que a única
muller da que nos falaron foi
Malinche, a traidora? ¿Por que será
que tampouco nos soen contar
dela que foi violada polos
sucesivos "cabaleiros" que a
acompañaron nos seus
desprazamentos, a primeira vez
aos trece anos, ja mesma noite na
que foi bautizada!, e que foi
asasinada para evitar que declarara
nun xuízo?
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período se segue cimentando a
marxinación que hoxe sofren as
mulleres latinoamericanas:
consolidase a estructura do
concubinato, polo que o
alonxamento dos núcleos familiares
é irreversible a pesar de que a
mesma coroa española quería que
os indíxenas casaran e procrearan,
coma man de obra non
problemática. Son, polo tanto,
levadas en grupo e encomendadas
para seren escravas domésticas e
sexuais. Para elas foi unha
novidade a dupla e severa
discriminación racial e sexual. A
poboación negra escrava sufrirá
máis se cabe a estratificación social
en función da brancura da pel.
Soas, fóra dos antigos allus,
agobiadas por tributos coma o das
fías, orfas culturalmente, a única
solución que as poucas que foron
resistindo nas súas casas
encontraron foi a de emigrar ás
cidades e traballar para outros. 0 s
froitos desa reacción son
actualmente máis obvios: maior
desarraigo, miseria e
desprotección.
HOXE: NON AS SACAN EN TV,
PERO RESISTEN PARA
DEFENDER A SÚA VIDA E PARA
CONSTRU~RO MUNDO QUE
DESEXAN.

COLONIA

SITUACIÓN ACTUAL DAS
MULLERES EN AMÉRICA LATINA

Facemos un salto de séculos,
pero coa conciencia de que nese

Xa dixemos que as mulleres
acompañan aos latinoamericanos

na súa discriminación económica e
racial. Ten que haber pobres e
débedas eternas para que
poidamos vivir luxosamente; ten
que haber razas consideradas
inferiores para que nosoutros nos
sintamos superiores en algo.
Sistema neocolonial, capitalismo
salvaxe, violencia estructural,
débeda externa, inestabilidade
económica, militarización. Agora hai
uns novos explotadores, os de
primeira ao Norte, os de segunda
nas súas mesmas terras. Os fillos
dos crioulos, varóns, de educación
elitista, ricos, brancos ou pouco
morenos, que enarboraron as
bandeiras dunha América libre do
dominio colonial son os que agora
están ao mando desa democracia
perfecta que bendeciron o noso
monarca e o noso presidente de
goberno no cumio de Guadalaxara
semanas antes de que Solchaga
fora elexido presidente do Banco
Mundial gracias a eses votos. ¡Que
cousas!
Elas sofren ademais a
discriminación sexual do sistema
actual, do seu militarismo,
imperialismo, violencia, machismo,
etc.
Sofren Violencia de todo tipo:
familiar, política, armada
(militarización), sexual. Todas as
represións da nosa "civilización"
quedan agudizadas neste
continente.
Feminización da pobreza,
sabemos o que significa, xa no
noso Estado 2 de cada 3 pobres
son mulleres. Son polo tanto

pobres entre os pobres. Un tercio
de cabezas de familia do Caribe
son mulleres, a isto engadimos que
o paro feminino é maior que o
masculino, que o seu traballo é
xeralmente somerxido, e que por
un mesmo traballo as mulleres
cobran menos (son cousas que nos
soan tamén de aquí). A dobre
xornada é máis esgotadora que en
Europa, non soamente os traballos
remunerados son peores, é que
para as tarefas que ademais
realizan nas súas casas non soen
ter nin microondas nin lavadora;
xeralmente nin luz eléctrica nin
auga corrente. Son man de obra
barata e de reserva, e reproducción
en moitos casos involuntaria desa
man de obra. Semella que a
alternativa é ou apodreces ou
morres (mátante), que moitas delas
a pesar de todo saian adiante, é
todo un milagre.
Anque o seu traballo se
considera "invisible",o mesmo PMI
recotieceu o seu protagonismo na
pobreza e ten en conta ás mulleres
á hora de elaborar os seus plans de
"desenvolvemento". Non acontece
o mesmo á hora de as axudar. Por
exemplo, esíxese control de
natalidade para seguir dando
préstamos, realízanse miles de
esterilizacións forzosas, sen ter en
conta o que os fillos suponen
culturalmente para elas, e que son
a súa seguridade social, así como
que pola grande mortalidade infantil
ter dous fillos é como non ter
ningún. Sen embargo, non hai
programas adecuados de

desenvolvemento para as mulleres,
e se hai axudas quedan con elas os
gobernos, como, por exemplo,
denuncian as viúvas de Guatemala
(polo que máis dunha perdeu os
dedos da man). Ou nos informes
internacionais sábese que son
cabezas de familia, pero logo
ignóranse os seus dereitos
laborais. A solidariedade
internacionalista non obstante, está
empezando a ter en conta estes
factores.
Son, en xeral, as máis
desposuídas; como pobo
latinoamericano sofren o roubo
estructural Norte-Sur. Coma
mulleres isto agrávase: Sabemos
que as mulleres en todo o mundo
realizamos 213 das horas totais de
traballo, producimos 0 44% da
alimentación, percibimos o 10% de
todos os ingresos globais, e
posuímos tan só un 1 % dos bens.
En Mujeres centroamericanas
(tomo II, páx. 238) fálase así das
mulleres pobres xefas de fogar:
"Trátase dun caso
sobrerrepresentado no ámbito da
pobreza, estimándose que preto do
40% dos fogares pobres están
encabezados por unha muller, pero
tamén é un caso paradigmático,
onde se fonden os problemas das
relacións entre os xéneros e os
referidos á pobreza. Como se sabe
trátase de mulleres sen parella
estable en máis do 90% dos casos.
E dicir, os mitos culturais do home
protector, en tanto productor,
chocan espectacularmente coa
situación de case o 40% das

mulleres pobres, que chegadas á
idade adulta, con varios fillos e, en
ocasións, con algúns outros
familiares ao seu cargo, deben
facerse responsables de si
mesmas e da súa familia". En
América Latina as mulleres vense
ademais desposuídas en moitos
casos de casa, terra, bens de
producción, dos seus fillos que
pasan a mans de mafias do rico
occidente ou que acabarán de
mans da miseria vivindo/morrendo
na rúa. 0 s principais axentes desta
desposesión nonsonosseus
propios compañeiros, senón que
fundamentalmente é un sistema
que tende a favorecer aos
poderosos (e as mulleres non soen
estar entre eles) que en AL se
móstra cunha face aínda máis
atroz. As transnacionais son máis
eficaces na usurpación que
calquera cacique.
Terriblemente silenciadas,
ignoradas, excluídas. Vense
privadas de lingua, cultura, da súa
propia historia. Ridiculizanse as
súas tradicións, as súas queixas
quedan feas nos televisores do
hemisferio norte. As súas propias
vidas son silenciadas polas
desaparicións. Ensinóuselles a
calar, a soportar, a pensar que elas
non poden facer nada... Pero a
pesar de todo hai moitas que
berraron ben forte anque sexa
pagando un precio moi alto.
RESISTENCIA ACTUAL TANTO DE
IND~XENASCOMA DE SECTORES
POPULARES -non distinguirei-, A

REACCIÓNANTE A SITUACIÓN:
As latinoamericanas están
mobilizándose, hai centos de
grupos de mulleres, dentro dos
sindicatos, nas igrexas populares,
colectivos indixenistas, grupos de
costureiras, prostitutas,
empregadas de fogar, colectivos
feministas, en campañas de
defensa da vida (a súa propia vida e
a dos seus fillos, esposos e
compañeiros), en distintas
guerrillas e movementos de
liberación nacional. Fixeron a
grande tarefa de se agruparen,
falar, discutir, apoiarse, traballar
xuntas, desde as pequenas
cooperativas ás olas comúns.
Cadaquén va¡ ao seu ritmo;
xeralmente comezan en grupos de
intereses primarios comúns e logo
vai xurdindo a conciencia de
xénero. Soen ser elas as que van
despertando a súa conciencia
étnica pois son as que conservaron
os seus costumes, lingua, vestidos,
tradicións ... Son tamén
frecuentemente as que comezan o
traballo social e político máis tenaz;
en cada zona cunhas características
distintas, dende as Madres da
Praza de Maio ás viúvas
guatemaltecas de CONAVIGUA.
Curiosamente, anque
participaron como iguais en
movementos de liberacióin, caeron
a miúdo nos roles tradicionais. E é
que somos capaces de comoartir
loitas na rúa, pero aprendemos a
manter o monopolio da elaboración
da tortilla. Pero mesmo iso xa o
están intentando corrixir.

Ante a destructuración social e
económica reaccionan de moi
diversas maneiras, pero en moitos
casos recuperan, aproveitan estas
atávicas estructuras comunais,
eses valores humanos, ese
enraizamento coa terra, como
sucede coas olas populares de
subsistencia.
Pero recuperar o pasado, a
lingua, a identidade, a dignidade
arrebatada, defender os seus
dereitos, está sendo un duro
camiño entre tanta miseria e tanta
represión como sofre ese
continente, anque sexa ás veces o
único modo de resistir. Rigoberta
Menchú, líder indíxena quiché, que
viu morrer torturada a toda a súa
familia, é un exemplo de que
reclamar a terra e a vida, en
América supón a morte.
Emporiso, elas son capaces de
crear vida entre a maior opresión;
son fortes e valentes. Non se
cansan de comezar de novo unha e
outra vez, de desenvolver unha
grande creatividade no traballo, e
mesmo de se divertir no medio da
dore incluso da morte. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño

M A L I N C H E : U N M I T O QUE SE FA1. . . O U QUE SE REFAl
Ao pensar no aporte feito pola
muller á cultura americana, é
imposible deixar de situar, en lugar
importantísimo, a figura de
Malinche-Dona Mariña, arredor
dela creáse un dos primeiros mitos
femininos, relacionado co encontro
das culturas dos chamados "dous
mundos".
Son moitos os nomes desta
muller: Tenepal, Malinari, Malitzin,
Malinche, Mariña ... son moitos
tamén os significados do signo que
ela representa: traidora, prostituta,
enganadora, nai.... Pero realmente,
jcal foi a Malinche que participou
na conquista de México?
Nun discurso tradicional, o mito
de Malinche presenta unha ben
delineada dicotomía: en primeiro
lugar, Malinche queda identificada
co símbolo da sexualidade e en
segundo lugar, co símbolo da
traición, tomando como fonte inicial
unha primeira lectura do discurso
narrativo da súa época.
Os textos históricos deixados
polos primeiros cronistas da
Conquista, incluído Cortés, serviron
para institucionalizar o mito de
Dona Marina, -que ben analizado
non presenta ningunha
orixinalidade por ser unha réplica
do mito de Eva e a Creación- pero
a voz dos cronistas-narradores
destes textos, referentes de
piimeira fonte, sempre foi unha voz
masculina, polo que a visión
patriarcal do xuízo é innegable.
O aspecto referido ao sexo na
xa mencionada dicotomía opón a
figura de Malinche á figura doutro
Alicia E. Vadillo

ben coñecido mito mexicano, a
Virxe de Guadalupe (Tonatzin),
quen representa no seu sema os
máis virtuosos atributos femininos,
a virxinidade, a piedade e a
santidade. Por outra parte, a
identificación que fai o xa
mencionado mito coa traición,
contrapón tamén a súa figura
temática coa lendaria CHORONA,
que é a eterna carpideira dos fillos
perdidos no xenocidio da
Conquista.
Ambos os aspectos: sexo e
traición crean o paradigma de
Malinche, que aparece como
modelo de personaxe en múltiples
obras narrativas e dramáticas na
literatura escrita do noso século.
Rosario Castellanos no seu libro
P O E S ~ ANO ERES TU, dedícalle un
poema que leva o seu nome,
Malinche, onde dá voz, propia e
feminina, a esta muller para que
nos narre o primeiro evento da súa
vida, o momento no que a súa nai,
a cacica de Painela, a vende a
mercaderes foráneos e a fai pasar
por morta, estratexia que utiliza
para desposuír a Malinche do seu
dereito ao mando e para deixar
este, nas mans dun irmán menor,
nacido da unión da súa nai e un
novo marido.
Di o mencionado poema de
Castellanos:
Desde o sillón de mando a miña nai
dixo: "morreu"
e deixouse caer, como abatida,
nos brazos do outro, usurpador,
[padrastro

que a sostivo non co respecto
que o servo dá á maxestade de
[raíña
senón con ese abaixamento mutuo
no que se humillan ambos; os
amantes, os cómplices.
Desde a praza dos Intercambios
a miña nai anunciou: "morreu".
A balanza
sostívose un instante sen moverse
e o gran de cacao ficou quedo na
[arca
e o sol permanecía na metade do
[ceo
como agardando un signo
que
cando partiu 'Om0 unha
[frecha
o ai agudo das carpideiras.
"Unha nena regresa, ~scarvando,
[ao lugar
no que a parteira depositou o seu
[embigo.
Regresa ao sitio dos que viviron.
Recoñece a seu pai asasinado.
Ai, a;, ai, con veleno, con puñal,
con trampa ante os seus pes, con
[lazo de forca.
Cóllense da man e camiñan,
[caminan
perdéronse na néboa".
Tal era o pranto e as lamentacións
sobre algún corpo anónimo,
un cadáver que non era o meu
porque eu, vendida
a mercaderes, ía como escrava,
como ninguén, ao desterro.
Botada, expulsada,
do reino, do palacio e da entraña
[morna

da que me deu a luz en tálamo
[lexítimo
e que me aborreceu porque eu era
[a súa igual
en figura e en rango e
contemplouse en min e odiou a súa
Iimaxe
e destrozou o espello contra o chan
Eu avanzo cara ao destino entre
[cadeas
e deixo atrás o que aínda escoito:
os fúnebres rumores cos que se
[me encerra.
E a voz de mina nai con bágoas,
jcon bágoas!
que decreta a miha morte.
No primeiro verso e no último
está presente o anuncio da morte
de Malinche, desde o sillón de
mando e como un decreto por
parte da súa nai.
Repito, desde o sillón de
mando, desde a praza dos
Intercambios, desde o espacio
interior do poder deica o exterior
oficializouse a morte da filla
herdeira para favorecer a outro. E
Malinche, sen corpo propio, coa
súa identidade individual perdida,
"avanza", "vai" cara ao seu destino
entre cadeas, expulsada tamén
desde o interior da súa nai, desde a
morneza do íntimo, desde o palacio
e, desde o reino. "Marcha" a nena,
vendida como unha "ninguén" ao
mercader foráneo en calidade de
escrava. Este acto, que xa recolle
Berna1 Díaz de Castillo, como
referente, nas súas crónicas, é a
síntese do que será a vida posterior
de Malinche.

Rosario Castellanos
ironicamente destaca no seu
poema o "pranto" falso da nai, o
"pranto" das carpideiras e o propio
pranto de Malinche ao narrar a súa
historia e así reforma este mito a
partir da súa desgracia. Malinche
entón, ocupa o lugar da súa oposta
"A CHORONA" pois chora
sinceramente a perda do seu
propio corPo, 'OrPo que recupera e
volverá a perder posteriormente
xunto a Cortés e que constitúe en
ambos os casos o punto inicial do
sacrificio en favor de que outro
disfrute o poder que non Ile
corresponde. Finalmente a súa nai,
negando a súa actuación de nai,
odiando a súa filla, que é ela
mesma e creando a falacia da súa
morte, é colocada en oposición co
sema da Virxe de Guadalupe para
mover así todas as figuras
compoñentes do mito inicial.
Castellanos declara entón que a
chamada "traidora" foi
primeiramente traicionada e
polos seus, e polo
deixa de ser parte deles, non polo
seu desexo senón por condición
imposta.
Neste novo estatus, e seguindo
a súa cultura, Malinche só pode
considerarse apta para servir ao
seu señor no seu papel de escrava,
ou para ser sacrificada aos deuses,
non en beneficio propio senón en
beneficio de quen pague a ofrenda,
polo tanto e a partir desta nova
condición só Ile queda o camino de
"non existir" individualmente; o

camiño de ser obxecto do beneficio
de outro.
A oposición Cortés / Dona
Marina tense lido tradicionalmente
coma unha relación masculino /
feminino, pero seguindo o mesmo
discurso narrativo da época, pode
provocar neutro nivel de lectura
unha segunda oposición: a
oposición señor / escrava, a cal dá
outra significación a cada un dos
compoñentes.
Malinche foi muller e escrava,
criterios que nun determinado nivel
son sinónimos, por canto sobre
anbos 0s dous se exerce o poder a
través dunha relación de dominio e
subordinación: pero foi o código de
conducta do segundo, o de escrava
0 que ela encarnou mellar e o que
Ile permitiu converterse no
"instrumento" de Cortés como di
Rosario Castellanos no seu texto
EL ETERNO FEMENINO.
Ensinada nunha cultura onde o
señor debe ser servido até a morte,
a axuda ofrecida por Malinche a
Cortés non debe considerarse unha
traición súa
social,
senón polo contrario unha
reafirmación da mesma como base
da
razón de actuación.
Alejo Carpentier no seu drama
APRENDIZ DE BRUJA, desde unha
visión histórica, e polo tanto
masculina, rompe co símbolo de
"obxecto-sexual-muller", atribuído a
Malinche e busca a súa identidade
indíxena na súa razón de actuación.
Utiliza como estratexia a loita desta
muller a partir dun tráxico

malentendido, desencadeado pola
errónea interpretación dos sinais do
espello, onde, arrastrada pola
crenza ilusoria do milagre das
antigas promesas, identifica a
Cortés con Quetzalcoaltl, o que a
leva a unha continua oposición
entre a cegueira e a lucidez, na súa
búsqueda por atopar "a verdade".
Progresivamente no texto,
Malinche toma conciencia da súa
actuación, comeza a entender a
natureza real da conquista despois
da masacre do mercado de cholula
e termina comprendendo a súa
falacia.
Para Carpentier a razón de ser
do modelo de muller Malinche
exprésase en
de conciencia
social, na capacidade do personaxe
de estar á altura da época que Ile
tocou vivir e non logralo é a
verdadeira razón do seu fracaso.
Pero esta conciencia social coa que
o autor pretende relacionar a
Malinche é a propia da súa cultura
e ideoloxía, polo tanto da súa
propia cosmogonía.
[Que foi realmente para
Malinche e para a súa época a súa
conciencia social, a sua patria e a
súa identidade? Posiblemente
como conceptos: NADA, ou nada
semellante aos nosos.
Se tomamos como comentario
o POPOL VUH, libro sagrado dos
quiches, veremos os diferentes
puntos que servían a estas tribos
tan perto no tempo e lugar de
Malinche, para establecer a idea de
PATRIA, e que poden ser máis
válidos para conformar os criterios

desta muller, que os propios da
cultura occidental que son os
utilizados xeralmente.
Na vixésima reimpresión do
POPOL VUH,
polo Fondo de
Cultura Económica de México,
podo encontrar nas seguintes
páxinas a identificación que fa¡ este
texto co criterio de Patria.
Lugar de
. e 114
procedencia ............. P ~ x96
COmezO e orixe da
tribo .........................Páx. 107
Familias, por tanto
lazos de sangue ....... Páx. 107
Unidade da
lingua ....................... Páx. 113
Igualdade dos
deuses ..................... Páx. 117 e 125
O meSrno pensamento e o mesmo
sentir ........................ Páx. 120
[Cales dos puntos anteriores
podemos considerar que son
comúns entre Malinche, a escrava
maia, ou a princesa desposuída
súbdita dos aztecas, e o pobo
azteca, a quen representa
Monctezuma, e que foi o obxectivo
táctico de Cortés desde O primeiro
momento da Conquista?
Segundo Eugenio Chang
Rodríguez, ?o seu libro
LATINOAMERICA: SU
CIVILIZACIÓNY SU CULTURA, o
pobo azteca era un pobo
relativamente xove na zona de
México, que chega a este territorio
como resultado dun proceso de
migración, desde o norte,
(diferente orixe e procedencia).

Pola súa forza e o seu carácter
guerreiro (sentir diferente ao do
resto das tribos, que eran
eminentemente pacíficas) logra
establecerse nos arredores do lago
Texcoco e comeza entón a súa
política de expansión na rexión.
O deus da guerra
Huitzilopochtli, é o adorado por
estas tribos guerreiras, a quen
dedican sacrificios humanos. O
deus do resto das tribos da rexión,
é Quetzalcoaltl, un deus pacífico,
que lles ensinou os traballos da
sementeira, que non desexaba os
sacrificios humanos, de pel branca,
que partiu tempo atrás coa
promesa do retorno.
Polo tanto para Malinche é tan
alleo Monctezuma co seu deus da
guerra e os sacrificios humanos, co
seu espírito guerreiro e
expansionista, como Cortés e o
seu grupo de españois, pero coa
gran diferencia de que Cortés é o
seu señor.
A axuda de Malinche a Cortés é
polo tanto, unha dobre resposta de
identidade, (como escrava que
serve ao seu señor, e como serva
que odia a quen exerce o poder;
Monctezuma), pero de identidade
como reacción de propia creación
ou de propia resposta ante pulsión
externa, como ruptura da
continuidade dos antergos, porque
ao seu redor tamén se produciu
unha ruptura da continuidade
histórica, e polo tanto cómpre unha
solución nova.
Non hai obriga para Malinche
de interpretar correctamente o que

Cortés representaba, non podía
imaxinar o imperio tan afastado no
tempo e no espacio que se alzaba
ameazante, con figuras sen corpo
como Xesucristo ou Carlos V, a súa
visión foi falsa, pero esa mentira
non a xera ela, senón que foi unha
víctima máis da mesma, como o
foron os totonacas, os tlaxcaltecas
e todas as outras tribos que por
razóns parecidas axudaron aos
españois na movida e sobre os que
a historia non caeu cun mito tan
cruel.
En EL ETERNO FEMENINO,
Castellanos fai a Malinche xulgar a
MOnctezuma'Om0 un
máis cruel que Cortés, porque
quere ser dono da ETERNIDADE. e
isto é o concepto supremo do
poder infinito.
Coñecedora soamente dos
problemas da época (e de forma
ben limitada polo tanto) toma ela
como arma a Cortés (a única a
partir das,súas posibilidades), e
axúdao a facerse forte para así
minar e destruír "un imperio cheo
de fendas" citando a Castellanos,
para destruir a quen considera o
inimigo da súa propia terra. Con
esta nova reinterpretación dos
semas mitolóxicos, con este
sentido irónico de Malinche como
"o instrumento" de Cortés, fai
Castellanos unha ruptura do criterio
de manipulación e forza que fai
sobre a muller, o home, e
preséntanos a unha Malinche ben
diferente de "la Chingada", a unha
Malinche posuidora de máis

habilidades e coñecementos que
Cortés para chegar ao Poder.
Finalmente da unión desta
parella créase unha nacionalidade,
unha nova raza,
xera a
mestizaxe e serve de ponte para
unir doas culturas que a
casualidade enfrontou no momento
no que Ile tocou vivir, O criterio de
NAI da mestizaxe é o novo
significado que Ile atribúe a
o actual discurso
feminista chicano. A urxente
necesidade de dominar a palabra
escrita para aniquilar os
estereotipos a relescribir a historia
desde o punto de vista das
oprimidas e marxinadas resucita a
figura mitolóxica, e utilízaa de
inspiración recoñecendo a
personalidade e atributos
femininos, así como a súa
capacidade para enfrontar a cultura
á que foi incorporada,
identificándose coa súa identidade
racial e sexual. Estas mulleres
mestizas de cultura vense
semellantes a Malinche, que foi
concorrencia de linguas, relixións,
de costumes, e que cargou no seu
ventre o primeiro producto
simbólico da mestizaxe, até o
extremo de considerala nai
espiritual.
O reto para o actual discurso
feminista é destacar un segundo
plano da súa personalidade, ben
difícil pola presencia/ausencia da
súa voz, no discurso histórico, o
plano en que é Malinche a primeira
muller americana que se destacou
na nosa historia polas súas

habilidades intelectuais de políglota
e en consecuencia polo seu traballo
como muller diplomática e política.
En resumo, ela foi a primeira muller
americana que falou español,
constituíu un elo sen o cal todo
intento dos conquistadores
representou a
comunicación, a posibilidade de
entendemento cos indíxenas,
servindo de corpo da embaixada
que se adiantaba buscando apoio
para o movemento das forzas.
O exercicio que fixo da súa
intelixenxia é o pensamento que
debe quedar desta indíxena que
aínda despois de cinco séculos é
capaz de ser lembrada como un
producto válido máis da nosa
cultura americana e precolombina.A
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MALINCHE
"Nun senso, a conquista
española de América foi unha
conquista de mulleres". (MAGNUS
MORNER: A mestura de razas en
América Latina).
Con esta expresión e no
contexto en que a escribiu,
Magnus Merner estase referindo ó
feito de que 0s españois, trala súa
chegada a América, conquistaban
terras, pero o seu interese estaba
tamén centrado en conseguir
mulleres indias que subctituísen ás
que eles deixaran na Península.
Sen embargo, tomada en si
mesma, a frase que nos serve de
encabezamento, pode entenderse
doutro xeito: foron as propias
mulleres as que, en moitos casos,
fixeron posible a conquista do Novo
Mundo.
A situación das mulleres nos
finais da ldade Media e comezos
da Moderna, era sempre, en
Europa como en América, unha
posición de inferioridade con
relación á dos homes; eles,
dominantes aquí e alí nas súas
sociedades, posuíanas como a
calquera outra propiedade privada,
elas aceptaban con resignación o
seu destino de seres confiscados,
en función dun varón, o pai ou o
esposo, ao que pertencían e do
que dependía o seu lugar na
sociedade. No caso concreto das
mulleres americanas, o seu sentido
de pertenza referíase sempre ao
seu fogar, nunca a comunidade,
sociedade ou cultura na que
naceran. Por iso, cando trocaban de
mans, simplemente trasladaban
Beatriz Fernández Herrero

este sentimento ao seu novo
señor, independentemente de que
fose estranxeiro ou invasor, sen ter
en ningún intre unha conciencia de
"lealdade étnica" ou cultural á hora
de adoptaren o seu sistema de
valores, axudando mesmo a
perpetualos aínda que
fOsen Os
que elas se criaran.
Daquela#
papel
fundamental
casos nos que as
indias eran traspasadas ós
primeiros españOis que chegaban
ao Novo Continente. O exemplo
máis significativo podemos
encontralo en México, na figura de
Malinche, o nome dado case
universalmente a unha muller
chamada Malintzin polos indios e
dona Mariña polos espafiois, Sen
que nunca se chegase a saber cal
dos dous se derivaba ou constituía
unha deformación do outro.
Das súas orixes da conta Bernal
Díaz del Castillol:
"Dende a súa nenez, foi gran
señora e cacica de vasalos. E é
deste xeito: que o seu pai e a súa
nai eran seiiores e caciques dun
pobo que se di Peynala, e tiñan
outros pobos suxeitos a el a oito
leguas da vila de Guazacualco.
Morreu seu pai, quedando ela moi
nova, e a nai casou con outro
cacique mancebo e tiveron un fillo
e, segundo pareceu, querían ben
ao fillo que tiveran. Acordaron
entre a nai e o pai darlle o cacicado
despois dos seus días e, porque
niso non houbese atranco, deron
de noite á nena dona Marina a uns
indios de Xicalango, para que non

fose vista e dixeron que morrera.
Daquela morreu unha filla dunha
india escrava súa e publicaron que
era a herdeira. De maneira que os
de Xicalango deron a nena aos de
Tabasco e os de Tabasco a Cortés".
Así pois, Malinche é ofrecida a
Cortés nun dos primeiros
encontros entre este e os indios de
Tabasco, xunto con outros galanos:
mantas, adornos e unha vintena de
mulleres, entre as que se achaba
ela. Nacera azteca, a súa lingua
materna é o nahuatl pero ao criarse
entre os maias, fala tamén o seu
idioma. Por iso pode deSempeharo
papel de intérprete que a pequena
armada de Cortés necesita para se
adentrar no continente á procura do
riquísimo imperio do que ten
novas.
No seu papel de muller, a súa
adhesión aos seus novos amos
españois é completa, como o fora
aos maias tras deixar o seu pobo
natal, e sen embargo non garda
rencor ningún cara á súa familia,
que a cedera aos estraños, como
relata Díaz del Castillo2 ao referir o
reencontro con esta en 1523,
cando a conquista de México está
xa consumada:
"E entón veu a nai de dona
Mariña e o seu irmán de nai,
Lázaro, con outros caciques.
Días había que me dixera a
dona Mariña que era daquela
provincia e señora de vasalos, e
ben o sabía o capitán Cortés e
Aguilar, a lingua. Por maneira
que veu a nai e o seu fillo e o
irmán, e coñecéronse que

claramente era a súa filla,
porque parecíaselles moito.
Tiveron medo dela que creron
que os enviaba buscar para
matalos e choraban. E así como
os viu chorar a dona Mariña,
consolounos e dixo que non
tivesen medo, que cando a
traspuxeron cos de Xicalango
que non sabían o que facían e
que llelo perdoaba, e deulles
moitas xoias, de ouro e rouPa, e
que voltasen ao seu pobo. E
que Deus Ile fixera moita
mercede en quitala de louvar
ídolos agora e ser cristiá e ter
un fillo do seu amo e señor
Cortés e casar cun cabaleiro
como era o seu marido, Juan
Jaramillo. Que aínda que a
fixesen cacica de todas cantas
provincias había na Nova
España, non o sería. Que en
máis tiña servir ao seu marido e
a Cortés que canto no mundo
hai".
Porque, en efecto, o papel de
Malinche na conquista de México é
esencial: sendo como xa se dixo
bilingüe (fala maia e nahuatl)
alomenos ata que aprendeu o
castelán, sérvelle como intérprete a
Cortés nas súas entrevistas cos
aztecas, nun proceso bastante
complicado: Cortés fala en español
a Aguilar, quen o traduce en maia a
Malinche, para llelo comunicar ela
aos aztecas, e viceversa. Como
mostran os gravados do Códice
Florentino, e do Lenzo de Tiaxcala
que se reproducen, no primeiro
encontro entre don Hernando e
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Motecuhzoma, o seu protagonismo
é claro: ela é quen ocupa a figura
central de ambos debuxos,
dominando a imaxe, mentres que
os dous caudillos ocupan as súas
marxes.
Todas as crónicas, tanto as
espafiolas coma as indíxenas,
coinciden en recoñecerlle esta
importancia, como posibilitadora de
calquera trato entre españois e
aztecas. O episodio do primeir0
encontro entre Cortés e
Motecuhzoma é relatado así por
Díaz del Castillo:
"Como Cortés viu e entendeu,
porque Ilo dixeron, que viña o
gran Moctezuma, apeuse do
cabalo. En canto chegou cerca
de Moctezuma. fixéronse
mutuamente grandes acatos.
Moctezuma deulle a benvida, e
o noso Cortés respondeulle, a
través de dona Marina, que Ile
desexaba todo o mellor.
Paréceme que Cortés
servíndose do idioma de dona
Marina, que ía ao seu carón,
brindáballe a súa man dereita,
pero Moctezuma non a quixo e
deulla el a Cortés. Entón, sacou
Cortés un colar que traía moi a
man cunhas pedras de vidro,
desas que chaman margaridas
e que levan no seu interior
rnoitos labores e diversidades
de cores, ensartado nuns
cordóns de ouro con alrniscre
para que dese bo arrecendo, e
fixo como para botarlle ao
pescozo ao gran Moctezuma

pero cando ao poñerllo ía
abrazalo, aqueles grandes
señores que acompañaban a
Moctezurna detivéronlle o brazo
para que non o abrazase, pois o
tiñan por menosprezo. Logo
díxolle Cortés, por medio de
dona Marina que o seu corazón
se alegraba de ter visto a tan
gran príncipe, que tiña en gran
estima o que acudira en persoa
a recibilos, e que Ile agradecía
as mercedes que lles fixera
decote. Entón Moctezuma
díxolle outras palabras de bo
entendemento ..."
O mesmo episodio é relatado
polos seus informantes indíxenas a
Bernardino de Sahagún, quen na
súa relación dos feitos fai ver
igualmente a importancia da
intérprete:
"Acabou de dicir Moctezuma a
súa plática, e Marina declaroulla
a don Hernando Cortés. Como
don Hernando Cortés entendeu
o que dixera Moctezuma, dixo a
Marina: "dicídelle a Moctezuma
que se console, e folgue e non
haxa temor, que eu o quero
moito e todos os que comigo
veñen. De ninguén recibirá
dano. Recibimos gran contento
en velo e coñecelo, o cal
desexamos moitos días hai. Xa
se cumpríu o noso desexo.
Viñemos á súa casa, México.
Falarémonos de vagar. Logo
don Hernando Cortés tomou
pola man a Moctezuma, e
fóronse ambos xuntos á par
para as casas reais4.."

Foi tan importante a súa
intervención para os indios, que
estes chegaron a chamar Malinche
ao propio Cortés; como afirma
Todorov, por unha vez, é o home
quen toma O nome da muller e non
ao contrario.
O papel de Malinche é, como
vemos, fundamental na
comunicación entre españois e
aztecas malia non acadar uns
resultados afortunados, como o
mostran os sucesos que logo
aconteceron. Non obstante, a súa
figura foi inxuriada polos mexicanos
trala independencia de México, ata
o punto de que o seu nome,
Malinche, chegou a se derivar (o
malinchismoi para se referir a
calquera submisión aos valores
estranxeiros. Como investigadora
de temas americanos, sen
embargo, non podo menos que
tentar presentar outro punto de
vista, dun signo totalmente
distinto, resaltando a figura desta
muller como un dos primeiros
símbolos da mestizaxe cultural que
tivo lugar tralo encontro entre o
Vello e o Novo Mundo; como
afirma Todorov:

ideoloxía e sérvese dela para
comprender mellor a súa propia
cultura, como testemuña a
eficacia do seu
comportamento5".

o vexamos, o que alí ocorreu foi
unha mestura das culturas
española e indíxena da que hoxe o
mundo é herdeiro, co

NOTAS
BERNAL D¡AZ DEL CASTILLO:
Historia verdadera d e la conauista d e
Nueva Esoaña.
Bernardino de Sahagún. Historia
General de las Cosas de Nueva E s ~ a ñ a .
TODOROV, T. La c o n a u e t e d e
I'Arnériaue. París. Seuil. 1982. ~ á x 107
.
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ESPANOIS Á CONQUISTA DAS INDIAS
I

I
CÓDICE FLORENTINO
LENZO DE TLAXCALA
O EPISODIO DO "PRIMEIRO
ENCONTRO": MALINCHE ENTRE
CORTÉSE MOTECUHZOMA
O sinxelo enunciado do tema
nos que vai ocupar: as
consecuencias da colonización de
América no eido da muller, fainos
lembrar inmediatamente aos que
pertencemos aínda dalgún xeito a
aquelas terras, un nome, o de
Malinche, mellor coñecida entre
españois coma "Dona Marina". Esta
muller, filla de caciques,
acompañou a Hernán Cortés ao
longo da súa campaña mexicana
como intérprete da lingua e dos
costumes dos habitantes do que
para Europa foi un "novo mundo".
Comprometida sentimentalmente
con Cortés, Malinche converteuse
co transcurso do tempo nun mito
no senso estricto do termo. Aínda
hoxe son moitos os que recorren á
súa figura anterga para explicaren a
dependencia na que América está
presa. Coma no relato do pecado
orixinal, na nosa historia
-pretenden algúns- o mal entrou
por unha muller.
Coa chegada do español as
mulleres que habitaron o territorio
do que ía ser América, nun
principio, sinxelamente cambiaron
de amos. Nos seus pobos orixinais
existía unha acusada tendencia a
seren escravizadas e o matrimonio
considerárase un convenio de
venda ou un botín. Os aztecas, pola
súa parte, provian aos nobres con
-
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rapazas do pobo para servírenlles
de concubinas. O cacique de
Cempoala, un dos que fixo alianza
con Cortés, utilizou como principal
argumento para xunguirse aos
españois o relato de como os
xoves do seu pobo eran raptados
polos emisarios de Moctezuma
para os sacrificios rituais e como as
mulleres foran violadas polos
recadadores de impostos, que
constituíran unha caste especial,
cos seus propios rituais e deuses.

Ó estableceren alianzas cos
conquistadores, os caciques entre
outros regalos entregaran mulleres
que logo de seren bautizadas
repartíanse entre soldados e
oficiais e convertíanse deste xeito
en "barraganas",é dicir, en
concubinas oficiais. Nos primeiros
anos da conquista non estiveran
permitidas as viaxes de mulleres
españolas a terras americanas,
agás as casadas cos militares en
campaña. 0 s homes non tiñan
problema en casar coas indias, e de
feito era frecuente a celebración de
casamentos, aínda cando elas tiñan
hábitos sexuais diferentes ós dos
europeos, viñan desprovistas da
noción de monogamia e
-naturalmente- carecían dos
prexuízos da moral xudeo-cristiá
que traían aqueles españois.
Pero máis aló de cuestións que
poden ser anecdóticas, cómpre
deixar claro un aspecto esencial
que decote queda asulagado polo
debate en torno das circunstancias
da colonización ou como queira que
se chame aquel acontecemento.

América non disolveu os lazos que
a uniron a Europa; ao contrario,
Asia e Africa, continentes de
explotación dos países nórdicos,
non viron mesturarse o sangue das
súas xentes co do invasor. O
motivo está en que o mundo
capitalista, a través de toda a súa
historia, só quixo establecer
mercados e non sociedades, cousa
esta última que si fixo España.
Deixando de lado xuízos
anacrónicos e aínda demagóxicos,
hai que recoñecer que o feito de
que a Coroa naqueles tempos
decidira acometer a evanxelización
dos pobos americanos, implica a
vontade de incluílos no proceso
histórico, cousa que non se fixo,
por exemplo, na formación dos
Estados Unidos.
A predisposición dos españois a
casar coas indias foi o xermolo
dunha realidade diferente, nin
española nin indixena, a base
cultural formativa de América. A
isto temos que engadir a expansión
da lingua castelá, que nivelou un
código común onde existira unha
cantidade cáseque infinda de
idiomas e dialectos rexionais, feito
inédito na historia da humanidade.
Ao longo de catrocentos anos
naceron deste xeito unha nova
cultura, unha nova etnia e unha
nova sociedade -mestiza, crioulafeita da inmigración cristiá e do
paganismo cristianizado, unha
creación histórica nova, diferente
da América orixinaria e da Europa
colonizadora. En suma, unha nación
que aínda hoxe -dividida

RESISTENCIA, SUPERVIVENCIA, TRANSFORMACIÓN:ESCRITORAS CONTEMPORÁNEASDE COR

I

I
Universidade de Fairfield
Nunha "carta ás escritoras do
terceiro mundo", a poeta, crítica e
ensaísta Gloria Anzaldúa describe o
proxecto polifacético de tales
escritoras: "Escribir é perigoso
porque temos medo do que revela
o escribir: os medos, as iras, as
forzas dunha muller baixo unha
triple ou cuádruple opresión. Sen
embargo nese mesmo acto
atópase a nosa supervivencia
porque a muller que escribe ten
poder. E unha muller con poder é
temida" (Bridge). As palabras de
Anzaldúa captan as características
salientabeis de moita da ficción
contemporánea das mulleres de
cor, en traballos que ilustran as
interseccións do colonialismo,
racismo e sexismo nos Estados
Unidos. Como ela di, o
sometemento alimenta tanto o
medo como a ira, o mesmo que o
abuso de poder acende a
resistencia. Aínda que as súas
voces emerxen de diferentes
tradicións e reflecten unha
diversidade de culturas, escritoras
como Louise Erdrich, Toni
Morrison, Ana Castillo, Bharati
Mukherjee, Sandra Cisneros, Gloria
Naylor, e moitas outras mostran
preocupacións pola escritura
compartida a través de historias de
opresión co fin de acadar
capacidade de actuación e
transformación. Como Anzaldúa
afirma no mesmo ensaio, "Nunca
vin tanto poder como na escritura
das mulleres de cor".
Johanna X. K. Garvey

O que revelan as historias unha
e outra vez son os legados do
colonialismo, da escravitude, dos
sistemas hexemónicos que
roubaron a terra, escravizaron aos
pobos, e fixeron o máximo por
"converter" ás xentes de cor aos
modos Eurocentricos. Tanto Leslie
Marmon Silko como Louise Erdrich
teñen escrito sobre as loitas das
Nativoamericanas contra os
colonizadores brancos, e os
terribeis efectos nos grupos
indíxenas dunha "cultura"
aparentemente obsesionada coa
guerra e a destrucción. Erdrich en
concreto ilustra as consecuencias
para as mulleres. En Love
Medicine, relata as vidas
entrelazadas de varias xeracións de
familias nunha reserva en Dakota
do Norte, comezando pola morte
(quizá suicidio) dunha muller tras
un breve encontro sexual cun
estraño. Dun xeito moi expresivo,
este personaxe, June, leva un
pomo de porta no bolso, o único
medio para pechar a súa habitación
alugada fóra da casa: un símbolo de
que "as cousas desmorónanse", de
que a integridade e a seguridade
son difíciles de conseguir. Como
June, moitas das mulleres na
novela de Erdrich están buscando,
perseguindo unha identidade entre
as mensaxes conflictivas da cultura
dominante -especialmente homes
para os que "unha muller india non
é máis que unha noite fácilu- e das
súas propias familias, que a miúdo
confían na muller para que
manteña xunto o fogar, que sexa a
figura forte, capaz e segura.

Tal como mostra Erdrich, a
hexemonía traballa de maneira
sutil, convencendo á pobre pero
"case branca" Marie Lazarre de que
recorra á lgrexa católica como
medio de facerse "mellor", sen
darse conta dos danos espirituais
que Ile fará á súa alma unha lgrexa
de fóra. Como ela admite máis
tarde, "Non rezo. Cando era nova,
prometín que nunca me collería
rogándolle a Deus. Se quero algo
consígoo por min mesma. Vou á
igrexa só para demostrarlle ás
vellas que non me deprimen".
Como Marie Kashpaw, casada cun
dos homes máis importantes da
reserva, séntese cómoda e segura,
pero amargada e hipócrita,
obsesionada coas aparencias,
atrapada nun desexo que a
consome de ser branca, co seu
corazón corroído por falsas
expectativas fomentadas por
institucións opresivas. Marie
convértese nun símbolo de como a
cultura branca xera esperanzas non
naturais e mesmo terxiversadas
nunha muller de cor, partíndoa en
egos conflictivos e impedindo a
consecución dunha identidade
coherente e satisfactoria.
Ser obrigada a vivir nunha terra
"reservada" para un pobo
conquistado significa un
enfrontamento constante coa
perda e a fragmentación; dun xeito
diferente, tal perda de identidade
pode moldear a experiencia das
mulleres afroamericanas, desde a
escravitude até o momento actual.
Numerosas novelas recentes

seguen esta herdanza da
escravitude, incluíndo Jubilee de
Margaret Walker, Dessa Roce de
Sherley Anne Williams, Kindred de
Octavia Butler, The Bluect Eye de
Toni Morrison, Family de J.
California Cooper, Meridian de
Alice Walker, Joy de Marsha Hunt,
e Mama de Terry Mcmillan. Quizá a
acusación máis forte da "institución
peculiar" sexa Beloved de
Morrison, que segue as causas e
consecuencias dunha muller negra
que mata á súa filla para evitar que
caia en mans de cazadores de
escravos. Situada en Ohio pouco
despois da guerra civil, Beloved é
unha historia de pantasmas:
literalmente, a volta da nena morta
en forma de moza que persegue á
súa nai, nun desexo de "posuíla"; e
figurativamente, o proceso de
"rememoración" que trae de novo o
pasado á vida, con toda a súa dor e
agonía. Concretamente, a novela
explora a insolubel difícil situación
de Sethe, a escrava como nai,
golpeada e denigrada cando
esperaba o seu cuarto fillo,
abandonada cunha "árbore" de
cicatrices no lombo, parindo
mentres foxe cara ao sur, á
liberdade a través do río en Ohio, e
logo cortándolle a gorxa á súa
terceira filla cando se sente
acosada polo seu "dono". Beloved
segue deste xeito as interseccións
de raza e xénero, da supremacía
branca e a resistencia da muller
negra a ese poder, do amor
materno e o agravio comunal á
"dura elección" de Sehe. Morrison
condena explicitamente o

pensamento racista que crea e
perpetúa o sistema:
A xente branca cría que
calquera que fosen Os
debaixo de toda pel negra había
unha selva. (....) Pero non era a
selva que os negros trouxeran
'On eles a este lugar desde
outro lugar (habitábel). Era a
selva que os brancos plantaron
neles. E medrou. Estendeuse.
Na
a través dela e
dela, estendeuse, até que
invadiu aos brancos que o
fixeran. (....) Fíxoos
sanguinarios, parvos, peor do
que nunca quixeron ser, tan
aterrorizados estaban da selva
que fixeran.
A pesar do horror da
comunidade negra polo acto de
Sethe e do ostracismo que
padeceu, aqueles afroamericanos
-especialmente as mulleresfinalmente recoñecen que a deben
salvar e non despreciar. A propia
salvación de Sethe está na súa
comprensión final de que debe
volver a súa ira contra o home
branco, non contra a súa propia
filla. Aínda que Sethe mestura o
propietario de escravos do pasado
cun ben intencionado veciño
importa menos, ao final, que o feito
de que Beloved ve á súa nai
"fuxindo dela, fuxindo" cara a un
home "cun látigo na man, o home
sen pel"). Esa vontade, finalmente,
de enfrontarse á fonte xeral de
opresión libera o espírito enfadado
e ávido da filla morta, así como
permite que Sethe avance cara a

curación e a felicidade. Non
só as escritoras nativoamericanas e
as afroamericanas condenan a
colonización e o racismo. Autoras
como Ana Castillo e Sandra
Cisneros narran os efectos
debilitadores do prexuízo e o poder
sufridos polas Latinas, mulleres
devaluadas pala cultura branca e
implicitamente entrenadas para
autodespreciarse ao compararse
coas imaxes da "beleza" loira e de
0110s azuis. Unha historia tras outra
na colección de Cisneros Woman
Hollering Creek preséntanos
personaxes femininos traizoados
ou paralizados pola promesa de
romance que é derrotado por unha
combinación viril de racismo e
sexismo. En "Nunca cases cun
mexicano", por exemplo, a muller
protagonista describe as
consecuencias duradeiras da
crenza de que "o branco é mellor",
un credo instilado nela pola súa nai
a pesar do feito de que ambas son
mexicanas. Como di a filla dela
mesma "son unha anfibia. Son un
ser que non pertence a ningunha
clase", unha muller que está partida
desde a súa raíz, desexando amor
e matrimonio mentres ao mesmo
tempo se nega a si mesma o
romance. Esta autonegación
pódese seguir até os avós paternos
en México que cren que a voda do
seu fillo cunha méxico-americana
foi un erro, "un casar para menos",
e até a elección da nai dun home
branco como segundo marido unha
vez morto o pai. Para agravar a
opresión de tales xerarquías
racistas, o home que a filla amou

fondamente teraa como amante
pero elexirá como esposa unha
muller branca, porque el, tamén,
non pode "casar nunca cunha
mexicana". Para a narradora en
primeira persoa, tales leccións de
traizón levárona a odiarás outras
mulleres, nun modelo que só pode
perpetuar un sistema que devalúa a
todas as mulleres. "Son culpábel de
ter causado un dano deliberado a
outras mulleres, son vingativa e
cruel, e son capaz de calquera
cousa". O fracaso definitivo de tal
"vinganza" aparece nas últimas liñas
da historia, nas que a narradora
revela a súa soidade e dor, como a
víctima de prexuízos arraigados.
Como xa se sinalou, a raza ou o
étnico non son o único
compoñente na opresión da muller
de cor; como se presenta nunha
serie de textos, o xénero xoga un
papel igual senón máis importante
na loita desas mulleres por ter unha
voz e unha identidade. Os roles
establecidos e as regras patriarcais
que gobernan a conducta da muller
(e a feminina) poden atraparás
mulleres en patróns de violencia
tales como abuso marital ou poden
ferilas e eivalas fisicamente -tanto
se de feito transgreden a fronteira
entre o esperado e o inaceptábel.
O facerse dano a unha mesma
-anorexia, mutilación, intentos de
suicidio- pode reconducir a
misoxinia cara ás mesmas
mulleres; outros personaxes
femininos son arrastrados a
responder coa loita, levándoas a
súa ira até o asasinato. Na historia

que Ile dá título "Woman Hollering
Creek", Cisneros conta a historia de
Cleófilas, unha moza casada polo
seu pai mexicano cun tejano, un
home de negocios do outro lado da
fronteira e ao que ela coñeceu
brevemente. Tendo absorbido as
fantasías románticas das
telenovelas, Cleófila non está
preparada para as realidades do
matrimonio e da rnaternidade; as
suposicións do seu home sobre os
roles dentro da familia, así como os
seus lazos homosociais cos seus
amigos masculinos, Iévano
rapidamente a abusar da súa
esposa. A súa resposta é o comezo
dun ciclo que as estadísticas nos
din que é ben corrente:
A primeira vez sorprendeuse
tanto que non chorou nin tratou
de defenderse. Sempre dixera
que devolvería o golpe se un
home, calquera home, a
golpease.
cando chegOuo
momento, e el deulle unha
labazada, e logo outra, e outra,
até que Ile rompeu o beizo e
sangrou unha orquídea de
sangue. non res~ondeu,non se
botou a chorar, non fuxiu como
imaxinaba que faría cando vía
esas cousas nas telenovelas.
Cleófilas le nos xornais
incontabeis historias de mulleres
que sofren nas mans dos seus
homes, amantes, amigos: "Esta
muller atopada na beira da
autoestrada. Esta botada dun
coche en marcha. Esta é un
cadáver, esta está inconsciente,
está morada polos golpes". Pero

unha combinación de caririo
maternal e preocupación de irmá
empuxan a Cleófilas -que espera o
seu segundo fillo- fóra do círculo
da violencia. A súa fuxida, argallada
por mulleres dunha clínica de
saúde, demostra o potencial poder
curativo dos lazos entre mulleres.
Cruzando o regato chamado "regato
da muller que berra", nun camión
conducido por unha muller cunha
linguaxe que a ten abraiada,
Cleófilas por fin atopa a súa voz:
"Brotaba da súa gorxa, unha fita de
risos, como auga". Aínda que a súa
rota Iévaa á casa paterna, Cleófilas
parece ter dado os pasos iniciais
cara á independencia e á propia
identidade, nun proceso que outras
escritoras de cor tamén sinalarán
'Om0
se
perigoso.
Tal proceso subxace á narrativa
labiríntica de The Mixquiahuala
Letters de Ana Castillo, unha
novela epistolar composta de
cartas dunha muller, Teresa, á súa
amiga Alicia. Como gringas
estudiando e máis tarde viaxando
por México -rachando xa así as
regras que etiquetan a esas
mulleres viaxeiras como "de vida
licenciosa" (ou algo peor)- os dous
personaxes enfróntanse a unha
serie de encontros con actitudes
sexistas que se intensifican por
concepcións de raza. Porque a
pesar da orixe en parte española
de Alicia e a cara con rasgos de
india de Teresa, o uso fluído da
linguaxe, un innegábel "nome
español", son o branco da luxuria

do home e da forza masculina. No
Yucatán, por exemplo, ao non
poder cambiar os seus cheques de
viaxe, son observadas e seguidas
por un grupo de homes que
"tiraban obscenos bicos ao ar".
Aínda que, raro nela, deixa a
historia sen rematar, Teresa sen
embargo dá a entender que un
paseo en barco con homes dos
peiraos "custoulles" a estas mozas,
que tiveron que "pagar" quizá por
ser violadas.
Mentres en México
continuamente acababan sendo a
presa dos homes, de volta nos
Estados Unidos as dúas
protagonistas non corren mellor
sorte. O mozo de Alica, Rodney, un
negro de Harlem, déixaa plantada
repetidamente, ten un lío con outra
muller (que se muda e ocupa o sitio
de Alicia), e, como nos enteiramos
case ao final da novela, deixou a
Alicia cando tiha 17 anos e quedou
embarazada -un episodio que a
deixou irreparabelmente marcada.
Con medo a ser unha nai solteira,
acudiu a unha clínica, "facéndose
pasar por unha muller portorriqueña
xa con 5 fillos. A enfermeira (....)
sacudiu a cabeza disgustada pola
súa suposta neglixencia. L..)
Esterelizáronte". O horror desta
operación eiva a esta muller non só
fisicamente, senón mental e
emocionalmente, deixándoa
ansiosa por ser admirada polos
homes e sen embargo amargada,
insegura e chea de autoodio. En
comparación, a insatisfacción de
Teresa co matrimonio e un marido

que Ile nega unha verdadeira
igualdade poden parecer problemas
menores; pero Castillo trata con
seriedade, tamén, os repetidos
intentos desta muller para
liberarse, para establecer a súa
propia identidade.
En certa ocasión Teresa discute
o termo "muller liberal" cun
enxefieiro, nunha batalla verbal que
engloba a loita por redefinir os
roles, por borrar as presuncións
sexistas e substituílas por 0piniÓns
máis igualitarias. Como di Teresa,
"O que entendes por "liberal" é a
miña independencia para escoller O
que fago, con quen, e cando.
Ademais, tamén quero dicir que
podo elexir non facelo, con
ninguén, nunca". Ela pode
conquerir tal liberdade só despois
de sobrevivir a numerosos
conflictos cos homes, incluíndo un
tratamento enfermizo do seu
marido, a separación, asuntos
dolorosos, aborto; tamén pode
alcanzar a identidade só coa
continuada amizade con outra
muller. O libro de Castillo está cheo
de incidentes nos que os
personaxes femininos sofren abuso
-físico, síquico, e outros- e como
os outros libros tratados ofrece
unha acusación da continua
opresión de todas as mulleres,
especialmente aquelas que son
"non-brancas". Castillo celebra
tamén de xeito importante o poder
dos lazos das mulleres para soster
a esas mulleres, "paixón ligada por
unha comprensión uterina. En
irmandade. En solidariedade".

Sen eses lazos, unha muller
pode non desenvolver a capacidade
de sobrevivir e logo transformar as
estructuras patriarcais que a limitan
ou confinan. As emigrantes poden
ser especialmente vulnerabeis a
forzas externas, forzas que se
contradín nun choque do "novo" e o
'vello", Wjfe de Bharati Mukherjee
segue a unha muller nova desde a
india aos Estados Unidos, vía
matrimonio cun enxeñeiro co que
emigra a Nova lorque. Desde o
comezo, a de Dimple é unha
identidade construida. formada por
país, novelas, anuncios; entrenada
para ser unha muller-esposa, as
súas expectivativas son en alto
grao fantasías, proxéctase nun
argumento de romance, incapaz de
ler máis alá dese final imposto
artificialmente.
As xuntanzas de emigrantes
indios en Manhattan revelan as
normas que seguen a rexer a
conducta das mulleres e o aprobio
que resulta da súa transgresión.
Inicialmente desexosa de xogar un
rol doméstico, axudada por
aparatos máxicos e acompañada
pola televisión, Dimple está
intrigada por outros sinais de
"occidentalización", incluíndo a
liberdade das mulleres para levar
pantalóns, beber alcohol, discutir
nas conversas dos homes. Tal
conducta demostra ser unha
ameaza para o seu home Amit. O
control da súa muller parécelle
crucial, non só como adhesión aos
roles tradicionais dos xéneros
senón tamén porque a súa propia

posición como marido -proveedor
e dictador- está debilitada pola súa
incapacidade de asegurarse un
posto de traballo. Sen emprego,
tendo que vivir no espacio doutros
así como buscar contactos e
esperar favores, Amit perde algo da
súa base como "masculino",
engadindo máis confusión á propia
autoidentidade de Dimple, baseada
en ser a "esposa" "feminina" e
dependente. Sen embargo Amit
pégase aos seus roles prescritos
de marido e emigrante: os ritos da
travesía son algo que pode
comprender, aceptar, e negociar
con éxito. Ao acadar unha posición,
tamén arranxa o traslado da parella
desde a comunidade india de
Queens a un rañaceos en
Greenwich Village, un transplante
que vai deixar a Dimple máis
desorientada, case totalmente
desarraigada.
Mukherjee ilustra como unha
muller atrapada polas ataduras do
xénero e a raza, á que se Ile nega
independencia de pensamento ou
acción, pode "estoupar
interiormente" e en desesperación
reconducir esa enerxía dun xeito
fatalmente destructivo.
Rapidamente adicta á televisión,
que Ile serve como sustituto da
columna "consello ás mulleres" dos
xornais de Bombai, Dimple dixire
contos de perversión e violencia,
mira os culebróns e os anuncios
buscando guía, e considera o
suicidio máis que a busca de
educación ou emprego. Mentres,
vagamente, decátase, "éralle cada

vez máis difícil distinguir entre o
que vira na televisión e o que se
imaxinara". Esa incapacidade de
diferenciar altera as súas respostas
a novas experiencias, tamén, por
exemplo o seu sentimento de
culpabilidade por tomar unha pizza
cun home que non era o seu
marido:
(Dimple) ideou un terceiro
modo de enfrontarse coa
culpa. Mataría a Amit e
escondería o seu corpo no
conxelador. O extravagante do
plan encantoulle, fíxoa sentirse
en certo modo moi americana,
case como un personaxe dunha
serie de televisión.
Entre as liñas do texto, como
se actuase como unha das
múltiples persoas dos culebróns
que Ile resultaban asequíbeis,
Dimple comete adulterio; mesmo
seguindo esta versión dun guión
familiar, sen embargo, non é capaz
de facer que "encaixe" este rol. A
falta dunha cidadanía clara, o seu
Case total il~ament0na metrÓp0le e
o seu decatamento de que non
pertence a ningunha clase nin a
ningunha cidade, levan
gradualmente a esta muller á
loucura. As limitacións e as
expectativas que se derivan das
dicotomías de xénero demostran
ser especialmente perigosas; ao
rexeitar unha vida de dedicación e
autonegación, Dimple non ten máis
que os argumentos tomados dos
medios americanos para que a
guíen nas súas decisións.

No último parágrafo a narrativa
derriba o seu propio título, mentres
seguimos os ritos da travesía de
Dimple non cara á feliz vida da
familia americana senón contra
corrente, cando se converte nunha
"proscrita". O seu acto final postula
un rexeitamento violento da
patriarquía, unha deformación
desafiante dos ideais do
matrimonio, cando Ile crava un
coitelo de cociña no pescozo de
Amit. Pero mesmo esta acción está
enmarcada non tanto pola iniciativa
individual como polo que ten
absorbido da cultura post-moderna:
"e entón veu caer a cabeza -pero
por suposto era a súa imaxinación
porque xa non estaba segura do
que vira na televisión e do que vira
na pantalla privada das tres da
mañá L..) As mulleres da tele non
eran castigadas por asasinato". Nun
espacio de dúbida, a frase final pon
en suspensión todo o texto,
deixándoo pendurado no umbral
entre a representación e a
alucinación, tal como Dimple queda
paralizada nunha fronteira entre
identidades competitivas, unha
estraña, unha fóra da lei.
Mentres algunhas rnulleres
poden deste xeito golpear aos
opresores dos que se dan conta,
outras volven a ferida para adentro,
nalgúns casos arriscando as súas
vidas para rematar o sufrimento e
cambiar unha sociedade
defectuosa. Meridian de Alice
Walker céntrase no Movemento
polos Dereitos Civís e as súas
repercusións, usando o personaxe

experiencias son compartidas por
moitas mulleres de cor: violación,
embarazo, matrimonio moi nova,
divorcio, aborto, esterilización
-todo isto cando ten vinte e
poucos. Ironicamente, fita para o
tanque para conseguir que os
nenos negros sexan admitidos cos
brancos nunha exposición de "a
muller momia", o corpo dunha
muller exhibido polo seu home que
a matou e que Ile pon a etiqueta de
"filla obediente", "esposa dedicada",
"nai amorosa", "equivocada". Neste
cruce de patriarquía, misoxinia e
racismo, Meridian convértese no
pararraios que absorbe a enerxía
maligna e cofre unha enfermidade
tras outra, a miúdo quedando
inconsciente, así como perdendo o
pelo, a visión, a fertilidade.

do título para enlazar a situación
difícil dos afroamericanos e das
mulleres coa dos nativoamericanos
-un intento de séculos para
enmendar os danos feitos a grupos
enteiros de persoas nos Estados
Unidos. Meridian en concreto serve
tanto de visionaria como de cabeza
de turco, absorbendo a dor causada
polo xenocidio, polas bombas da
igrexa que matan nenos, polos
linchamentos, pola violación e pola
tortura. Unha e outra vez cae
seriamente enferma, os seus
síntomas parecen cancro e
anorexia combinadas. Sen embargo
a súa enfermidade tamén recorda
os momentos de "éxtase" que
experimenta no centro da Serpe
Sacra, un túmulo de enterramento
indio que o seu pai tratou de
conservar e protexer. O seu
fracaso (o sitio é agora un parque
de atraccións) reflíctese nas
"náuseas de Meridian por estar
viva" cando contempla os ósos dun
guerreiro indio "espallados dun
xeito vergoñento" nun museo. Esa
enfermidade repítese ao longo da
súa vida, en resposta de múltiples
opresións que padece e intenta
erradicar.
As escenas iniciais da novela
mostran a Meridian encarando un
tanque no seu esforzo por
combater as prácticas racistas
nunha pequena vila sureña -o
tanque do exército en si mesmo un
,
símbolo do poder branco e do
medo branco ao "outro". Citada
como a "moza rara", Meridian é de
feito "diferente", pero as súas
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A pesar da opresión que
experimenta tanto de primeira man
como véndolla padecer a outras,
Meridian négase a loitar con
violencia. Pola contra, cre que esa
revolución debería comezar pola
ensinanza: "lmaxínome a boa
ensinanza como un círculo de
xente sincera sentada facéndose
uns aos outros preguntas cheas de
significado. Non a vexo como un
reparto de respostas". Unha das
ilustracións máis vívidas do xeito
de ensinar de Meridian ven despois
de morreren afogados uns nenos
negros, que xogan nun foxo por
teren prohibida a entrada nunha
piscina pública:
Foi Merdian quen os dirixiu á
oficina do alcalde levando no
colo o corpo inchado dun neno

de 5 anos L..) O corpo do neno
estaba tan desfeito, tan
grotesco, daba tanto noxo ollalo
que a súa propia nai mirouno e
negouse a tocalo. Para a xente
que seguía a Meridian era como
se levase un gran ramo de
rosas de talo longo.
Unha vez que pousou o corpo
xunto ao mazo do alcalde, aínda
seguida pola xente, "dobrouse de
súpeto e caeu ao chan". Este tipo
de escenas ocorren repetidamente
ao longo da novela, Meridian
recuperándose sempre, unha
pequena batalla contra as forzas
opresivas quizá ganada pero con
outras máis grandes sempre
aparecendo. Oportunamente, ao
final aparece "limpa de
enfermidade", pasándolle a un
home negro a responsabilidade de
soportar a dor por ela e polos
outros.
Co fin de chegar a ese estado
de saúde e enteireza, as mulleres
de cor deben clasificar os temas
que rodean a súa identidade,
enfrontarse coas raíces, a
dualidade, a ambigüidade, o
biculturalismo -a miúdo nunha zona
que Gloria Azaldúa chama "a
fronteira". Estas cuestións son as
que encaran mulleres tan diversas
como as emigrantes de Barbados
na obra de Paule Marshall, da
República Dominicana na obra de
Julia Alvarez, mulleres
afroamericanas nas novelas de
Morrison e Naylor (entre moitas
outras), asio-americanas nas obras
de Cynthia Kadohata e Amy Tang,

así como nativoamericanas en
libros como Love Medicine. En
moitos destes textos, o proceso de
chegar a expresarse reflíctese na
mesma narrativa, presentando as
autoras a narración como
capacidade de actuación e
transformación. Así, aínda que
describen a opresión e os seus
efectos desastrosos nas mulleres
de cor, estas escritoras ofrecen
tamén unha visión de cambio, de
auto-descubrimento e curación, de
irmandade e comunidade
conseguidas.
Así como os seus personaxes
femininos deben desenredar os
diversos fíos das súas vidas para
comprender o pasado e chegar a
un entendemento co que son
actualmente, tamén os libros
representan a existencia como
unha arañeira ou rede de fíos, ou
como o cobertor de retais que
xunta pezas disparatadas para
formar un debuxo máis grande. Ás
veces o proceso segue unha
cronoloxía á inversa, como na obra
de Alvarez How the García Girls
Lost Their Accents, onde a
narrativa -unha serie de historias
sobre catro irmás transplantadas
desde a República Dominicana aos
Estados Unidos- gradualmente
retrocede desde os 80 até os 70 e
60, e finalmente a principios dos
50, antes de que a familia fose
forzada a emigrar. O texto
convértese nunha reconstrucción
dirixida a crear unha identidade
coherente desde unha
multiplicidade que doutro xeito

podería confundir e inmobilizar aos
personaxes. Unha filla, Sandi,
vólvese gravemente anoréxica,
víctima duns valores desprazados
que a etiquetan como a "guapa"
porque é a que parece máis "anglo"
e séntese deste modo presionada
para ser "perfecta". Outra, Yolanda,
(a máis afín á autora), está dividida
en varios egos, co seu propio nome
"degradado, roto en media ducia de
alcumes". Tal división de egos
conduce por un momento ao
silencio, case á loucura, pero logo
cae de novo cando recupera a súa
voz: "As palabras saen rodando,
facendo un ruído como o retumbar
dun trono lonxano, tomando forma,
profundidade, e sustancia. L..) Non
hai fin ao que se pode dicir sobre o
mundo" . Oportunamente, este
personaxe é un poeta, "unha muller
curiosa, unha muller de historias de
pantasmas e historias de demos",
unha muller que escribe esas
historias como un xeito de imaxinar
o que é e transmitir os seus
descubrimentos para educar e
transformar a outros.
Dun xeito similar, Toni
Morrison fai fincapé na necesidade
de recontar o pasado -de
"rememorar"- sen importar canto
poida doer ese vir á vida. A
primeira novela de Morrison, The
Bluest Eye, está estructurada
como unha recreación do pasado,
unha historia dun ano dos 40,
contada uns trinta anos despois
pola narradora en primeira persoa,
Claudia. O libro narra a traxedia
dunha moza negra, Pecola, nacida

na pobreza e violencia familiar,
"fea" porque non ten nada que ver
co modelo estándar de beleza
-loira, ollos azuis- encarnado por
Shirley Temple. Esta novela
explora o como do racismo e
sexismo, para explicar a violación
dunha filla polo seu pai e a loucura
resultante da filla, a pesar dos
intentos de Claudia e da súa irmá
por "salvar" a Pecola. Morrison
xustapón esta historia á de "Dick e
Jame", os personaxes de fantasía
dos de primeiro de Básica,
mostrando o poder das normas
culturais para controlar os desexos
da xente de cor e logo destruír
calquera soño de satisfacer eses
desexos. Sen embargo, como
Morrison recalca tanto aquí como
en Beloved, as historias deben
contarse. Así, a liria que serve
como estribillo nas páxinas finais
da segunda novela deberían lerse
como unha orde para o discurso,
non para o silencio: "Non era unha
historia para pasar", unha historia
que non se debe deixar morrer. E
Beloved mesma, o espírito da filla
asasinada, pode ser a muller
salvaxe que reaparece
nas lembranzas dun dos principais
personaxes na máis recente
novela de Morrison, Jazz, unha
presencia fantasmal que
obsesiona a narrativa.
En todos estes traballos,
contar as historias, escribir as
vidas, convértese nun acto
poderoso, perigoso pola ira que
expresa, potencialmente
transformante se de feito "se
transmite".

As palabras máis poderosas son
aquelas que se intercambian as
mulleres -historias sobre mulleres,
contadas por mulleres ás súas
parentas e amigas. Porque tales
conversacións, revelacións,
confesións, historias de elas,
poden iluminar, liberar, curar, así
como despertar a ira, a resistencia,
e a vontade de cambiar o status
quo. En Praisesong for the Widow,
de Paule Marshall, unha muller
negra de mediana idade
redescobre a través dos soños e
lembranzas a historia que a súa tía
avoa adoitaba contarlle, dos Ibo
que eran levados como escravos
en barcos desde Africa.
Depositados na conta, os africanos
botaban unha longa ollada:

E vían causas aquel día que ti e
máis eu non ternos o poder de
ver. Porque aqueles africanos
puros eran xente que a miha
avoa dicía que podían ver de
máis dunha maneira. (...) Ben,
vían todo o que ía pasar aquel
día. O tempo da escravitude e
da guerra a miña avoa sempre
sobre a emancipación e
todo despois deso até os duros
tempos de hoxe.
Despois de botarlle unha longa
ollada aos brancos, os lbos daban a
volta, cruzaban o río andando, aínda
encadeados, e seguían marchando
todo O camiño de volta a Africa,
andando pola agua. Esta visión,
perdida durante anos na memoria
da protagonista Avey, é a
inspiración para a súa volta á
herdanza, cando abandona un

cruceiro en barco e explora parte
das súas raíces na diminuta illa de
Carriacou. Volta a Nova lorque
desexosa de re-conectar coa súa
filla activista, de desfacerse dos
atavíos dunha cultura branca
burguesa simulada, de volver ao
seu fogar orixinal no sur e alí
empezar a traballar cos nenos
afroamericanos, para mellorar as
súas vidas nos Estados Unidos.
De xeito repetido, as obras
contemporáneas de mulleres de
cor ilustran O poder das historias na
busca da identidade e da
independencia. Noutra
"transmisión" dunha xeración de
mulleres a outra, en The Kitchen
God's Wife de A ~ Tan,
Y unha filla
chinesa-americana escoita da súa
nai horrendas historias da súa vida
na China, víctima dun cento de
f0rrI7a~de misoxinia, e no proceso
descobre non só a complexa
identidade da súa nai senón que
tamén consegue a clave para O seu
pasado e presente. Dun xeito
lixeiramente diferente, na novela
de Castillo (discutida máis arriba).
as cartas que Teresa compón para
Alicia serven como medio de
lembrar o pasado, poñéndoo en
perspectiva, e movéndose para
adiante: "Quero colleras miñas
pantasmas", escribe, "confrontalas
cara a cara". As cartas convértense
nunha conversación íntima, a unha
coa voz, quizá, pero evocando á
amiga ausente dun xeito tan vívido
que emerxen como un diálogo, un
compartir e un intercambio
progresivo. Unha versión da

opresión que este tipo de
irmandade desbarata é a
separación e por tanto a división
das mulleres. Teresa escribe:
A miña nai só estivera preto
doutras mulleres na
adolescencia. As minas irmás
máis vellas nunca mantiveron
relacións cercanas con mulleres
despois de casaren. Cando unha
muller pasaba o umbral da
intimidade cun home, deixaba ás
compañeiras do mesmo sexo
sen mirar atrás. As súas
necesidades tiñan que ser
mantidas por el. Se non, tiña que
gardar o seu baleiro para ela.
Teresa e Alicia, como os
per~onaxesfemininos en moitos
dos textos discutidos, resisten
estes imperativos impostos
mediante as amizades con mulleres
e a súa resistencia conduce, a
cambio, a un autodescubrimento
así como á solidariedade. Ese
sentido non só de unión
tamén de loita común, de batallas
para unirse e quizá gañalas, cupón
un perigo para a hexemonía do
heme branco -para o patriarcado
nas súas diversas manifestacións.
"Non tés nada se non tés as
historias", di unha das narradoras
de Ceremony de Silko. "Son todo o
que ternos, xa ves, todo 0 que
ternos para loitar coa enfermidade
e a rnorteN,se eso é certo, entón
as mulleres escritoras de cor son
extremadamente perigosas, e nese
perigo está a salvación, A
Trad. Luz Cao
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CONEXIÓNS ENTRE FEMINISMO E NACIONALISMO NA LITERATURA CANADIANA
"Perhaps we are a country more
feminine than we like to admit,
because the unifying,
regenerative principie is a
passion with us. We make a
synthesis of these two reasons,
innocence and experience"".
(Dorothy Livesay, "Foreword",
Collected Poems, 1972)
A afinidade entre feminismo e
nacionalismo non parece evidente.
Máis ben cabería pensar nun
mutuo receo, ou mesmo unha clara
oposición entre unha ideoloxía
progresista fronte a outra
conservadora, radicalmente
opostas nas súas actitudes cara as
fronteiras, que unha intentaría
transcender mentres que a outra
se empeñaría en levantar. En xeral,
o nacionalismo veu ocupando un
ámbito tipicamente masculino do
que se consideraron excluidas as
mulleres, relegadas ao papel de
nais de soldados e a outras
funcións subordinadas, tidas en
conta só no momento de Iles esixir
sacrificios en aras do ben da patria.
Neste sentido, as denuncias
efectuadas desde medios
feministas acerca da sistemática
explotación da que estaban sendo
obxecto as cidadás non podían
deixar de se percibir coma un
perigo para o triunfo dos ideais
nacionalistas de diversos signos.
Con tales precedentes históricos
jcomo atreverse a afirmar hoxe
que a combinación dos principios
feministas e nacionalistas teña
podido resultar fructífera? Pois ben,
cremos achar as posibles respostas

M.a Teresa Gibert - Maceda

a tal cuestión no exemplo que
Canadá nos ofrece, un modelo
quizais susceptible de ser aplicado
tamén á análise deste tema
noutras partes do mundo.
O nacionalismo pode definirse
como afirmación dos valores da
nación propia e como rechazo das
imposicións exteriores. Por causa
do seu pasado colonial, o
nacionalismo en Canadá está
intimamente ligado aos conceptos
de
. anti-colonialismo e antiimperialismo. Neste plano teórico,
o espírito nacionalista é uniforme
pero, tan pronto como
descendemos ao terreo da práctica
concreta, comezan as
ambivalencias características de
Canadá. A dicotomía fundamental
entre o Canadá francófono e o
anglófono implica a coexistencia
-algúns preferirían falar da
permanente busca de dúas
identidades nacionais dentro dun
mesmo país, enraízadas en
herdanzas socioculturais diferentes
e con intereses económicos e
políticos antagónicos, Se o
nacionalista anglo-canadiense é
consciente da súa difícil posición
ante as antigas tradicións británicas
e o novo imperialismo
estadounidense, o nacionalista
franco-canadiense séntese máis
ameazado aínda porque á presión
das potencias estranxeiras (en
especial, o Reino Unido e USA)
debe sumar a das tres cuartas
partes do seu propio país.
Paulatinamente, a situación
veuse complicando pola chegada

de inmigrantes procedentes de
Asia, Africa, Iberoamérica e a
Europa do Leste que, no canto de
tender a se fundir nunha sociedade
homoxénea como o chamado
"melting pot" dos Estados Unidos,
soen formar grupos distintos que
Procuran
Os seus
costumes e manter estreitas
relacións cos seus países de orixe.
E dicir, en lugar do símbolo de
"crisol de culturas", fomentase a
idea de que Canadá constitúe un
"mosaico de culturas", anque en
Québec son numerosas as voces
que se lamentan ante o temor de
que, ao potenciar o
multiculturalisrno, a "segunda
maioría" do país estea en vías de se
converter nunha das minorías
unificadas polo uso do inglés. E
isto é así porque, a pesar do
bilingüismo declarado oficialmente,
poucos son os canadianos
anglófonos que coñecen o francés
e, ademais, os novos inmigrantes
adoptan o inglés polas mellores
perspectivas laborais que esta
lingua Iles ofrece. En definitiva, se
esquecemos a cuestión lingüística,
estamos a obviar a clave do
problema dun multiculturalismo
que puidera quedar reducido a
certos festivais folclóricos
subvencionados, capaces de xerar
unha falsa ilusión de que se está a
valorar ás minorías cando en
realidade non se está incorporando
delas nada substancial para a vida
cotiá, senón que estas están sendo
utilizadas coma un mero
espectáculo de interese marxinal.

Sirvan estas observacións para
deixar patente que en modo algún
pretendemos minimizar as
diverxencias entre as dúas
principais formas que o
nacionalismo reviste en Canadá
antes de pasar a considerar as súas
relacións co feminismo.
En Québec, o nacionalismo
precedeu cronoloxicamente ao
feminismo, razón pola que durante
a primeira metade do século as
mulleres tendían a identificarse
cos homes en canto grupo
marxinado social e
economicamente por parte dos
canadianos de orixe anglosaxona.
Sen embargo, baixo a influencia da
ideoloxía feminista, a partir dos
anos 60 as mulleres de Québec
comezaron a tomar conciencia da
súa dobre marxinación, tanto polo
sexo coma pola.orixe étnica, e
desde aquela a súa loita tivo
presente ambas facetas. A famosa
consigna "Pas de Québec libre
sans la liberation de femmes! Pas
de femmes libres sans la liberation
du Québec!" responde a esta
visión integrada. Moitas das
afiliadas a diversos movementos
feministas adheríronse en 1969 ao
Parti Québécois por ser o único
que lles prometía importantes
reformas. A finais dos 60 e
comezos dos 70, as feministas de
Québec concentraron os seus
esforzos na esfera política
formando unha fronte común cos
seus compañeiros de partido. A
retórica nacionalista, que daquela
poñía énfase na imaxe dun Canadá

francófono con rasgos femininos
(pacífico, xeneroso, artístico,
rural...) oprimido por un Canadá
anglófono con rasgos masculinos
(agresivo, egoísta, mercantil,
industrial...), ofrecía un marco
adecuado para que as mulleres
expresasen nos mesmos termos o
seu descontento ante unha
situación de desigualdade con
respecto aos homes. Desa época
data a desconfianza das feministas
de Québec cara as
norteamericanas anglófonas, por
temor ao control ideolóxico destas
Últimas. Pero a vontade de evitar
unha influencia supostamente
perxudicial foi desaparecendo ao
mesmo tempo que medraba a
desmoralización ante as promesas
incumplidas e ante a ideoloxía cada
vez máis conservadora do Partido,
especialmente na súa política
demográfica (necesaria para a
supervivencia de Québec pala súa
baixísima taxa de natalidade, pero
en conflicto cos intereses
individuais das mulleres). En
consecuencia, a finais dos 70, as
feministas de Québec foron
abandonando os postulados
teóricos dos seus antigos
compañeiros de Partido (aos que
as máis radicais non dubidaron
en criticar abertamente) e
fóronse abrindo cada vez máis
ao diálogo coas feministas doutras
nacións, sen excluír ás súas
veciñas anglófonas. Esta é
a situación actual, na que, como
sucede na meirande parte dos
países, hai unha crecente
pluralidade de opcións dentro

dun feminismo cada vez máis
diversificado.
Paralelamente á Révolution
Tranquille de comezos dos 60 e en
parte como resposta ao
movemento de Québec, no resto
do Canadá desenvolveuse a
necesidade de afirmar unha
identidade nacional baseada nunha
experiencia de raíces
anglosaxonas, pero diferenciada
tanto da británica coma da
estadounidense. A tarefa resultaba
difícil porque sempre quedaban
pegadas dun colonialismo político
que en Canadá foi desaparecendo
de maneira gradual e pacífica, en
contraste coa Revolución
Americana, que significou unha
ruptura brusca e sangrenta co
imperio británico. Mentres que a
independencia política dos Estados
Unidos respecto da coroa británica
alentou inmediatamente desexos
de autonomía tamén noutros
ámbitos, Canadá non tivo tantas
razóns para desfacer os lazos
culturais. Ademais,
paradoxicamente, a medida que
Canadá se ía liberando na orde
política do dominio británico, víase
sometido a outras dúas formas de
dominio -económico e cultural- por
parte dos Estados Unidos. Todas
estas circunstancias deben terse
en conta para comprender o
nacionalismo canadiano e as súas
relacións co nacemento dunha
literatura canadiana en lingua
inglesa, que ata os anos 60 non
comezou a se percibir coma unha
identidade con rasgos propios,

distinta e non un mero apéndice
das de Gran Bretaña e Estados
Unidos.
As escritoras canadianas
anglófonas desa época estaban
inmersas nun ambiente no que a
"segunda onda de feminismo"
estendida por todo Occidente
coincidía co auxe do nacionalismo
político e cultural en Canadá. Era
Ióxico que escritoras tales como
Margaret Lauren e Margaret
Atwood empezasen a percibir nas
súas obras literarias tanto os
aspectos relativos á escritura
feminina como aqueles que as
relacionaban cunha nacente
escritura canadiana. Resultáballes
fácil converter os argumentos
nacionalistas en feministas -e á
inversa- pola afinidade de contido
entre ambos movementos, xa que
a dicotomía entre dominio e
submisión é equivalente. En
efecto, as tensións típicas da
política imperialista parecense ás
que se dan nas relacións de poder
entre os sexos. Por conseguinte, a
subversión en ambos casos ten
moito en común. Hai unha similar
busca de identidade, que implica
asumir o pasado colonial nun caso
e patriarcal noutro, aceptando e
simultaneamente rexeitando unhas
determinadas tradicións. O definir a
un escritor canadiano (sexa home
ou muller) que se expresa en inglés
fronte á tradición literaria británica
presenta dificultades semellantes
ás que atopamos cando intentamos
definir as características da
escritura feminista fronte ao

,

discurso dominado polos valores
patriarcais:Debemos enfrontarnos
ao mesmo tipo de paradoxas e
ambivalencias. Hai un idéntico
esforzo por modular voces propias,
por retar unha autoridade imposta,
por lograr que o colectivo
marxinado deixe de ser
considerado coma simple
alteridade.

posición é a das "non-víctimas" ou
as "ex-víctimas" creativas; as que,
tras se dar conta da súa situación,
son capaces de converter a súa
rebelión en creación. Estas non se
limitan a unha actitude destructiva,
senón que crean algo positivo
desde a victimización que viñeron
sufrindo e, dese xeito, conseguen a
súa liberación: deixan de ser
víctimas.

Nesta loita por proclamar a
existencia dunha literatura
canadiana en inglés (diferente da
inglesa e a americana), a
publicación de Survival en 7 972
exerceu un papel crucial. A tese
fundamental desta controvertida
guía temática queda sintetizada no
seu título. Segundo Margaret
Atwood, mentres que o símbolo
comunmente aceptado para definir
a cultura estadounidense é a
Fronteira, o equivalente canadiano
sería a Supervivencia. A autora
suxire que Canadá se veu
percibindo en canto colonia coma
unha víctima colectiva, coma unha
minoría oprimida ou explotada. Na
súa teoría da victimización, utilizou
razoamentos que poden aplicarse
tanto a un país coma a calquera
colectivo ou mesmo a unha persoa
concreta. Atwood clasifica ás
víctimas segundo catro posicións
básicas. A primeira consiste en
negar que se é víctima. A segunda
é recoñecer que se é víctima e
aceptalo resignadamente. A
terceira estriba en ser consciente
de que se é víctima e rexeitar dito
papel, rebelándose contra a
situación. Por último, a cuarta

Era case inevitable que o
modelo das catro posicións,
utilizado orixinalmente por Atwood
para explicar a identificación de
Canadá cunha víctima, fose
aplicado despois ás actitudes que
adoptan as mulleres con respecto á
súa victimización. Neste sentido, a
publicación de Survival en 1972 foi
moi oportuna, pois naqueles
momentos en amplos sectores da
sociedade canadiana se estaba a
recoñecer e a combater a posición
que tomara o país coma antiga
colonia e coma nova nación
excesivamente submisa ante o
ameazador imperialismo cultural e
económico de USA. Naquel
ambiente cabía esperar que tivese
eco unha protesta ante a
pasividade, ante a complicidade
silenciosa que fixera permanecer
inmóbiles ás víctimas, foran estas
súbditos dunha potencia
imperialista ou mulleres.
A toma de conciencia con
respecto a victimización reflectiuse
na obra de varias escritoras que,
desde finais dos anos 70 ao longo
da década dos 80, presentan
imaxes complexas de mulleres

poderosas. Carlo L. Beran clasificou
tales imaxes en tres tipos: 1)
imaxes tradicionais de poder
feminino (por ex. a bruxería); 2)
imaxes tradicionais de poder que
era tipicamente masculino, pero
que agora se adscribe tamén ás
mulleres (por ex. o éxito en
profesións tradicionalmente
exercidas só por homes nas que
agora triunfan asimesmo as
mulleres; e 3) imaxes novas de
poder feminino (por ex. a liberdade
de elección, ou a experiencia dunha
visión propia do mundo).
Como exemplos concretos
deste progreso que o alonxamento
da victimización significa para os
caracteres literarios femininos,
poderiamos citar Judith e The Tent
Peg de Aritha Van Herk, feminista
militante. As dúas novelas están
baseadas en prototipos antigos de
mulleres fortes (unha da Odisea e
dous da Biblia); Circe e Judith para
a primeira protagonista, e Yael para
a segunda. En ambas obras, as
mulleres conseguen o poder
adoptando os símbolos tradicionais
do poder feminino e combinándoos
cos símbolos tradicionais do
masculino, creando así novas
imaxes de poder para as mulleres.
Outra escritora, Margaret
Atwood, tamén reflecte imaxes
femininas de poder nas súas dúas
últimas novelas: The Handmaid's
Tale e Cat's Eye. Nas súas obras
anteriores, a evocación intelectual
ou artística das mulleres soía
quedar frustrada; pero nas máis
recentes encontramos a

protagonistas que, utilizando a
terminoloxía da propia autora, son
"ex-víctimas" na posición cuarta,
que conseguen liberararse gracias
á creación artística, o mellor
símbolo do máximo poder
feminino.
Esa creación artística, a
traverso da que os caracteres
femininos da ficción recente
acadan un pleno desenvolvemento,
está baseada en modelos próximos
á realidade. Actualmente, o número
de escritoras canadianas -sexan
francófonas ou anglófonas- que
publican con éxito dentro e fóra do
seu país é elevada. A
autodefinición ou o encontro de si
mesmas, o descubrimento da
propia personalidade cuestionando
os estereotipos femininos
impostos pola sociedade patriarcal
son constantes desta literatura.
Pero son moitas as que
transcenderon o ámbito do
estrictamente persoal e doméstico
para abranguer inquedanzas sociais
e políticas de interese xeral. Fronte
á idea preconcebida de que a
escritura feminina presenta unha
tediosa uniformidade, as escritoras
canadianas de hoxe ofrécennos un
atractivo panorama de diversidade.
Por esta razón resulta difícil calificar
as súas obras con poucas palabras.
Agora ben, se tiveramos que
resaltar unha cualidade común á
maioría, sen dúbida apuntariamos
cara o maxistral uso que están a
realizar da parodia e a ironía como
armas de liberación e traverso das
palabras.

Seamus Deane, na súa
introducción a Nationalism,
Colonialism and Literature,
observaba que a ironía é necesaria
para manterse a salvo en medio
das divisións. Anque el se refería
aos ingleses / irlandeses,
protestantes / católicos, o principio
puidera aplicarse ás dualidades de
Canadá. Quizais por iso tantas
escritoras adoptan a actitude
irónica ao afrontar as
contradiccións, as paradoxas e os
dilemas que o nacionalismo e o
feminismo plantexan na sociedade
canadiana actual. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño

* "Quizais somos un país máis
feminino do que nos gusta admitir,
porque o principio unificador,
rexenerador é unha paixón nosa.
Nós facemos unha síntese destas
dúas razóns, inocencia e
experiencia".
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MÉXICO, 1985. UN TERREMOTO QUE LIBEROU OUTRA FORZA INCONTENIBLE: A LOlTA DAS MULLERES
A maioría dos movementos de
mulleres, desde as primeiras
sufraxistas ata os actuais grupos
feministas, foron conformados por
mulleres novas, de procedencia
urbana, e de niveis socioculturais
medios. A grande maioría destes
movementos perseguían despertar
na sociedade a conciencia da
discriminación das mulleres e
acadar cambios lexislativos e de
comportamentos que garantisen a
igualdade das mulleres.
A historia das organizacións
sociais que xorden en México a
partir
do ano 985
bastante diferente.

A loita das mulleres mexicanas
non foi, inicialmente, para defender
reivindicacións feministas, nin
sequera se cuestionaron a
igualdade das mulleres tos h0me.s
nun primeiro momento. Pero o
simple feito de se organizaren e de
teren unha participación nas loitas
sociopolíticas, produciu un
espertar, unha toma de conciencia
da súa propia situación, e da dobre
explotación que como proletarias e
como mulleres estaban a vivir.
Nestas liñas trataremos de
contar a historia de dous destes
movementos que
a causa
da traxedia que supuxo o terremoto
que padeceu a capital de México
aquel 19 de Setembro de 1985.
Eran as 7'22 da mañá,
prodúcese un fortísimo tremor que
dura case 3 minutos e é seguido
por outros de menor intensidade,
en intervalos de curto tempo. O
Gloria Soneira e N i e v e s Rodríguez

centro da cidade queda
practicamente vastado. Caen
grandes edificios, varios ministerios,
xigantescos hoteis, a sede da
policía, os dous maiores hospitais
da cidade e centos de escolas.
En México Distrito Federal,
cidade na que, mentres o censo
oficial dicía que vivían dez millóns
de persoas estimacións
extraoficiais duplicaban esa cifra,
nunca se saberá o número real de
persoas desaparecidas naquel
terremoto.
As autoridades foron
de reaccionar con prontitude ante o
desastre, e tan só ás 12 da mañá
produciuse unha comunicación
oficial chamando á poboación á
tranquilidade e á pasividade,
pedindo que permanecesen nas
súas casas, que non se achegasen
ás zonas afectadas .... Pero, a
poboación tiña xa reaccionado e
todas as persoas que puideron
estiveron axudando desde as
primeiras horas, a rescatar xente
de entre o rebo; as organizacións
estudiantís, de intelectuais,
veciñais, culturais, etc., a
universidade, os traballadores de
grandes empresas, organizaron
brigadas de rescate, servicios de
ambulancia, asistencia a feridos ...
a desconfianza da cidadanía
respecto á eficacia das institucións
gubernamentais, fixo que,
desobedecendo activamente as
instruccións do goberno, non
esperasen para organizaren a axuda
a centos de miles de persoas
feridas e mortas.

Organízanse por barrios
piquetes de rebamento. Cada quen
aportou solidaria e
desinteresadamente longas
xornadas de moitas horas de
traballo, facendo as tarefas que Iles
encomendaron as cuadrillas de
desentullo organizadas de xeito
autoxestionario.
Magda, profesora da
Universidade Autónoma de
México, aínda sentía calafríos
cando algúns anos despois, narraba
aqueles días, e describía como
pasou case que unha semana,
levando no seu coche, desde unha
zona
próxima a. seu
domicilio persoas feridas ós
hospitais improvisados, ou
cadáveres aos cemiterios.
A autoorganización xurdida
durante as tarefas de desentullo foi
o xerme de moitos grupos que se
formaron e loitaron durante os
meses posteriores. Eses grupos,
formados maioritariamente uns, e
exclusivamente outros por
mulleres, foron os que lograron as
máis grandes mobilizacións
populares en México desde os días
da Revolución.
Entre estes grupos, destacan
por un lado o "Sindicato de
Costureras 19 de Septiembre" que
xa no seu nome fai lembranza do
día de terremoto que o fixo xurdir,
e por outro lado diversos grupos de
defensa dos dereitos das persoas
damnificadas polo sismo, e que
deron lugar inmediatamente a un
amplo conxunto de grupos
reunidos máis tarde nunha

"Coordinadora de Movimentos de
Barrios".
AS VECINAS E OS MOVEMENTOS
DE BARRIOS
Os grupos de defensa dos
dereitos dos damnificados xorden
para conseguir vivendas para
aquelas persoas que as perderon
no terremoto. Os éxitos destes
grupos provocaron posteriormente
o nacemento de novas agrupacións
veciñais.
Na cidade de México, antes do
movemento sísmico, numerosos
barrios do centro da cidade eran
habitados por xentes humildes que
padecían unha situación de
infravivenda. Moitos dos edificios
do centro foron construidos a
principios de século, como
vivendas para alugar ás clases
populares. Vivendas de vinte
metros cadrados, cos servicios na
escaleira e nos patios, para uso
común. Moitas familias,
aproveitando os altos teitos destas
vivendas antigas, construíron unha
especie de alto ao que accedían
por unha angosta e empinada
escaleira, tratando de ganar algúns
metros cadrados para albergar á
familia, que en xeral, en México é
bastante numerosa.
A mediados de século, xa
unhas loitas veciñais conseguiran a
firma dun decreto gubernamental
polo que foron conxeladas as
rendas neses edificios antigos. 0 s
propietarios, desde ese momento,
deixaron de dar mantemento ás

casas, polo que as condicións de
habitabilidade estaban en franco
deterioro naauel setembro do 85.
Sen pintura, con canos e
desaugues en pésimas condicións,
e cunha pésima rede de sumidoiros
cos problemas de hixiene e saúde
que todo isto supón.
Para os propietarios, o
terremoto apareceu como unha
solución. Os edificios derruídos ou
estragados nos solares do centro
estábanse deshabitando. As
persoas que habitaban nos edificios
afectados polo tremor xa non eran
inquilinos a desaloxar, pois o sismo
tíñaos xa desaloxados, por outro
lado as persoas que vivían en
edificios que non caeran estaban
de momento nas rúas cos seus
enseres, por medo ao derrube das
casas moi deterioradas polo
terremoto pero aínda en pé. Aos
dous días do terremoto moitos
propietarios apareceron con
notarios para levantar acta de que
as vivendas dos edificios non
caídos estaban baleiras. Estas
actas notariais permitirían aos
propietarios volver a arrendar as
vivendas con contratos novos e
rendas actualizadas, ou ben
reedificar en solares moi codiciados
polas constructoras por estaren
situados no centro da cidade,
dando lugar a especulacións
millonarias.
Ante estas manobras dos
propietarios, os vecirios e vecinas,
aínda buscando cadáveres das
persoas queridas, tomaron
conciencia de que lles ía resultar

case que imposible dar cunha
vivenda a un prezo asequible para
as súas exiguas economías. Unha
das primeiras persoas en darse
conta da tráxica situación que se Ile
avecinaba a ela, a súa familia, e ás
das súas veciñas foi Haydée Solis,
que reuniu á xente do seu barrio e
animou ás mulleres para formar o
primeiro grupo de persoas
damnificadas chamado "Directorio
de Defensa de Damnificados:
Unión Popular de Inquilinos, Fuerza
y Solidaridad".
Ao igual que este grupo
xurdiron outros que se extenderon
por todos os barrios da cidade
afectados polo terremoto. Estes
grupos coordinándose entre sí,
protagonizaron dúas xigantescas
manifestacións nas que berraban,
puno en alto, consignas como:
"Pueblo,
protesta,
o ya no sales de ésta"
Nestas manifestacións, as máis
de 600.000 persoas que nelas
participaban, antigas inquilinas e
inquilinos das barriadas populares,
agora sen casa ou baixo ameaza de
desaloxo, reclamaron do Goberno a
expropiación dos solares e a
reedificación das súas vivendas.
En tan só un mes e medio,
estes movementos, logo de
accións diarias, ocupamento de
oficinas gubernamentais,
entrevistas coas autoridades dos
departamentos correspondentes,
manifestacións e plantóns diante
das sedes das institucións do
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Goberno, conseguiron que o
presidente De La Madrid firmase
un decreto expropiatorio polo que
non só se expropiaban os solares
afectados senón que se Ile
recoñecía por un lado
personalidade xurídica de edificar
vivendas dignas nos solares
expropiados para as familias
damnificadas.
Coa normalización da vida en
México, nos meses seguintes ao
sismo, a maioría dos homes
reincorporáronse aos seus
traballos, e foron as mulleres as
que levaron adiante a loita, foron
elas as que negociaron co Goberno
para desenvolver o plan de
reconstrucción, conscuencia do
decreto expropiatorio. A primeira
loita que estas mulleres tiveron que
librar coas autoridades foi a de
conseguir que as vivendas tivesen
40 metros cadrados e non os 20
que pretendía o Goberno.
Inicialmente, as autoridades
pretenderon a construcción de
vivendas de 20 metros cadrados,
con teitos altos e servicios
comunais, para que cada familia, no
interior construíse unha vez máis o
alto, como xeito de ampliación. As
mulleres dirixentes das
organizacións pedían vivendas de
60 metros cadrados, que incluísen
todos os servicios. Finalmente
pactouse que todas tivesen 40
metros cadrados, independente do
número de membros que tivesen
as familias.
A segunda batalla que libraron
as mulleres destas organizacións

foi contra a corrupción das
empresas constructoras. As
mulleres organizáronse en turnos
de 24 horas para vixiar, desde os
materiais que se empregaban nas
obras, ata que as edificacións eran
levantadas segundo os planos.
Neste proceso, as mulleres
aprenderon a distinguir a calidade
do cemento e Os
de pinturas,
aprenderon a utilización do
escalímetro para comprobar as
medidas dos recintos, mesmo
aprenderon a introducir
modificacións na distribución
interior das vivendas, para que
suas
estas se adaptasen mellar
necesidades ... pero, ademais,
aprenderon o que significa
organizarse, aprenderon a
manifestar as súas opinións nas
asembleas, a berrar co puño en alto
consignas
"Las casas se cayeron,
el sismo las tiró,
nosotras las hicimos,
con organización".
Aprenderon a recoñecer a súa
propia capacidade de loita, a súa
dignidade persoal, a reivindicarse a
si mesmas como persoas, ante OS
seus maridos e ante a sociedade.
En palabras dunha das mulleres
que participaron:
"Desde que llegué a la Unión,
nos hemos desarrollado más en
hablar en como salir ... (da casa),
y en todo. Pues a veces los
esposos la tienen a una
maniatada, y cuando le dicen
"pues no sales ..." y ya no
sales ... Y ahí nos han enseñado

que debemos ser iguales el
hombre y la mujer ... y ahora si
le digo, "pues voy a salir a algún
sitio", sólo me dice, "apúrate" y
vas ... y si no ... pues me salgo
igual... (risas das súas
compañeiras)".
O sorprendente destas
organizacións foi que estiveron
protagonizadasmaioritariamente
por mulleres de clases populares
con niveis socioculturais baixos,
case que todas elas amas de casa
e nais de familia e cunha media de
idade bastante elevada.
Foi impresionante ver nas
manifestacións a estas mulleres
cargando con dous ou tres fillos
pequenos, e con outros non tan
pequenos, co puño en alto e
dicindo:
"Vivienda
derecho de los trabajadores"
"Firmes,
firmes,
ante lo que venga".
0 s homes, pasados os
primeiros momentos da loita, e
conseguidos os primeiros éxitos,
mostraron unha grande apatía
mentres que as mulleres tiveron
unha forza e unha coraxe
realmente extraordinarias, foron
elas as verdadeiras loitadoras en
todas aquelas mobilizacións. Na
nosa opinión debido a que a loita
pola vivenda afectaba ao ámbito da
esfera privada, e nesa esfera
privada da vida familiar na que
tradicionalmente teñen estado
limitadas ás mulleres. As mulleres

1
l

mexicanas viron como a
consecuencia do terremoto ían ter
grandes problemas para manter un
teito sobre as cabezas das súas
familias, e que en mans da
.
corrupción e a especulación as
súas condicións de vida ían
empeorar, e por isto e a pesar de
non ter maior experiencia nas loitas
políticas, continuaron adiante.
AS COSTUREIRAS ORGAN~ZANSE
NUN SINDICATO
Un tipo de organización
completamente diferente e que
tamén xorde a raíz do terremoto, é
o Sindicato de Costureiras 19 de
Setembro. Na cidade de México,
como noutros moitos lugares da
república existían centos de
talleres de confección clandestinos.
Os empresarios pagaban a destallo
polo traballo realizado por cada
unha das mulleres, que durante o
día traballaban nos talleres e pola
noite e nas fins de semana
realizaban na casa labores de
remate para as que non se
precisaban as máquinas do taller.
Abusando da necesidade, da
inxenuidade e da falta de cultura
das súas traballadoras, moitos
empresarios conseguían ser
mirados polas traballadoras como
uns benefactores porque lles
proporcionaban moito traballo e
polo tanto a posibilidade de
conseguir un diñeiro extra para
manter as súas familias. Unido isto
á inoperancia duns sindicatos
"marelos" totalmente controlados
polo goberno do P.R.I., moitas

mulleres acudían ás empresas
clandestinas pedindo de favor que
lles proporcionasen traballo para
faceren nas casas, facendo
xornadas de traballo esgotadoras e
mal pagadas,
A falta de valor que a sociedade
e as mulleres Ile dan ao traballo
doméstico, ao traballo realizado na
casa, de portas adentro, foi o
mellor aliado que atoparon os
empresarios, para a boa marcha
dos seus negocios de confección.
Pero o terremoto ía trastocar
moitas cousas. A pesar do cedo
que ocorre o movemento sísmico,
todos os talleres ás 7'22 da maña
estaban en pleno funcionamento.
Ubicados nos baixos de edificios
que caeron, quedaron baixo
montañas de rebos, e centos de
mulleres pereceron neles, outras
moitas estiveron mesmo varios
días baixo dos rebos, e foron
rescatadas milagrosamente con
vida.
O feito de que os talleres fosen
clandestinos nuns casos e que un
gran número de mulleres non
tivesen contratos en regra noutros,
colocou aos empresarios nunha
situación difícil. Non podían
declarar, nin sequera podían admitir
que naqueles edificios houbese
mulleres soterradas baixo os rebos.
As traballadoras que se salvaran da
catástrofe recorren a outras
organizacións de mulleres, e aos
familiares de todas elas para retirar
o rebo dos talleres tratando de
rescatar ás compañeiras que aínda
puideran estar vivas, e os
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cadáveres daquelas que xa
morreran.
As costureiras contemplaron
con horror como, ao segundo día,
os empresarios se personaron nos
lugares, acompañados de cuadrillas
de traballadores e camións, coa
única intención de recuperar a
maquinaria e parte das materias
primas dos talleres e borrar así as
probas da existencia dos mesmos.
A maioria das mulleres destes
talleres procedían do campo, e
coas súas familias instaláranse nos
barrios de miseria que rodean a
cidade, nunca foran censadas por
ninguén, polo tanto as familias non
terían doado demostrar que
estaban alí soterradas e que foran
alí a traballar.
Evangelina Corona, Secretaria
do Sindicato de Costureiras 19 de
Setembro contaba algún tempo
despois, que cando escoitou a un
patrón cínicamente dicir: "Me
cuestan menos muertas que vivas",
negándose a poñer á cuadrilla de
traballadores a axudar nas tarefas
de rescate, foi cando ela tomou
conciencia da explotación á que
estivera sometida xunto coas súas
compañeiras ata aquel momento.
Susana, médica do "Instituto de
Salud Pública" contounos como ela
e outras mulleres do movemento
feminista de México formaron
parte de cuadrillas de solidariedade
coas costureiras que xa tiñan
organizados turnos de vixilancia
nos talleres para Ile impediren aos
patróns retirar as máquinas. A
maquinaria soterrada xunto cos

cadáveres das súas compañeiras
ían ser as únicas probas que as
xentes terían para demostrarlle ao
goberno que aquelas mulleres eran
traballadoras dun taller de
confección clandestino, e que
morreran en plena xornada de
traballo tendo así dereito a cobrar
as indemnizacións.
Marcela, unha muller nova,
militante do movemento feminista,
contounos como as costureiras,
mantiñan unha relación de amorodio con aquelas máquinas ás que
estiveran atadas, e mediante as
que eran explotadas por un lado e
por outro eran as que Ile
proporcionaban un salario co que
contribuían a manter ás familias.
Marcela contounos a
perplexidade que Ile supuxo ver
como as costureiras, cunha forza e
unha coraxe que ela non tiña visto
ata daquela, defenderían os seus
dereitos, vixiaban, máis ben vivían,
sobre as ruínas dos talleres, para
impediren que os empresarios
tocasen unha soa máquina.
Desta organización dos
primeiros dias xorde a necesidade
de formar un sindicato, o "sindicato
de Costureras, 19 de Septiembre"
e cun gran valor e enfrentándose a
todas as institucións e sindicatos
gubernamentais, logran unha
organización independente, que
denuncia as condicións de
explotación nas que se desenvolve
un dos sectores que máis diñeiro
aporta á economía mexicana "a
Maquila", e que por todo o país,
sobre todo na capital e nas cidades

fronteirizas cos Estados Unidos de
Norteamérica, enriquece a patróns
que montan talleres clandestinos.
A voz das mulleres do sindicato
de Costureiras vai ser escoitada por
moitas
que reciben delas a
ensinanza de que soamente con
organización e participación directa,
poden mellorar as súas condicións
de traballo, facer escoitar a súa voz
de mulleres, tan forte coma a do
resto das persoas, e ao igual que
as súas compañeiras das
organizacións de barrios aprenden
a súa propia valía,adquiren
conciencia da súa propia persoa,
como protagonistas da súa propia
vida.
O grande valor que ten o
nacemento do Sindicato de
Costureiras "19 de Septiembre", só
pode entenderse sabendo que os
Sindicatos que xurdiron en México
do espírito revolucionario de
principios de século, hoxe son
unhas máquinas burocráticas de
control dos traballadores, ao
servicio do partido gobernante, e
que apisoou sistemáticamente
calquera intento de organización
independente das traballadoras e
traballadores.
PAPEL POL~TICODAS
ORGANIZACIÓNS DE MULLERES
As loitas inmediatas ao
terremoto serviron de estímulo
inicial para a incorporación destas
mulleres a unha loita de gran
envergadura política que tivo
consecuencias nas seguintes

eleccións presidenciais, celebradas
dous anos despois, e nas que
todas estas organizacións
participaron activamente en contra
goberno
Revolucionario Institucional (P.R.I.).
O partido da oposición de
esquerdas, o Partido
Revolucionario Democrático
(P.R.D.)apoiOuse nestas
organizacións na súa batalla para
gañar as eleccións, aglutinou ao
seu redor a todas aquelas
Organizacións e paitidos
activos da sociedade mexicana. O
candidato a Presidente, Cuautémoc
Cárdenas, nas tribunas dos mítins
da campaña electoral aparecía
acompañado das mulleres do
Sindicato de Costureiras e dos
Movementos de Barrios. Estas
chamaban á xente e en especial ás
mulleres a loitar contra da
e contra o caciquismo, a
favor das comunidades indíxenas
ou en defensa do dereito á unha
vivenda digna ... as mulleres das
clases populares en México
estaban participando directamente
nas batallas políticas. O Partido
Revolucionario lnstitucional
mantivo o poder, pero cunha
escasa marxe, e parece que non
moi lexítimo, pois rexeitou a
revisión de miles de actas de
votación, e a anulación das
eleccións nun montón de
circunscricións nas que houbo
irregularidades. Na cidade de
México o P.R.I. perdeu as
eleccións, pero, por ser a capital da
República as persoas que dirixen o
Distrito Federal son nomeadas polo

goberno da República e non
elixidas por sufraxio.
As organizacións populares e o
Sindicato de Costureras, 19 de
Septiembre mantéñense vivas, e a
incidencia das súas loitas viuse
reflectida nas actividades en contra
do carácter festivo e humillante das
celebracións do V Centenario.
Viuse reflectiva tamén no pulo que
tiveron as organizacións indíxenas,
cunha incorporación grande de
mulleres, e que participaron na
grande manifestación do 8 de
Marzo deste ano 1992 na cidade de
México, que baixo o lema "500
años de resistencia Indígena, Negra
y Popular, por los derechos de las
mujeres" reuniu unha vez máis ás
mulleres en defensa dos seus
dereitos.
Tamén ha¡ moitas rnulleres nos
máis de 80 organismos e
organizacións populares de toda a
República Mexicana que apoiaron a
candidatura para o premio Nobel da
Paz, de Rigoberta Menchú Tum,
guatemalteca, indíxena de orixe
maja e líder de movementos
populares de Guatemala nos que
participan lamen grande número de
mulleres.
O "sismo" do ano 85 fixo xurdir
do máis profundo da opresión
secular, a forza e a voz das
mulleres mexicanas. Fixo xurdir a
voz das barriadas populares e dos
traballadores e traballadoras,
representada esta vez naquelas
voces de mulleres, silenciadas ata
aquel día. Cremos que nunca máis,
ninguén, poderá facer calar estas

voces, porque elas conseguiron
algo que nin elas nin as súas fillas
poderan perder xa, "a palabra".
Tamén demostraron o valor que
ten a
da a"toestimat a
solidariedade e a organización.
Desde estas liñas e despois do
ano de celebracións, de fastos e
festas oficiais que foi o 1992, nós
queremos render honor a todas
aquelas mulleres que tanto en
México como en toda América, e
dende hai moito, moitísimo máis
de cincocentos anos, día a día,
escribiron as páxinas da Historia
que pouco a pouco conseguiremos
entre todas, que se coñezan,
difundan e publiquen. Páxinas das
que foron protagonistas, unhas
veces impulsadas polas inxustizas,
pola fame e a miseria, outras
impulsadas polos siSm0.S. Estas
páxinas deberán dar testemuño de
que as mulleres protagonizaron
públicamente grandes loitas, e
Outras
mOitas, mOitas
veces, protagonizaron e
protagonizan día a día a historia da
humanidade silenciosamente,
aportando coñecementos,
alimentos, coidados, afectos,
saúde e benestar para aquelas
persoas que as rodean.
A todas elas gracias polas
ensinanzas que nos dan. A

RIGOBERTA M E N C H Ú TUM
Mentres se cumpría O V
Centenario do Descubrimento de
América, a Academia Sueca
outorgaba a Rigoberta Menchú o
Premio Nobel da Paz pola súa loita
en contra
Este
S U P Ó ~un reconecemento OS 500
anos de resistencia do pobo
indíxena víctima do colonialismo e
do chamado (falazmente)
intercambio cultural. Rigoberta
Menchú, india quiché
guatemalteca foi testiga de
violacións e martes, incluso dos
seres máis queridos, pero O Seu
afán de xustiza foi quen de abrirlle
camino entre o terror e concienciar
aos seus semellantes. Nestes
versos recórdanoseses500anos
de loita silenciosa, incisiva y chea
de coraxe das m ulleres indíxenas,
Son un canto de
entorno
natural frente á destrucción bélica;
de saúdo á filosofía e á arte dun
pobo frente a intransixencia e a
marxinación das etnias,
fenómenos que padecemos
actualmente no noso mundo
civilizado onde se atenta contra os
refuxiados, se trafica con
inmigrantes ilegais, se marxina ás
minorías étnicas e O fascismo se
acomoda nas democracias mellor
cimentadas. No caso de
Guatemala, é a maioría da
poboación quen sofre a
persecución e o desterro.
Rigoberta Menchú é unha das
200.000 víctimas do réxime
dictatorial e leva once anos exilada
en México traballando polos
Dereitos Humanos propiciando a
organización pacífica dos
Mónica Bar Cendón

oprimidos, que non teñen nin VOZ
nin voto nas institucións do país.
Rigoberta visitou Galicia
(Oleiros) para pronunciar unhas
conferencias pouco tempoantes
de recibir o galardón, onde mostrou
que a serenidade e a dozura non
invalidan o forte compromiso
revo~ucionario,

"ES ELLA"
Arquitectura y belleza multicolor de la naturaleza
siluetadeluniverso, rostropecosoymarchitado
de tanto cortar algodón, café, y cana de azúcar,
manos tiernas, creadoras, ásperas y callosas por
rajar la leña bajo el temascal ardiente del padre sol.
Pies grandes. tiesos como las rocas
cruzando veredas, charralerasy caminitos
delamadretierra,pordondesólopasan
monos, ardillas,hormigas,bichosrarosy
pájaros nunca vistos.
Quetzal enverdecida de esperanza y de futuro.
Quetzal de pecho rojo, rojo ardiente de lucha y de coraje
por tanta sangre y tristeza que ha visto tus ojos.
Es ella, es la Juanita, la que conoce el mas allá
de una muerte, es la Xiba, la comadre, la tejedora del mañana.
Es la marimba frágil de mi tierra.
Es Mariia la patojona de doña Zacarias.
Es la companera que encendió fuego por donde pasó.
Voz hembrita de Quetzal, nietita de los mayas
siempre metida en el monte luciendo y viviendo
esa antigua memoria que pocos del mundo lo conocen.
Siempre pintando uno por uno los hilos de tu Guipil
muIticoIor.
Siempre sumergida en tus hermosos pensamientos
sobre la vida y la naturaleza.
Voz artista, tejedora de Güipiles multicolores
que describen tu dignidad y tu hambre de justicia.

Es mi madre torturada, es mi hermana, es mi nieta.
es aquella que rectificó después de un senalamiento
colectivo.
Es la compañera que apenas culminó una larga
caminata por rumbos, charraleras, veredas,
subiendo y bajando cerros sembrando mucho maíz.
E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
para mañana.
Madrina, comadrona y curandera
del amanecer y de la luz.
Tu mirada llena, sincera, tranquila, tierra,
como las estrellas, el viento fresco y
los cantos del amanecer y la claridad.
Es ella la que cruzo fronteras y no le dió
tiempo despedir el novio desaparecido,
la que gritó la verdad por el mundo,
dilo un discurso frente a militares asesinos
y no se le termino la voz.
Es la que venció su miedo, acepto ser acampanada
por la soledad de lejanas tierras, cruzando
fronteras esperando un avión de allá pa ca, de acá pa Ila.
Es la hija, la nieta de los mayas.
Es la que nacio bajo el cielo azul.
Es la memoria del Chimel.
Es para ti hermosa mujer de mi tierra.

A

Rigoberta Menchú Tum
Siempre viajando
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F I L O S O F ~ AE R A Z Ó N PATRIARCAL

I
Ao redor de 1960 xurdiu unha
revolución metodolóxica
importante nas Ciencias Sociais,
especialmente na Historia, en
virtude da que aparece unha nova
forma de historiar. Fronte á Historia
Tradicional, interesada só nos
grandes acontecementos políticos,
nas fazañas bélicas, nos monarcas
e reis ... xorde a Nueva Historia,
centrada no estudio do
microcosmos, do microeconómico,
da vida cotiá, da vida sentimental ...
Esta Nueva Historia incluirá dentro
do seu obxecto de estudio un tema
totalmente novo para a
historiografía clásica: o tema da
muller.

I
o porqué e o cómo das diferencias
xenéricas no devir histórico.
No eido da Filosofía
presentouse unha iniciativa, polos
anos 70, para afirmar "la presencia
de la dimensión específica de las
mujeres en la Filosofía, en su
defensa, pero sobre todo en la
transformación de su campo y
prácticas. Pues si bien las mujeres
han sido históricamente excluídas
de la Filosofía y marginadas de la
institución, hoy en día cada vez son
más numerosas las que rechazan el
sexismo cotidiano, los discursos
falocráticos de autoridad y toda
posición subalterna en la
enseñanza, la investigación y en
relación al saber filosófico.
Constituyen, pues, un factor de
ruptura decisivo en todas las
concepciones y prácticas
tradicionales de la Filosofía"1.

O enfoque inicial desta Nova
Historia foi o de recuperar a
presencia e o protagonismo das
mulleres no proceso histórico,
centrándose na investiaación de
espacios e ocupacións~ipicamente
femininos, dos acontecementos
diarios, dos discursos a elas
dirixidos ... Con estes estudios
-como di Mary Masch- pasouse
"da invisibilidade á presencia" da
muller na Historia. Tales estudios
-aínda que imprescindibles nunha
primeira etapa- mostráronse de
seguida insuficientes en tanto que
neles a muller aparece como un
aditamento da Historia, da Gran
Historia, Historia que non parece
influír nas mulleres nin estas nela.
Comezouse entón, por parte das
historiadoras americanas sobre
todo, un novo enfoque baseado
nos estudios de xénero, por medio
dos que se pretrende comprender

Na Filosofía a forma de
desenmascarar o sexismo
introducido na mesma será
poñendo de manifesto a carga
patriarcal contida no Logos, na
Razón, nesa Razón de xorne
universal e totalizador que
abrangue toda a Historia da
Filosofía. Sen embargo, esa Razón
que se proclama universal non é
máis que unha manifestación
parcial e limitada da Razón, unha
razón que reflexa unha imaxe
distorsionada da realidade, un certo
acochamento dos feitos, unha
percepción sesgada do que nos
rodea a causa duns intereses de
sexo. Logo, o saber filosóficG é un
saber patriarcal, elaborado desde a
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perspectiva privilexiada e á vez
distorsionada do varón. Cómo se
produce ese sesgo no discurso
filosófico é unha laboura que en
parte está por facer, pero que
existe é algo evidente se se bota
unha ollada aos manuais de
Historia da Filosofía. Arreo
darémonos conta de que a muller
non forma parte, non intervén na
elaboración dos sistemas de
pensamento. Tamén notaremos
que desde os máis remotos
tempos da antigüidade ata case os
nosos días, desde os filósofos máis
conservadores ata os máis
comprometidos, conceptualizan á
muller nunha serie de tópicos que
-como di Celia Amorós- nun
mundo non sexista levaría ao rubor
epistemolóxico a moitos filósofos
xeniais2.
A Razón Patriarcal non é máis
que unha manifestación do
Patriarcado, é dicir, do sistema de
dominación masculino na familia
primeiro e en todo o sistema social
despois. Pero o patriarcado non é
algo ahistórico, eterno e inmutable.
Segundo Gerda Lerner3 é histórico,
ten unha orixe e un longo proceso
de instauración, que se extende
entre os anos 3000-600 a.c.
lndependentemente de cal sexa a
causa ou causas de aparición do
patriarcado, o certo é que ese
sistema será tomado e xustificado
pola relixión xudeo-cristiá e pola
Filosofía.
En Grecia, Platón na súa obra
La República admite a igualdade
dalgunhas mulleres con alguns

homes. Pero La República de
Platón é unha obra utópica na que
se conta como deberían ser as
cousas, pero non como son, polo
que a teoría da igualdade dos sexos
de Platón non exerceu influencia
posterior.
O propio platón, nas obras que
non son de carácter utópico,
considera a muller como un ser
ontolóxicamente deficitario e
carente de Logos. Tamén carecía a
muller -segundo Platón- de Eros
ou o que é o mesmo do elemento
necesario para ascender ao mundo
das Ideas, particularmente á idea
de Ben. A muller, para Platón, só
podería ser obxecto dun amor
depreciado, do amor destinado á
reproducción.
Esta concepción da muller
como un ser incompleto,
imperfecto, acada a súa máxima
expresión en Aristóteles, para qUen
a muller "solo participa del principio
racional para comprenderlo, pero
no 10 poseen". A muller, pois* non @
racional como o varón; polo
contrario, a muller é apaixoada,
incapaz de controlar as súas
emocións, feble e destinada a ser
gobernada.
Esta concepción aristotélica da
muller como un ser mutilado e
inferior, xunto coa figura da Eva
pecadora e toda a misoxinia da
tradición xudeo-cristiá, fixo posible
unha configuración simbólica da
sociedade e o establecemento dun
paradigma no que a subordinación
da muller parecía "natural". Este
paradigma patriarcal, o paradigma

de todos os paradigmas como di
Victoria Sau, mantívose ao longo
dos tempos impregnando os
sistemas de pensamento dos
filósofos posteriores, as hipóteses
e teorías científicas, as
concepcións teolóxicas, as
representacións simbólicas da
realidade...
Pero apesar deste gran
predominio do sistema patriarcal, o
certo é que sempre houbo
mulleres (e algúns homes) que,
aillada ou colectivamente. se
rebelaron contra ese sistema. Dita
rebelión produciuse sobre todo nos
períodos ilustrados, como foi na
Grecia Clásica e no século XVIII.
En Grecia foron os sofistas e,
en concreto, Antifón, 0 que máis se
opuxo á consideración da muller
como inferior por natureza.
Pero será no século XVIII, coa
Revolución Francesa,cando as
mulleres comezan a sublevarse
máis ou menos sistematicamente
contra o patriarcado. Numerosas
mulleres da clase aristocrática ou
das clases populares, alentadas
polo ideal de igualdade e liberdade
preconizado polo pencamento
ilustrado, empezarán a reivindicar
unha serie de dereitos (sobre todo
o de educación e o de cidadanía) e
a ter un papel relevante no mundo
da cultura, da política... e a
organizar un Primeiro Movemento
Feminista ou Feminismo Orixinal,
caracterizado por unha ctitude de
loita en favor da igualdade dos
dereitos para ambos sexos e de
transfornlación xeral da sociedade.
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As primeiras reivindicacións, ata
principios de 1792, foron de
carácter teórico, encamiñadas á
consecución dos dereitos civís e
políticos. Nesta etapa a loita era
legalista e os medios utilizados
para conseguir eses dereitos eran
a elocuencia parlamentaria, o salón,
os folletos, panfletos, cadernos de
queixas ... Nesta primeira época de
enff'ontamento anti~atriarcal
habería que incluír a filósofos como
Diderot, Condorcet ... e a todas
aquelas mulleres que, coa súa vida
se sumaron a un
e/0u a súa
proxecto
que
abranguera tamén ao seu sexo.
Habería que recordar a Olympe
de Gouges (1748-17931, autora da
Declaración de 10s Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana (17911; a
Etta Palm dlAelders, de orixe
holandesa, quen a través da súa
Societé Patriotique et de
Bienfaisance des Amies de la
Verité se promoveu como a
portavoz das reivindicacións
feministas; Madame de Condorcet
(1743-1794) defendeu xunto co seu
esposo, o Marqués de Condorcet,
a igualdade dos sexos no salón
literario e político que dirixía.
Sophie de Condorcet participa,
ademais, activamente no eido
filosófico, traducindo a Adam
Smith, La théorie des sentiments
moraux, incluíndo oito cartas ao
seu cuñado Cabanis, e cuidando a
publicación da obra do seu marido,
entre as que se inclúe o Ensayo
sobre la admisión de las mujeres al
derecho de ciudadanía (1790) e o

Informe sobre la organización
general de Instrucción Pública
(1792) no que defende que a
educación, polo menos nos
primeiros anos, sexa gratuita e
obrigatoria para OS d0us Sexos; a
Marquesa de Lambert (1647-1733)
especializouse en temas
"feministas" como o demostra a
súa novela Femina Ermite ou a súa
obra Reflexions sur les Femmes.
Nesta primeira etapa de
feminismo teórico habería que
incluír os cadernos de queixas que
as mulleres redactan en vísperas
da revolución, por medio dos que
as mulleres pretenden intervir nos
asuntos públicos. Por Último,
habería que incluír a unha teórica
deste Feminismo Orixinal, á
inglesa, Mary Wollstonecraft (17521797), quen escribiu un libro co
significativo título de Vindicación de
los Derechos de la Mujer,
publicado a principios de 1792.
A esta primeira fase de
reivindicacións teóricas, sucedeu
ha,,,,
segunda etapa de F ~ ~
Guerreiro, denominado así porque
riel se postula reclutar exércitos de
amazonas contra o inimigo exterior.
Nesta etapa sobresae Théroigne de
~~~i~~~~~(1768-181 71, quen non
tanto unha teórica reflexiva senón
un mito do feminismo activo.
Por último, a terceira etapa,
des~Ois
de
de
caracterízase por un Feminismo
Guerreiro Radicalizado, polo
xurdimento dunha "sans-culotterie
femenina", que propon armar ás
mulleres contra o inimigo interior.
792t

Neste período xogan un papel
destacado Claire Lacombe (17651796) e Pauline Léon, creadoras
dun clube exclusivamente
femenino, Club de las Ciudadanas
Francesas. Ambas se
rebelan contra a sociedade
patriarcal polo trato servil que esta
dá á muller e reclaman o dereito a
levar armas, aínda que non renegan
do seu papel de nais e esposas.
Todas estas voces serán
silenciadas a finais do século XVIII
e esa represión foi acentuada coa
proclamación, en 1804, do Código
Napoleónico, vixente en gran parte
de Europa. Non obstante, as
reivindicacións destas mulleres do
dereito á educación, dos dereitos
civís, políticos ... permitiron que
progresivamente a muller se fora
incorporando ao mundo da cultura,
da representación simbólica, da
elaboración de definicións ...
encontrándonos actualmente na
obriga de ter que redefinir gran
parte do noso legado cultural, de
; de-construír
~ ; ~(en termos
~ ~ de Derrida)
as teorías e sistemas existentes e
ter que erixir un novo paradigma.
Labor este que, aínda que a
modiño, estase a facer dentro da
Filosofía, como demostra Alicia H.
Puleo no seu recente libro,
Dialéctica de la sexualidad. Género
y sexo en la Filosofía
Contemporánea, no epílogo pon de
rnanifesto o intento de creación de
moitos filósofoslas dun novo
paradigma filosófico exento do
sesgo patriarcal tan extendido no
eido da Filosofía. A
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SOBRE FEMINISMO E ILUSTRACIÓN: EN MEMORIA DE MARY WOLLSTONE CRAFT.
Contra os reis que buscan amparo na nolte gótica
para ocultar o resplandor da luz moral
Enchamos ata o borde a copa que anima
E deixemos que corra o eléctrico liquido escarlata.

Creo que a mellor homenaxe
que pode facerse da autora de
"Vindicación dos Dereitos da
Muller" (1792) é tentar unha
reconstrucción do seu incisivo
pensamento crítico que poña de
manifesto a súa actualidade. Pois
toda memoria histórica é memoria
interesada desde o compromiso
cun presente. Presente no que o
feminismo ten a necesidade
apremiante -no medio do
desconcerto e a confusión
postmoderna- de volver
-criticamente, claro está: toda volta
consciente é crítica por definiciónsúas
de reivindicar que
sempre foi o sentido xenuíno das
súas vindicacións. Porque o
chamado "malestar de
emancipación" so ten unha cura
homeopática: máis emancipación,
ao modo como madame Stael
afirmaba que "As Luces só se curan
con máis Luces".
fontesl

Se hai malestar na
emancipación é porque "a patria da
muller -non menos que a do
home- é terse ido". Terse ido, polo
pronto, dos lugares que sempre Ile
foron asignados -Cristina Molina
define esa vocación de
acomodador como
característicamente patriarcal; a
vontade tenaz de asignar espacios
prácticos e simbólicos ás
mulleres-. Adorno. e Horkheimer
construíron a súa "Dialéctica da

Celia A m o r ó s

Ilustración" ao fío da viaxe iniciática
de Ulises, pero -como observou
Oliva Blanco nunha sesión do
Seminario "Feminismo e
Ilustración"- Penélope non se
movía. Pois ben: Mary
Wollstonecraft moveuse e quixo
arrastrar no seu movemento "ao
seu sexo", como se dicía daquela.
Porque, como boa ilustrada
-doblada de romántica, como
tantas
personalidades da
súa época- tivo sempre unha
paixón intelectual militante pola
universalidade, verdadeiro pathos
ético ilustrado que a levou a
radicalizar en nome do "bon
sentido" as implicacións dos
postulados universalistas da
Ilustración, A este meSrno bon
sentido como capacidade
autónoma de xulgar e á súa función
universalizadora -asumindo, co
filósofo cartesiano Francois
Poullain de la Barre, cuxa obra de
1673 titulada "De L' Egalité des
deux sexes" coñeceu, que era
coextensivo á especie- remitiuse
para lexitimar as vindicacións
feministas. Vindicacións que se
derivaban sen máis da
irracionalización do prexuízo por
parte dunha razón que, como a
ilustrada, non podía, de ser
coherente cos seus propios
presupostos, deixar ás mulleres
fóra dunha definición do
xenericamente humano. Definición
que puidera establecerse en base a
determinadas abstraccións
-fundamentalmente á abstraccións
das diferencias entre os seres
humanos provenientes da

adscripción aos diferentes
estamentos do Antigo Réxime, é
dicir, de criterios relacionados co
nacemento, o berce-.
Wollstonecraft pertenceu ao
círculo dos radicais ingleses, como
Thomas Paine, Godwin, o primeiro
teórico europeo do anarquismo
filosófico, co que estivo casada e
que foi pai da súa filla Mary
Shelley, esposa do poeta
romántico, entre outros que viviron
e pensaron baixo o impacto da
Revolución francesa, referente
ineludible das reformas, sobre todo
a parlamentaria, que desexaban
levar a cabo en Inglaterra. O
concepto emerxente de cidadanía
da Revolución subsumía
polemicamente, como irrelevantes,
aquelas determinacións
diferenciais. Noustante -e o asunto
remóntase a Rousseau na súa
tematización máis contundente-,
salvo honrosas excepcións -como
a de Condorcet e D'Alembert- os
ilustrados pretenden que a súa
propia abstracción non é pertinente
cando da diferencia dos sexos se
trata, e ontoloxizan esta diferencia
nos seus discursos -é dicir, a
esencializan, naturalizándoa,
facéndoa derivar de características
biolóxicas, que remitían, xa que
logo, a un azar do nacemento-. A
abstracción ilustrada presentará,
deste modo, un centro
hemorráxico que se constituirá no
punto crítico de interpelación de
Mary Wollstonecraft: coa exclusión
das mulleres de "voso" ámbito de
universalidade, dito ámbito
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convértese, como diría agora Sheila
Benhabib, nunha "universalidade
sustitutoria", usurpada polo
colectivo masculino, e hai que
denunciar dita usurpación- que non
a universalidade mesma- en nome
da coherencia das abstraccións
sobre a base das que puido ser
defendida unha tal universalidade.
Así, na súa Dedicatoria a
Talleyrand, a noca ilustrada
argumentará do seguinte modo: "se
excluídes á metade da raza humana
de participar no goberno ¿sobre
que se basea a vosa constitución?
Se os dereitos do home se prestan
a discusión e a explicación, os da
muller poderán, por analoxía,
avaliarse segundo os mesmos
criterios ..." -resoan os ecos de
Olympe de Gouges-. ¿Quen
decretou que o home é o único
xuíz cando a muller comparte con
el o don da razón?".
Deste modo, a capacidade de
irracionalidade do prexuízo da razón
ilustrada, que deslexitimiza os
poderes públicos constituídos -dos
que os títulos se revelaron como
non susceptibles de convalidación
dacordo coas esixencias que
dimanaban desta nova forma de
racionalidade- arrastra consigo
unha crise de lexitimización
patriarcal. Xa na literatura feminista
e de mulleres da Revolución
francesa puxérase de manifesto
esta capacidade das féminas
-partícipes, en definitiva, do "bon
sentidou- de apropiarse por resignificación -é dicir, por
desprazamento a outro nivel de

referentes das connotacións da
linguaxe dos revolucionarios- da
filosofía ilustrada como
fundamento das súas vindicacións;
somos, dirá "la pauvre Javotte",
unha muller do pobo, "o Terceiro
Estado dentro do Tercei,ro Estado".
A autora de VlNDlCAClON faise
eco desta literatura: "Cabe esperar
que o dereito divino dos maridos,
ao igual que o dereito divino dos
reis, poida ser combatido sen
perigo neste século das Luces".
"Que os homes, orgullosos do seu
poder, deixen de utilizar os
mesmos argumentos dos reis
tiránicos ... que non afirmen
engañosamente que a muller debe
ser sumisa, porque sempre o foi ..."
E reelabóraa fundamentalmente
-no contexto da represión que
seguiu en Inglaterra ao Terror
francés ... por aquilo de curarse en
saúde: o clima non era
precisamente propicio para
plantexar vindicacións políticas- en
clave ética. Profesará, así, un
racionalismo moral máis coherente,
canto máis consecuentemente
universalista, que o do mesmo
Kant. Pois quen formulou o
imperativo categórico: "Obra de
modo tal que poidas querer que a
máxima da túa acción se convirta
en lei universal" recolle e dá unha
nova versión á tópica roussoniana
acerca da heteronomía moral da
muller, contra a que Wollstonecraft
polemizou nun vibrante alegato
ilustrado -"á muller ensínaselle a
actuar de maneira conveniente..
baixo..., luz indirecta, cousa que
cabe esperar cando a razón se
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utiliza de segunda manM-.Pola súa
parte, para Kant, as virtudes do
"belo sexo" son "virtudes
adoptadas" que non dimanan dunha
-inexistente- capacidade para
formular principios, mentres que as
do sexo "sublime" -o varón- son
virtudes xenuínas, que descansan
en principios xerais. Wollstonecraft
negará "a existencia de virtudes
propias dun sexo, incluída a
modestia. A verdade ...
necesariamente terá que ser a
mesma para o home que para a
muller ...; se o sublime encanto da
muller, segundo o descreben
poetas e novelistas, esixe que se
Ile sacrifiquen verdade e
sinceridade, daquela a verdade
convértese nunha noción relativa,
sen máis fundamento que a súa
utilidade, e esta utilidade é a que
os homes pretenden xulgar
arbitrariamente, segundo a súa
conveniencia". A ética feminista é,
pois, a única ética verdadeiramente
universal, a coherente
radicalización dunha ética de
raigame ilustrada. A
Traducción: María Xosé Queizán
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¿PARA QUE NOS SERVE Ás FEMINISTAS O CONCEPTO DE SISTEMA SEXOKÉNERO?

Tras criticar as teses
naturalistas e bioloxicistas que se
utilizaban para interpretar a
situación social das mulleres como
unha das consecuencias da súa
filosofía, da súa natureza que era,
en esencia, diferente; as
investigadoras feministas empezan
a cuñar conceptos que permiten
pensar dende o prisma de opresión
e a dominación as situacións
vividas polas mulleres en todas as
sociedades actualmente
coñecidas. Interrogándose sobre
as orixes da opresión, sobre a súa
universalidade, sobre as relacións
entre producción e reproducción,
sobre a pertinencia analítica da
división entre o público e o
privado, sobre a subcultura
feminina, sobre o poder exercido
polas mulleres e os seus ámbitos

de aplicación, as teóricas
feministas elaboran unha
importante bagaxe conceptual para
poderen explicar en termos sociais
como se estructuran as relacións
de dominación entre os sexos. As
autoras fálannos de patriarcado
(Millet, 1975), de "sexage"
(Guillaumin, 1978) conciben ás
mulleres coma unha clase oprimida
pola supremacía machista,
(Mitchell, 19761, como a unha
clase/sexo (Firesstone, 1976) ou
intentan acoutar as características
dunha suposta subcultura
feminina, (Verdier, 1979). Todas
elas son conscientes de que nin o
marxismo, nin o funcionalismo, nin
o estructuralismo lograron explicar
en termos sociais a situación das
mulleres e denuncian o
androcentrismo inherente ás
teorías clásicas. O androcentrismo
é "un sesgo teórico e ideolóxico
que se centra principalmente
e ás veces exclusivamente
sobre os suxeitos homes e sobre
as relacións que estableceron
entre eles (...l. A non
consideración das relacións sociais
nas que as axentes mulleres están
implicadas significa que certas
relacións sociais cruciais son mal
definidas e que outras non son
identificadas (Molyneux, 1977: 910). A denuncia do
androcentrismo, que falsea o
deseño das investigacións e as
interpretacións sociolóxicas,
históricas ou antropolóxicas, foi un
paso importante e permitiu ler
criticamente os textos de autores
clásicos en Ciencias Sociais.

Lourdes M é n d e z
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Dende finais dos anos sesenta
e coincidindo coa emerxencia dos
movementos feministas
occidentais, as científicas sociais
feministas empezan a tarefa de
pensar "sobre" e "para" as mulleres.
lndependentemente das súas
opcións teóricas todas tenen un
mesmo obxectivo: transformar un
sistema social no que ás mulleres
se nos atribuíron roles e funcións
que se fundamentan na
construcción que cada cultura
elabora tocante ó sexo, á
sexualidade e ós xéneros. Estes
constructos,culturais serven para
manteren a cohesión dunha orde
social na que ambos os dous sexos
son concebidos como diferentes
pero complementarios.

En 1974 Rosaldo distingue o
sexo de xénero e separa así o sexo
biolóxico das súas consecuencias
sociais. O universal constitúeno o
sexo, mentres que a construcción
cultural de xénero varía segundo as
culturas. A súa aportación e a de
Rubín cando define o sistema de
sexo/xénero serán fundamentais
para os estudios feministas. Para
Rubin (1975) o sistema sexolxénero
é o conxunto de dispositivos
utilizados por unha sociedade para
transformar a sexualidade biolóxica
en producto de actividade humana
co fin de se apropiar de dito
producto. Por primeira vez
móstrase o carácter político do
sexo e da sexualidade, e empézase
a falar dunha economía política
sexual. "Toda sociedade ten un
sistema sexolxénero, unha serie de
acordos mediante os que o material
biolóxico bruto do sexo humano e a
procreación e configurado polo
humano mediante a intervención
social. L..) o sexo (...) é un producto
social" (Rubin, 1975: 166). Nun
sentido similar afirmase que "o sexo
unha categoría social que
ten implicacións políticas (...) a
supremacía masculina (...) reside,
non na forza física, senón na
aceptación dun sistema de valores
que non é biolóxico
(Millet, 1975: 41 1.
Estes presupostos teóricos
exclúen a posibilidade de
interpretar a diferencia entre sexos
desde unha perspectiva naturalista
e permite pensar as relacións entre
os sexos como relacións de poder.

A distinción entre o sexo e o
xénero e o concepto de sistema
sexolxénero contribuíron a que
durante a década dos oitenta
desenvolvesen numerosas
investigacións sobre a construcción
cultural dos xéneros.
Explorando os universos de
valores de xénero que elabora cada
sociedade chegouse á conclusión
de que todas, en maior ou menor
medida, atribúen valores diferentes
a ambos os dous sexos, e que eses
valores non son concebidos como
iguais senón como asimétricos,
sendo sempre os asignados os
homes (sexo biolóxico macho) os
que gozan de maior prestixio social.
Curiosamente en moitas destas
investigacións tanto o sistema
sexolxénero como a distinción
entre o sexo e o xénero foron a
miúdo dicotomizadas, inducindo así
a "naturalizar"o sexo e a
"socioloxizar" o xénero. O perigo de
concebir como unha dicotomía o
binomio indisociable do sexo e do
xénero consiste en que nos impide
ver que os xéneros, o sexo e a
sexualidade son todos eles
constructos sociais relacionados
entre si. Aparentemente
observando este perigo Rubín
(1989) afirma que aínda que na súa
primeira definición do sistema
sexo/xénero incluía a sexualidade
biolóxica no xénero, actualmente
pensa que esta é separable del.
Esta matización é esencial xa que
subliña un factor insuficientemente
estudiado, o da construcción da
sexualidade humana e as súas

consecuencias para as mulleres.
Negándose a esquecer o sexo as
feministas materialistas traballan
actualmente sobre a súa
construcción cultural e sobre a da
sexualidade. Interrogándose sobre
en que medida utilizan as
sociedades "a ideoloxía da
definición biolóxica do sexo para
construír a "xerarquía" do xénero
(que se fundamenta) sobre a
opresión dun sexo sobre o outro e
en que medida estas manipulan a
realidade biolóxica do sexo para
efectuar a diferenciación social
(entre os sexos)" (Mathieu, 1991:
2561, optan por artellar os aspectos
materiais cos constructos
ideolóxicos xa que ambos afectan á
situación material obxectiva que
viven as mulleres. Analizar só a
construcción cultural dos xéneros
ou aplicar ese único concepto para
interpretar a opresión das mulleres
equivale a non acoutar
analiticamente toda a complexidade
das relacións entre os sexos e a
renunciar á posibilidade de "pensar"
ás mulleres como unha claselsexo
oprimida. Unha clase definida
conforme aos sistemas sexuais e
non conforme aos económicos.
Mostraría eficacia simbólica e o
constrinximento que impón a
asunción social e individual dos
valores de xénero conducíronnos a
unha rúa cega no sentido en que
moitas mulleres xa non se
identifican con eles e desenvolven
accións, prácticas e actitudes que
foron tradicionalmente definidas
como masculinas. Nembargante, os
cambios que esta non-identificación
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introduciron nas formas de vida de
numerosas mulleres non fixeron
desaparecer ningún dos tipos de
discriminación (salarial, laboral,
intelectual) denunciadas polos
movementos feministas,
facéndonos sospeitar da eficacia
política dunha perspectiva na que o
xénero sexa o eixe teórico
fundamental. Se no canto de falar
de xénero facémolo en termos de
organización social do sexo pomos
de manifesto que o sexo biolóxico
como "marca" do corpo é a peza
clave do quebracabezas
conformado por un sistema social a
partir do cal se institucionalizan as
relacións de poder e de dominación
existentes entrambos os dous
sexos. O sexo é biolóxico, pero
ante todo é social. A súa
conceptualización é o producto
ideolóxico dun determinado
sistema social, e varía segundo o
momento histórico e os
condicionamentos económicos e
políticos.
A análise das relacións que
existen entre o sexo, o xénero e a
sexualidade conduciu ás feministas
materialistas a se reformular os
enfoques teóricos das súas
investigacións. Xa non falan de
"diferencias entre os sexos", senón
de "diferenciación" e propoñen que
é o xénero o que constrúe o sexo e
non viceversa. Mediante esta
reorientación sitúan o estudio das
relacións entre os sexos no marco
dunha problemática ideolóxica
xeral, insistindo na análise de como
as bases materiais (neste caso o

sexo biolóxico) da dominación son
socialmente construídas a partir
das ideoloxías sexuais (o xénero).
En todo caso, e sexa cal sexa a
nosa perspectiva de análise, o que
non podemos facer é disociar sexo
e xénero. Se o facemos, todo o
potencial heurístico do concepto de
sistema sexolxénero quedará
anulado e é entón cando, ás
feministas, xa non nos servirá para
nada. A
Trad. Marta Souto Glez.
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FEMINISMO E POSMODERNISMO

Sobre posmodernidade e
posmodernismo tense escrito
moito. Poucos termos foron tan
utilizados e'de poucos tense
abusado tanto, o cal non é estraño
se consideramos que o termo
posmodernismo designa un
fenómeno cultural con
manifestación en múltiples
ámbitos: a arquitectura, onde
primeiro se aplicou, a literatura, a
crítica, o cine, o vídeo, a pintura, a
fotografía, etc ... E que á súa
amplitude engade un carácter
contradictorio, marcado pola
reflexión sobre si mesmo, a
conciencia da súa duplicidade e das
súas paradoxas e un potencia!
subversivo e desmitificador. A vez
que sinala unha premisa ou un
concepto ideolóxico ou cultural,
cuestiónao, desafía0 e Iánzase a
unha tarefa de desmantelamento,
desbaratando o seu artiluxio e
mostrando triunfalmente que

cuestións asumidas
tradicionalmente como "naturais" e
por ¡so aceptadas coma
irrefutables, non eran en realidade
senón productos culturais, isto é
"fabricados".
Un fenómeno de tan amplas
dimensións e que, en si mesmo
entraña unha denuncia e unha
crítica tan radical á cultura da que
xorde, é Ióxico que desperte, á súa
vez, hostilidade e críticas. Moitas
destas adoecen da mesma
paradoxa co seu branco, porque se
para uns a indeterminación
irresoluble que define o
posmodernismo está relacionada
coa ausencia de sentido e a erosión
dos alicerces culturais sobre os que
se asenta, para outros esa mesma
indeterminación forma parte dunha
vasta vontade de revisión das
trenzas, os códigos e os
procedementos de actuación que
teñen configurado o noso mundo
occidental. (Hutcheon, 1989).
En calquera caso. sexa cal Sexa
o diagnóstico dos síntomas,
defensores e detractores están de
acordo en consideralo coma unha
crise de autoridade cultural,
especificamente da autoridade da
que tradicionalmente estivera
investida a cultura occidental
europea e as súas institucións. A
historia do pensamento occidental
e da filosofía moderna estivo
marcada pola busca de principios
universais que permitiran
establecer os rasgos básicos da
realidade natural e social. Pero
ademais, por unha forte crenza na

Angeles d e la Concha
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A relación entre feminismo e
posmodernismo é unha cuestión
absolutamente apaixoante que nos
forza a resistir toda tentación de
simplificar conceptos, actitudes e
estratexias políticas. Se algún
termo pode definila con xusteza é o
de problematicidade. A reflexión
sobre o tema suscita simultáneos e
contradictorios sentimentos de
atracción ante o persuasivo das
premisas teóricas das que o
posmodernismo parte, e de
desconfianza ante a
indeterminación e escepticismo
radical a que as conclusións
conducen.

transcendencia da razón, con
independencia do contexto
histórico e a ubicación xeográfica.
A crítica posmoderna ten
contestado radicalmente á
pretensión xeralizadora típica da
Ilustración desvelando tanto o
carácter inmanente coma a bagaxe
política dos seus ideais de xustiza,
os seus cánons estéticos ou as
súas teorías sobre o coñecemento,
e invalidando a súa pretensión de
erixirse en universais. Na condición
posmoderna, segundo Lyotard, as
"grandes narrativas de
lexitimación", o humanismo liberal
propugnado pola Ilustración, o
marxismo ou a acumulación de
riqueza do capitalismo moderno, xa
non son cribles. Na noca época
posmoderna a lexitimación non ten
de ser por forza plural, local e
inmanente. Hai moitos discursos
de lexitimación. Narrativas
menores, localizadas, xa que desde
o momento en que non se pode
falar dun todo social homoxéneo,
tampouco é posible establecer
unha teoría social unívoca e
totalizadora.
Evidentemente esta situación
non está exenta de riscos e Lyotard
advirte sobre a perigosa tendencia
á universalización da razón
instrumental, isto é a someter
todas as prácticas discursivas
indiscriminadamente ó exclusivo
criterio da eficacia o que, na
práctica, traduciríase nunha forzosa
reducción da diversidade. Nas
sociedades postindustriais o
coñecemento é a chave do poder

en canto que a ciencia moderna
lexitímase polos seus resultados no
incremento do control, eficiencia e
capacidade tecnolóxica. O
coñecemento leva ó poder e o
poder, á súa vez, procura o acceso
ó coñecemento xerándose así unha
base de lexitimación que se
perpetúa a si mesma
incesantemente. Deste xeito,
como sinala Linda Nicholson
(19911, aínda que Lyotard
explicitamente argumente en
contra, de feito coa coa exposición
dos riscos estase manifestando a
favor dunha crítica social que
trascenda dalgunha maneira a
"mininarrativa" local.

O discurso feminista coincide
plenamente co posmoderno no
sentido de que "deconstrúe", isto é
derrama, coma este último, as
nocións tradicionais de razón,
coñecemento, posibilidade dun eu
estable e coherente, e revela trala
súa fachada da neutralidade e
universalidade, a influencia da
organización social en razón do
xénero. Da análise despréndese
que principios con aspiracións de
transcendencia, de feito non fan
senón reflectir e reificar a
experiencia dun sector da
humanidade, fundamentalmente o
do varón de raza branca inserto na
cultura occidental.

Feminismo e posmodernismo
terien percorrido camiños paralelos
e teñen incorrido en riscos
semellantes. As teorías feministas
criticaron as doctrinas morais e
políticas e as epistemoloxías
fundacionalistas, revelando o
carácter continxente, parcial e
necesariamente limitado -por estar
circunscrito pola xeografía e a
historia- de verdades que pasaron
tradicionalmente por universais e
ahistóricas.

Este rexurdimento feminista
produciu unha auténtica revolución
crítica. Creou un ambiente de
efervescencia, de expectativas, de
renovación, de necesidade urxente
de transformación. Urxencia é un
termo expresivo, aínda que realista,
do labor acometido de revisar
presupostos críticos, cánons
literarios, e de recuperar a obra
esquecida de centos de mulleres
silenciadas nos tratados, nos
manuais e as historias.

A primeira fase do
rexurdimento do movemento
feminista nos anos 60 e 70
enfrontouse coa tarefa de
deconstrvír a historia. Unha tarefa
exhaustiva porque implicaba a
revisión a fondo das teorías
filosóficas, antropolóxicas,
psicolóxicas, etc ..., que deran lugar
a un relato andocéntrico, co "eu"
masculino como suxeito universal.

A segunda fase, nos anos 70 e
os 80, propúxose unha
reconstrucción da historia coa
inclusión da muller como suxeito.
No ámbito da literatura este
movemento conduciu a unha
recuperación masiva de textos
relegados ó esquecemento, aínda
que no seu momento houberan
disfrutado de éxitos editoriais ou
de crítica notables. Reeditáronse
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novelas, autobiografías, diarios,
cartas que ó submeterse ó
escrutinio dunha crítica que por
primeira vez os enxuizaba desde o
punto de vista dunha consciencia
feminista, reveleban a posibilidade
dunha sistematización e a
existencia dunha tradición de
escrita de mulleres que
representaba unha experiencia
diferente, non por iso menos
valiosa. Pouco a pouco emerxía a
conciencia dunha estética feminina
que se recoñecía e se celebraba
coma tal e, aínda que submetida a
non pouca controversia, alentaba a
busca e a definición dunha
identidade e unha creatividade
especificamente femininas.
Aquí é onde entran en conflicto
feminismo e posmodernismo. Con
frecuencia as teorías feministas
máis
coma as de escola
americana e francesa, acabaron
por se converter en
sociais,
culturais ou psicolóxicas que, aínda
que se din empíricas e non
filosóficas, constitúen na práctica
cuasi metanarrativas. En efecto,
aínda que non pretendan
establecer principios ahistóricos
nin normativicen acerca da
natureza transcultural da razón ou
a xustiza si enfocan a cuestión do
xénero en termos de que pode
achacarse a mesma ambición
totalizadora que se fustiga no
humanismo liberal, descoidando
outros factores sociais tan
constitutivos da identidade coma o
propio xénero, como poidan ser a
clase ou a etnia.

Un caso interesante constitúeo
o debate en torno á cuestión dunha
estética feminista. (Felsky, 1989).
A crítica americana feminista en xeral, particularmente a máis
radical, presupón a existencia
dunha sensibilidade
especificamente feminina xa sexa
coma resultado de características
inherentes biolóxicas ou
psicolóxicas ou coma consecuencia
da socialización da muller no
sistema patriarcal. 0 s criterios para
unha lectura feminista da literatura
de mulleres estarían, así,
ancorados nun modelo
autorreflexivo que medira a
capacidade da obra de reproducir
con realismo a experiencia da
muller. Esta posición baseada na
experiencia cupón, como dicía, a
existencia dunha consciencia
especificamente feminina que se
manifestaría tanto coma unha
constante propia da muller coma
por un estilo de escrita con
determinadas características
permanentes. "poría unha escrita
entendida dalgún xeito como
expresión e prolongación á vez dun
proceso de autodefinición, dunha
exploración da subxectividade e do
desenvolvemento da identidade.
Protagonista e texto xurdirían coma
unha extensión narcisista da autora
que se revelaría en clara empatía
coa súa heroína.
Esta postura estética despertou
numerosas críticas en mulleres de
sectores sociais ou de etnias
diferentes que non se senten
identificadas nin representadas

neste modelo. Escritoras negras,
por exemplo, teñen rexeitado a
noción de experiencia feminina
expresada por mulleres brancas, na
súa meirande parte de clase media
e pertencentes a estratos
académicos. Por outra parte, a
énfase nun contido propio da
experiencia da muller e nun estilo
expresivo da identidade feminina:
máis espontáneo, intuitivo, "fluído",
menos lineal, abstracto,
estructurado, dalgunha maneira
desestima a capacidade creativa da
muller de producir un texto máis
imaxinativo e autónomo organizado
de acordo con outros principios
estéticos máis formais e
experimentais.
Como resultado da polémica,
rexurdiu o interese por explorar a
dimensión política da forma
artística. O texto que reflecte de
xeito máis veraz, ou máis realista, a
experiencia feminina non é
necesariamente o que mellor
defenda os seus intereses
-arguméntase. Mellor o fará aquel
que cuestione e desmantele a
estructura mesma do discurso
simbólico que constitúe a cultura
patriarcal, O texto experimental,
rupturista, adquirirá así natureza
subversiva,
As teorías feministas francesas
representadas por Julia Kristeva,
Helene Cixous e Luce Trigaray son
as que expresan con maior
radicalidade, desde diferentes
versións, esta postura. Kristeva
faino desde o seu concepto do
semiótico como o estadio á entrada
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no ámbito do simbólico, é dicir, da
comunicación social ou a linguaxe.
O espacio serniótico é o de fusión
coa nai, previo por tanto á
represión que conleva a entrada no
universo constituído pola lei do pai.
Exprésase nunha forma poética
ceibe das constriccións da Ióxica
masculina. A súa conexión cos
pulos instintivos primarios
permítelle toda sorte de liberdades
expresivas sen necesidade de
submeterse á tiranía do significado
coherente ou unívoco. Explora así
secuencias rítmicas, posibilidades
interpretativas abertas, múltiples,
ambigüas, características todas da
linguaxe da poesía simbolista e a
escritura modernista. Kristeva
suxire unha asociación entre o
estadio do semiótico como previo e
marxinal á linguaxe, e o feminino,
asimesmo marxinal dentro do
patriarcado.
Cixous establece unha relación
aínda máis directa entre linguaxe,
texto e feminidade. O texto
feminino sería un eco da
sexualidade especificamente
feminina, caracterizada como plural,
sensual e sensorial, difusamente
localizada. Ambas comparten con
lrigaray a oposición ó discurso fálico
propio da comunicación social,
linealmente estructurado,
basicamente represivo e expresivo
dun desexo de orde e de dominio.
O risco do establecemento
destas dicotomlas é evidente, por
moitas xustificacións que se
pretendan facer de que as
referencias ó feminino constitúen

analoxías poéticas de carácter
feminista porque desafían e
desestabilizan o mito do falo
patriarcal sen que necesariamente
expresen un esencialismo
biolóxico. A celebración do
feminino como fluído, espontáneo,
ambigüo, plural e caótico, por
moito que comparta asociacións co
poético, sobreestima o potencial
revolucionario e a capacidade
transformadora da ruptura da
norma e a convención formal. Por
outra banda, reafirma
perigosamente unha
conceptualización do feminino que
se agora se celebra,
tradicionalmente ten servido para
excluír a muller de toda
participación activa na esfera
pública.
Christine Di Stefano nun artigo
que titula "Dilemmas of Difference"
(Nicholson, 1991: pp. 63-82) sitúa a
cuestión na exploración de
alternativas que se Ile presentan ó
feminismo contemporáneo ante a
herdanza da Ilustración. En primeiro
lugar, a do feminismo racionalista,
quesebasea nunha nociónde
diferencia mínima e permite unha
crítica do sexismo como doutrina e
práctica irracionais e polo tanto
ilexítimas. A do antiracionalista,
que sostén a existencia de
diferencia entre xéneros
protestando pola ecuación
falsamente establecida entre
racionallmasculino vs.
irracionallfeminino e trata de
revalorizar o feminino,
reconceptualizando o sentido do

racional de xeito que incorpore
características e prácticas
feministas. Finalmente, o
feminismo postracionalista rexeita
os termos en que os anteriores
manifestan a cuestión e
pronúnciase polo alonxamento das
premisas dun concepto xenérico do
humanismo, por unha banda, e dun
feminismo construído coma unha
teoría e unha política específica
para a muller, por outra.
A postura antiracionalista,
xustamente criticada como
antifeminista, non é defendible
porque, partindo de que existiu
unha errónea conceptualización da
razón que ten excluído dos seus
componentes os rasgos atribuidos
ó feminino, conclúe con que a
restricción da muller á esfera do
doméstico é unha violación dos
seus dereitos, só se as actividades
propias da esfera doméstica son
desvalorizadas. O labor consistiría,
pois, nunha revalorización da
intuición e a emoción e unha
reconsideración das actividades
cotiás da muller, particularmente
no seu aspecto de reproducción e
do cuidado dos fillos, no sentido de
subliñar o seu carácter racional, e a
importancia e complexidade do seu
cometido. Esta teoría da que
fixeron uso posicións feministas
ecoloxistas insiste en que o
feminino ten os seus propios
criterios de racionalidade,
moralidade, motivación e axencia.
E que estes son os que deberían
invocarse á hora de valorar a
experiencia feminina en vez de
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recorrer a outros alleos a ela. O
problema é que de novo nos
atopamos no dualismo da tradición
intelectual que trataba de superar
sen poder determinar, ademais, se
é a devaluación social da esfera do
doméstico e o privado o que ten
ocasionado a restricción da muller a
este ámbito, ou se pola contra foi a
restricción a causante da sua
devaluación.

A postura racionalista
argumenta que a idea de que o
concepto de razón é sexualmente
neutro é unha falacia. O concepto
de racionalidade trascende o
feminino e foi concebido por
oposición a el. O feminino, á súa
vez, foi constituído, en parte, polo
procedemento negativo de
exclusión do considerado como
masculino, e por ende, racional. Os
rasgos femininos, definidos pola
súa oposición e menor
revalorización, eran pois necesarios
tanto para completar o concepto do
masculino como para reforzar o seu
valor. Agora ben -arguméntaseunha vez recoñecido isto, iso non
significa que necesariamente haxa
que rexeitar as categorías da razón,
Ióxica ou verdade. O
recoñecemento do androcentrismo
que preside a súa
conceptualización non impediría en
principio que modos de
pensamento Ióxico válidos para o
home non o fosen tamén para a
muller. O espiñento da cuestión,
non obstante, é que son
precisamente estas categorías as
que crearon -e non meramente

reflectido como establecía a
postura antiracionalista- o
concepto do feminino.
O feminismo postracionalista
extende o excepticismo perante os
principios e afirmacións ontolóxicas
con pretensións de universalidade
ó propio feminismo. Cuestiona a
posibilidade dunha teoría ou unha
política coherente, que explique
satisfactoriamente a totalidade da
verdade e ofreza solucións globais.
A alternativa ó recoñecemento non
de unha diferencia senón dunha
pluralidade de diferencias baseada
na interacción de múltiples factores
-culturais, raciais, de clase, etc.situaríase na aceptación dunha
permanente parcialidade do punto
de vista feminista.
A coincidencia neste estadio
entre posmodernismo e feminismo
é evidente, pero a renuncia á
primacía das preocupacións
específicas do xénero en favor
dunha dispersión de diferencias,
desperta sospeitas e non pouca
hostilidade. A coincidencia de que
se empece a poner en dúbida a
posibilidade da existencia dun
suxeito racional coherente e
estable xustamente cando a muller,
individual e colectivamente,
comeza a afirmarse como suxeito
con capacidade de axencia
desperta non poucas suspicacias.
O recoñecemento de identidades
fracturadas e a política de
solidariedade que se segue disto é
certamente suxerente. Pero no
caso da muller a pregunta Ióxica é,
fracturadas con respecto a que.

Implicaría a existencia dun suxeito
anterior, no caso da muller
claramente inexistente. Por outra
parte, a experiencia do feminismo
de alianza con outros grupos
sociais na súa loita por obter para a
muller uns dereitos de cidadanía
mínimos, coma no caso do
movemento abolicionista, por
exemplo, amosa que participar en
condicóns de igualdade nun xogo
libre de diversidades é unha utopía.
A localización nunca é igualitaria
senón que se sitúa dentro de
estructuras de dominio e
subordinación.
E moi lóxica, pois, a
preocupación de que este
escepticismo respecto á
posibilidade dunha política unitaria
de xénero non redunde
inxenuamente en beneficicio da
reproducción do binomio
coñecemento/poder fronte ó que
alertaba Lyotard, hoxe por hoxe
claramente masculino.
As solucións non son sinxelas,
como se desprende desta
exposición, pero tampouco son
imposibles. Imponse combinar
unha reflexión crítica o máis
rigorosa posible cunha política
pragmática que nos permita
harmonizar sen xeralizacións
esencialistas o recoñecemento da
categoría de xénero coa atención á
complexidade e particularidade
inherentes á variedade da
condición da muller segundo a súa
etnia e clase social. Isto non ten
por que entrañar unha dispersión
de esforzos. O contrario, ten de
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manifestarse na articulación unha
visión feminista coas cooydenadas
sociais nas que vivimos. E
importante, para iso, reflexionar
sobre o modo en que estes límites
sociais nos afectan materialmente,
así como en que medida o noso
pensamento está determinado polo
binomio poder/coñecemento.
Finalmente, é sencial imaxinar
creativamente modos de
transformación social.
Para levar a cabo este labor
énos imprescindible coñecer e
escribir a nosa propia historia, así
como explorar e recuperar os
aspectos silenciados ou suprimidos
no marco dun relato
aplastantemente masculino. Neste
punto temos que levar a cabo unha
reconsideración de valores,
revisando as nosas ideas de
excelencia e o baremo que
aplicamos. A miúdo as conquistas
de parcelas de poder e de
coñecemento tradicionalmente
consideradas como exclusivamente
masculinas fan que nos unamos á
valoración das cualidades asociadas
ó masculino que permiten o acceso
a ese poder e que desprecemos ou
ignoremos facetas con incómodas
reminiscencias femininas.
A relación entre
posmodernismo e feminismo,
lonxe, pois, de conducir a unha
paralizante indeterminación e a
unha dispersión de forzas, pode
conducir a un esforzo renovado de
atención á complexidade do noso
mundo, no que o recoñecemento
fronte á diversidade se combine

F E M I N I S M O E CIENCIA: O DEBATE S O C I O B I O L Ó X I C O
CONCLUSIÓNS
A etoloxía, e moi
particularmente a primatoloxía, son
disciplinas moi sesgadas pola
inclusión do suxeito no obxecto de
investigación. A conducta dos
primates serve como punto de
reflexión da emerxencia da
conducta humana e como liña
divisoria para caracterizar esta
última: sitúase aos primates nese
punto de inflexión entre
animalidade e homo sapiens; ao
mesmo tempo que nos lembran as
diferencias -o salto cualitativo que
se produciu no cerebro
hipercomplexo de homo sapiens-,
Iémbrannos tamén as inequívocas
semellanzas. Por iso as analoxías,
as comparacións, os procesos de
empatía, resultan inevitables:
convertemos aos primates nunha
imaxe especular das nosas
conductas animais, e con todo, por
iso mesmo, convertémolos nun
constructo. Sempre que nos
acheguemos aos humanos
querendo diferenciar, separar e
isolar as características do par de
OPOStOS naturezatcultura, caemos
no mesmo círculo, procedente do
propio plantexamento dicotómico:
aquí a animalidade, alá o humano;
homo sapiens, porén, sempre
estará na encrucillada
sapienstdemens,
animalidadetracionalidade (Morin,
1986).

posteriormente, converténdoos
non en eixos diferenciadores,
senón en eixos antagónicos. A
separación analítica non debía ser
retornando
que
logo á consideración das
interrelacións entre os dous eixos.
Nesa forma de análise da
primatoloxía subxacen dous rasgos
fundamentais do pensamento
occidental:
-a Ióxica (dicotómica) da
natureza e a cultura,
-a procura da imaxe especular
no outro,
Polo tanto, en primatoloxía, é
pertinente aplicar 0 esquema
proposto por Morin (1956, 1986)
proxección +identificación

-<-

Así pois, construímos o
concepto de animalidade,
construímos o concepto de
humanidade, e isolámonos

tanto na obcen/ación como nas
conclusións lexplicaciónl. A
pretensión de obxectividade, o
rexeitamento destas entradas de
subxectividade, que poren
aí
e son ben evidentes, converteuse
nun revelador do sesgo de xénero
que impregnaba as investigacións.
soamenteagora, lago de varias
décadas de investigación
primatolóxica por parte de teóricas
do feminismo, vanse facendo
obvias as connotacións de xénero
desta disciplina. Ata que irrompen
as mulleres nas investigacións da
conducta animal, os seguimentos
de observacións de campo que se
efectuaban tiñan como obxecto os
machos das especies: a conducta
das femias definíase por supostos
non comprobados. As

A n a Sánchez Torres
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investigacións estaban, pois,
duplamente sesgadas:
a) porque se partía dun modelo
da conducta do macho de homo
sapiens;
b) porque se investigaba
unicamente nos machos doutras
especies.
As contestacións teóricas ao
determinismo biolóxico feitas
desde o feminismo
a) situaron o entorno
~ocial/económico/moralonde se
xestou a teoría da evolución: desde
finais do século XVIII ata a metade
do noso século dominaron na teoría
os modelos de economía, e de aí a
terminoloxía que invade a
sociobioloxía: inversión, custo, etc.
Darwin viviu nunha sociedade
industrial, moralista e capitalista; a
súa teoría descríbese en termos de
supervivencia, adaptación, etc., e o
modelo sexual corresponde ao do
dominio dos varóns victorianos.
b) desenmascararon todos os
procesos proxectivos antes
descritos, que se daban igualmente
na "observación" e na "explicación"
da conducta animal. As formas de
acceso sexual dos varóns
occidentais extrapoláronse á
conducta animal; isto deu, como xa
vimos, con dúas afirmacións (que o
propio Wilson non se atreve a
xeneralizar, dada a evidencia
empírica en contra de que agora se
dispón) con respecto á teoría da
selectividade sexual: o mito do
macho competitivo e o seu
contrario, o da femia recatada. O

do determinismo, ou tamén
sistemicamente; poden describir
un universo de reloxo, mais tamén
poden describir a evolución de
sistemas emerxentes de crecente
complexidade.
0 s conceptos de natureza física
e natureza humana, teñen de por si
unha longa traxectoria evolutiva, e
desde logo, a súa interconexión xa
é inextricable. As dúas unidades
conceptuais están constituídas por
innúmeros subsistemas que nunca
será posible describir desde
esquemas deterrninistas e
unicausalistas. Cando o señor
Darwin tentou explicar a natureza
humana esqueceu a complexidade
á que conduce unir ese par de
termos; os dous subsistemas
natureza, humana, despréganse
pola súa parte en infinitos sistemas
de sistemas. Os seres humanos
somos seres biolóxicos, pero tia
nosa bioloxía tamén forma parte o
cerebro hipercomplexo que fomos
desenvolvendo; nas análises
deterministas parece obviarse a
hipercomplexidade do cerebro de
homo sapiens, así como o papel da
cultura e a ernerxencia da
consciencia como factores
interrelacionados entre si que
caracterizan de xeito xenuíno aos
humanos. Seguindo a Morin (1 986),
cabe afirmar que a ausencia dun
plantexamento dialóxico destes
factores:
c e r e p r o t consciencia +cultura t biolpxía

círculo vicioso que se produciu foi
considerar a conducta dos animais
á luz da conducta humana
(occidental e androcéntica, desde
logo) e despois desta primeira
extrapolación realizouse unha
segunda extrapolación, consistente
en lexitimar a conducta dos
humanos partindo da conducta
animal.
A aceptación do proceso de

-

proxección-b identificación

c.,

na investigacion, e nesta moi
particularmente, podería parecer
levarnos, pola súa banda, a un
calexón sen saída de
subxectividade, pero non é así;
como di Edgar Morin, os problemas
da subxectividade e as
perspectivas particulares son
maiores ali onde son rexeitadas e
non se ten consciencia delas. Hrdy
teme que a perspectiva masculina
sexa simplemente contraposta pola
feminista; na mina opinión
tampouco é así: a consciencia da
subxectividade fai moito máis
cautas as conclusións, e en
calquera caso, e sobre todo, a
suma concorrente de diferentes
perspectivas que non se afoguen
entre si é o que, a longo prazo,
poderá darnos unha visión rica das
cuestións.
Pero, [que significa evolución?
¿Por que o evolucionismo, que para
algúns é un marco xeral teórico
plural e aberto, é convertido por
outros nun marco determinista e
inamobible? As leis da natureza
poden ser concebidas desde a orde

K

ensombrece todo intento de
análise da animalidade de homo
sapiens.
I
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A bioloxía, polo tanto, só é un
máis dos factores determinantes
da conducta de homo sapiens,
conducta que quedará conformada
pola interrelación e interretroacción
das diversas entradas
especificadas no esquema anterior:
cerebro, consciencia, cultura e
bioloxía. A consciencia é unha
ernerxencia do cerebro e terá lugar
gracias ao desenvolvemento
interactivo dese cerebro nunha
cultura dada. As posturas
bioloxistas omiten este complexo
entramado ao tentar analizar os
feitos biolóxicos como algo dado,
alleo ao seu entorno ecolóxico e
sociocultural. Nembargantes, no
debate suscitado pola
sociobioloxía, que en última
instancia non deixa de se referir á
dicotomía naturezalcultura, é difícil
atopar que se rexeiten os factores
culturais; quere dicir, que se
recoñecen, mais na construcción
das súas cadeas deductivas
semellan esquecelos, xa que non
hai referencias á interacción dun e
outro pólo, o biolóxico e o cultural.
A sociobioloxía preséntase
como unha teoría
descontextualizada, apartada e
allea a calquera impronta cultural
ou histórica, fóra do tempo. E con
todo, evolución é historia, é contar
cos factores ambientais, cos
aspectos discretos e específicos
que se presentan en cada instante
do proceso. En homo sapiens é
inseparable o duplo proceso de
evolución biolóxica e evolución
cultural, este proceso ernerxente,

no que homo sapiens se sae en
parte da natureza, e que
necesariamente é dialóxico,
producíndose procesos recursivos
nos que a evolución no aspecto
cultural modifica o aspecto
biolóxico e retroactúa
el. O
meu propósito era opór o
desenvolvemento reduccionista
dun paradigma ás análises
interactivas propostas polas
teóricas feministas. Tentei apoiar a
mina aposta por unha
epistemoloxía da complexidade nas
análises interaccionistas e nas
propostas multidisciplinares que
realizan autoras como Bleier e
Tanner.

do discernimento, gusto e vontade
da femia." (Darwin 1971, p. 21 9).
(2)

(1
"Mais estas leis, que se rexen
por causas que nos son
descoñecidas, distan moito de
seren invariables. Durante a
modificación dunha especie, as
mudanzas sucesivas que se
orixinan pódense transmitir por
diferentes camiños: unhas a un
sexo nada máis, outras aos dous
xuntamente, outras á prole en
determinada idade, e outras,
finalmente, á prole en todas as
idades. Non só son
extremadamente complexas as leis
da herdanza, senón tamén as
causas que rexen e gobernan a
variabilidade. As variacións
provocadas perseveran e
comunícanse mediante a selección
sexual, cousa en si mesma abondo
complexa, dependente como se
encontra da forza do amor, valentía
e rivalidade dos machos á vez que

(3)
"O señor Darwin L..) empregou
un grande luxo de detalles para
demostrar como adquirira
probablemente o macho certas
características masculinas
suplementarias; pero non semella
que pensase nunca en considerar
se as femias desenvolveran ou non
características femininas
equivalentes." (Antoniete Blackwell,
1875).

"( ...) as facultades más altas da
imaxinación e da razón L..)
desenvolvéronse no home L..) en
parte po/a selección
é dicir,
pola concorrencia con outros
machos rivais, e en parte pola
selección natural, é dicir, o éxito na
loita xeral pola existencia. E como
se produciría
nos dous casos a
durante a maioría de idade, os
caracteres conseguidos
transmitíronse preferentemente á
descendencia masculina L..) O
home rematou por ser superior á
muller." (Darwin, 1871, p. 468).

(4)
a) "A competición por aparearse
habitualmente caracteriza aos
machos porque os machos
habitualmente non invirten case
nada nos seus vástagos' (p. 1411.
b) "Alí onde a inversión parental
masculina por vástago sexa
comparable á feminina podería
esperarse que o éxito reproductivo
de machos e femias variase de
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xeito similar e que a elección das
femias non fose máis
discriminatoria que a elección do
macho" (p. 1411.
C) "Alí onde a inversión parental
masculina excedese fortemente á
feminina podería esperarse que as
femias competisen entre si polos
machos e que os machos fosen
selectivos ..." (p. 141) (Trivers,
1972).

(5)
"A selección sexual é un caso
especial da selección natural L..)
Poida que estea intimamente
relacionada coa inversión parental.
Entre moitas especies de aves e
insectos, Tivers (1971 ) mostrou
que o grao de inversión parental se
correlaciona coa elección sexual
(...) (quen) máis invirta no vástago
parece ser tamén quen exerce a
selectividade sexual. Para os
homínidos transicionais (...) a
inversión paternal foi
esencialmente inversión materna.
Se a correlación que Tivers atopou
é válida para os mamíferos (...) as
femias dos homínidos transicionais
iniciaban as relacións sexuais e
eran selectivas (...) o aumento da
intelixencia e un repertorio
comunicativo máis rico e
sofisticado significan que o mesmo
sistema de apareamento puido
facerse máis complexo ..." (Tanner,
981,
63-1641,
(6)
"Os rasgos de atracción física
son (...) de natureza fixa. Inclúen o
velo púbico de ambos os dous

sexos e os protuberantes seos e
nádegas da muller. O igualado ciclo
sexual e o continuo atractivo
feminino cimentan os estreitos
lazos matrimoniais, básicos para a
vida social humana". (Wilson, 1975,
p. 565).
(7)
"Aínda que leven perdida parte
da súa soberanía, os xenes
mantefien unha certa influencia
polo menos nas cualidades do
comportamento que subxacen ás
variacións entre culturas (...) Non é
válido sinalar a ausencia dun rasgo
do comportamento nunha ou varias
sociedades como evidencia
exclusiva de que o rasgo é
ambientalmente inducido e non ten
disposición xenética no home.
Podería ser certo todo o contrario".
(Wilson, p. 567).
(8)
"Quero dicir con isto que nos
xenes existirá unha tendencia a
indicar: "Corpo, se es un macho
deixa á túa compafieira un pouco
antes de que o meu lelo rival cho
pida e busca outra femia", coa fin
de ter éxito no pozo de xenes".
(218).
"As regras de comportamento
para os catro tipos son as
seguintes: as femias esquivas non
copularán cun macho ata que este
último non supere un longo e
custoso período de galanteo que
pode durar varias semanas. As
femias fáciles copularán de
inmediato con calquera. Os
machos fieis están preparados para

continuar durante un longo período
o seu galanteo, e despois da
copulación permanecerán coa
femia e a axudarán a criar aos fillos.
0 s machos galanteadores perderán
rapidamente a paciencia... e
afastaranse na procura doutra
femia; despois da copulación non
permanecerán xunto á compafieira
nin actuarán como bos pais, senón
que irán en pos doutras femias".
(PP.223-2241,
(9)
"O que esta asombrosa
variedade suxire é que a forma de
vida do home está determinada en
grande medida pola cultura máis
ben que polos xenes. Sen
embargo, aínda é posible que os
machos humanos, en xeral, tetian
tendencia á promiscuidade e as
femias á monogamía, como
pronosticariamos falando en
termos evolutivos". (Dawkins,
1976, p. 242).
14
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"O problema científico máis
fundamental, porén, é a dicotomía
que se fai entre determinantes da
conducta xenéticos e ambientais
L..) os xenes non actúan isolados
do seu entorno, e mesmo as
conductas moi estereotipadas dos
animais, con poucas excepcións,
representan a interacción entre a
experiencia ou a aprendizaxe e os
mecanismos biolóxicos. O que
evolucionou en respostas ós
desafíos ambientais foi o cerebro e
a súa capacidade de aprendizaxe e
cultura, non a conducta mesma. A
conducta é producto do
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funcionamento do cerebro en
interacción co mundo exterior, e os
innumerables modelos de
conductas, relacións e
organizacións sociais que
caracterizan ás sociedades
humanas evolucionaron a través da
transmisión cultural dentro de
contextos históricos específicos".
(Bleier, 1984, p. 46). A
Trad. Puri Ameixide Rodríguez
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O FEMINISMO DE HANNAH ARENDT.

O seu obxectivo é crear unha
concepción da Filosofía que se
ocupe plenamente dos asuntos
humanos e que se distinga doutras
ramas da investigación como pode

ser a ciencia. 0 s homes fanse
preguntas acerca de si mesmos e
do mundo. Ditas preguntas
pódense encaixar en dúas
categorías:
As que, segundo Arendt, se
chaman busca da verdade, que
buscan información sobre algúns
aspectos do mundo perceptible
polos sentidos. Poden ser obxecto
de comprobación empírica e
proporcionan coñecemento de
carácter obxectivo.
As que pertencen ao campo da
investigación do significado.
Categoría fundamental no seu
pencamento, non a define con
claridade en ningunha das súas
obras. Utilízaa con maior frecuencia
no sentido de significación ou valor
das cousas. Refírense a cuestións
non empíricas por natureza;
soamente apuntan a cal é a
significación ou valor das cousas.
Polo tanto, determinar o signfiicado
de algo 6 determinar a súa
significación. O modo como debe
facerse esta determinación é
bastante ambigua. Pero pode
establecerse que para ela, a
significación dunha cousa vén dada
pola inserción dentro dun marco
máis amplo, a saber: a propia
existencia humana.
Esta concepción da Filosofía
está subxacendo a0 longo de toda
a súa obra e máis concretamente,
determina a súa articulación da
Filosofía Política. Ao enfrontarse
con cuestións sobre a vida política,
e ao contestalas, desenvolve unha
ontoloxía política por medio dunha

Rosa María Fernández Sardina
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Neste momento de crise da
tradición occidental de
pensamento, xorde unha figura que
ata este momento non se tivera en
conta. Trátase de Hannah Arendt
(1906-1975). Pensadora política e
analista do totalitarismo, nace en
Konigsberg nunha familia xudía.
Pasou a súa xuventude estudiando
Filosofía con dous grandes
pensadores: Jaspers e Heidegger.
Interesada pola política a partir do
auxe do nazismo, tivo que deixar
Alemania, fuxindo a través de
Francia a Estados Unidos.
Tanto na súa forma como no
seu fondo, os escritos de H. Arendt
son bastante peculiares, xa que
non se axustan ás clasificacións
tradicionais. O seu método
consiste máis que en acumular
coñecementos ou verificar teorías,
en intentar comprender o
significado da teoría política. Para
ela, todas as escolas modernas de
pencamento político, abandonaron
os valores autenticamente políticos
en favor dos sociais. Por outra
banda, esas correntes de
pensamento, non foron postas en
dúbida ata agora. Nelas predomina
ademais, un enfoque no que o seu
marco conceptual está deseñado a
partir da Natureza, o cal é
insuficiente para estudiar os
en xeral e Os da
política en particular.

análise fenomenolóxica das
experiencias políticas. Nesta
análise, a función do filósofo é
fundamental: crea as relacións e
condicións necesarias para o
diálogo e o seu mantemento.
Neste sentido. é posible facer
un achegamento a toda a súa
producción, pero en especial, á súa
obra fundamental, A Condición
Humana, dende un punto de vista
feminista.
H. ARENDT E O FEMINISMO
H. Arendt foi a muller máis
influínte no pensamento político do
S. XX que continuou defendendo a
"bias ~olitikos".
Na Condición Humana,
apropiase da distinción aristotélica
entre a "vida" e a "boa vida" para
caracterizar a crise da idade
contemporánea en Occidente.
Nesta análise,
a
distinción entre dúas esferas: a
esfera pública e a privada. O
propósito teórico de H. Arendt será
a recuperación do ámbito público.
Pretende chegar a atopar as causas
que motivaron a perda do sentido
da "vita activa" (centrada
exclusivamente na praxe
comunicativa). No mundo
moderno, perdeuse a esfera
pública como espacio de
recoñecemento e revelacijn do
suxeito. Como logo fará Habermas,
quere a recuperación do político
como sinónimo do público. A visión
política de H. Arendt é helenística.
A polis da Grecia clásica de

ciudadáns varóns é o seu modelo
do público.

A esfera privada réxese pola
necesidade (conservación da vida).
Constitúena o labor, que produce e
reproduce o ciclo repetitivo da
natureza. Compartímolo con outras
especies animais e exércese en
solitario. Son unhas relacións
dominadas pola violencia.
A esfera pública é o ámbito de
falar ou actuar en común.
Compártense palabras e actos. 0 s
homes son iguais e libres.
Constitúe un espacio de
apariencias. Necesítase deste
espacio para confirmar
intersubxectivamente o noso
sentido da realidade. Non aparecer
na esfera pública é non ter
presencia no mundo. E o caso das
mulleres no fogar.
No modelo grego de H. Arendt,
as mulleres están xunto cos
escravos, limitadas á esfera
privada. Tradicionalmente
mantiñase a distinción entre a
esfera pública e privada, pero coa
aparición da esfera sociall, as
mulleres, e agora os traballadores
admítense, non porque sexan
artífices dun discurso, senón
porque esta se crea coas
actividades do seu labor e os
suxeitos que o realizan non deben
ocultarse, anque non están
situados no espacio do ámbito
público, pero si no social. Nesta
nova orde social, a esfera privada
queda sometida á esfera social.
Farase público todo o relativo ao
ámbito privado.
Por iso, só unha recuperación
do público como sinónimo de

Pódese afirmar que a súa teoría
política está baseada na
masculinidade. Por isto, dita
concepción atopouse coa oposición
dunha serie de escritos feministas
dos anos 70-80, cando as
feministas comezan a formular a
Teoría do Coñecemento centrada
na muller e a desbancar as
concepcións patriarcais do
pensamento político occidental.
Dita análise xira en torno a dúas
cuestións que para Arendt son
determinantes:

1

1.-distinción público-privado.

2.-concepción do labor, traballo
e acción.
Nestes dous puntos, H. Arendt
menciona ás rnulleres; é neles
donde a teoría feminista pode sacar
máis conclusións, como se
intentará mostrar a continuación.
1. ESFERA PÚBLICA- ESFERA
PRIVADA

Estas esferas para H. Arendt
teñen unha dimensión espacial.
Cada actividade móvese nunha
esfera distinta, co cal se xeneran
relacións de poder distintas. A
orixe desta polaridade susténtase
na distinción entre dereitos
privados, que temos como
individuos, e dereitos públicos que
temos como cidadáns. Estes dous
ámbitos deben considerarse por
separado, xa que os seus obxetivos
son diferentes.
I

"praxe discursiva" permite un novo
tipo de discurso feminista, sempre
que non inclúa peticións
relacionadas coa necesidade
(esfera privada). Esta esfera
privada, sempre ten que quedar
protexida. Todos os individuos
teñen dereito a manter a súa
privacidade. De aí que as
demandas da teoría feminista,
teñan que estar situadas no
espacio da esfera pública.
2. LABOR, TRABALLO E ACCIÓN

Hai unha visión da crítica
feminista que penca que H. Arendt
ofrece algunhas direccións para a
especulación feminista
concernente ao traballo, o labor e a
acción. Neste sentido, anque non
emerxa unha análise feminista2 da
Condición Humana, si pode
facerse unha reflexión feminista,
Arendt proporciona incluso
algunhas reflexións acerca da
historia patriarcal.
Unha mostra diso é cando
conclúe que os termos "dominus" e
"paterfamilias" son sinónimos de
toda a antigüidade occidental. O
paterfamilia na esfera pública
móvese entre iguais. Na esfera
privada, é a esfera do absoluto e
exerce poder sobre as mulleres,
nenos e escravos.

I
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O concepto fundamental é o
labor. A discusión acerca do
carácter do "animal laborans" do
que a vida está relacionada coa
reproducción da mesma e a súa
rexeneración.

O estudio que se pode facer
destas categorías, labor,
(comportamento rutinario que
contribúe á satisfacción da vida
material e ás comodidades da vida
humana); traballo, (actividade do
artesán ou artista que crea os
obxectos duradeiros que aparecen
no mundo humano); e acción, (que
é a interacción pública entre iguais,
constitúe a materia propia da
política), revela que se trata de
categorías analíticas antisépticas,
actividades humanas non
xenéricas, pero si prácticas sociais
que foron construidas de acordo a
diferencias de sexo.
Dende Aristóteles3, as mulleres
foron sistematicamente
construídas como animal laborans
e non entran dentro do espacio das
apariencias, da acción.
Para estas autoras feministas,
non se pode comprender, a vita
activa como un estado neutral no
que os homes e as mulleres son
xogadores que aparecen en modos
de laborar, traballar ou actuar.
Institúense de acordo ao sexo e as
mulleres foron relegadas á
dimensión máis baixa da vita activa:
o mundo do labor.
Unha análise da categoría de
cidadán, mostra que as teses de H.
Arendt sobre a desaparición da
liberdade no mundo moderno, é
algo que as mulleres, ao estaren
relegadas de dito espacio, nunca
perderon. Dende este punto de
vista, a Condición Humana ten
moito que ofrecer á teoría
feminista, se se recotiece a

exclusión das mulleres do mundo
público poderiase ampliar á
concepción das relacións entre o
público e o privado. A concepción
desta autora da acción e a
pluralidade como experiencias
significativas de liberdade humana,
é algo que a teoría feminista pode
retomar.
A Condición Humana, pode
xogar un papel orientativo para a
comprensión política. Establece as
bases para articular unha
dimensiíon da política e da
igualdade política como unha
acción colectiva. A política queda
así cun significado especial: só
mediante a acción poden os
individuos revelar a súa
singularidade. Só deste xeito se
pode experimentar a liberdade así
como darlle significado á vida
humana. A
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NOTAS
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ALGUNHAS REFLEXIÓNS SOBRE FEMINISMOS E PENSAMENTO OCCIDENTAL
I
I

Unha continua e, para min,
irritante chamada á obxectividade,
como se tal categoría de análise
fose posible, tennos levado en
ocasións a conceder ou a negar o
pedigree de feminista a este ou a
aquel colectivo porque non reunía
as características precisas para tal
título, desde a nosa posición de
posuídoras da verdade. Nada máis
androcéntrico que a utilización das
dicotomías (verdadelmentira;
subxectividade/obxectividade),
legado dos pais do pensamento
occidental, para analizar o mundo e
erixirse en xuízas e parte: jquen
determina a obxectividade?; jonde
M a r i A. Lires

chamamento á prudencia e a non
caer en posicións eurocéntricas,
descoñecedoras de realidades ben
diferentes da do estado español.

está a verdade? ¿Non será un
camino rnáis doado deixar a un lado
ó señor Descartes e ó seu inútil
intento de separar suxeito de
obxecto?; jnon cumprirá mercar
unhas gafas de ver as dicotomías e
admitir que as nosas
interpretacións da realidade están
impregnadas de subxectividade?

Confeso que cando as europeas
comezamos a falar da situación das
mulleres doutras culturas, non
podo evitar poñerme en garda
contra o pensamento lineal e
dicotómico que predomina nas
nosas sociedades. Esa corte de
pensamento que considera que as
cousas só poden ser brancas ou
negras; que só pode haber
verdades ou mentiras; bós e malos
ou, no mellor dos casos, boas e
malos ... e así ata o infinito. Ese
pensamento androcéntrico,
incardinado nunha posición
eurocéntrica e etnocéntrica da que
non están/estamos libres os
feminismos nin as feministas. Un
pensamento ben difícil de construir
porque, da mesma maneira que os
aspectos de xénero resultan tan
opacos por seren "naturais",
vivimos mergulladas nas
dicotomías sen velas e o que é
peor, usamos e abusamos delas.

Nun debate televisivo, menos
recente, varias feministas
norteamericanas e europeas,
sentaban á mesa cunha exipcia e
diante das explicacións desta
última, sobre a situación das
mulleres no seu país e os camiños
para unha mellora da mesma,
permitíanse o luxo de pontificar,
que non opinar, sobre a corrección
ou incorrección das actuacións
propostas e das análises feitas pola
profesora exipcia.

Non estou a falar de actitudes
pertencentes ó pasado do
rnovemento feminista.
Desafortunadamente, os exemplos
abondan: Nun recente Congreso de
mulleres, unha muller
sudamericana explicaba algunhas
das estratexias que utilizaran para
levar adiante un programa de
educación non sexista e que
soaban sorprendentes e
heterodoxas nos nosos oídos
occidentais e españois (malgré
nous).

Quero deixar claro que non
estou propoñendo obviar os
necesarios debates, nin a
aceptación sen máis de calquera
opinión ou actuación, o que suxiro
é un cambio de actitudes. Non teño
ningunha receita marabillosa contra
a contaminación androcéntrica do
pensamento, pero distintas
pensadoras contemporáneas
aportan algo de luz para detectala:

Parecía obvia a necesidade
dunha ristra de Dreauntas acerca da
situación da educación no país, o
financiamento das accións, as
razóns para utilizar eses camiños,
etc., antes de emitir unha opinión.
Pois ben, como se os nosos
antepasados colonizadores de
América se remexeran nos seus
cadaleitos, unha parte das rnulleres
presentes pediu contas da
utilización do diñeiro público daquel
país (sic); e someteu á compañeira
a un xuízo sumarísimo no norne do
feminismo e de posicións
progresistas. Unha maioría
silenciosa non se atreveu a
contrarrestar á ortodoxia e outro
grupo de mulleres fixo un
I

En primeiro lugar, seguindo a
Mary Nash, creo que é preferible
falar de FEMINISMOS e non de
FEMINISMO, responde máis a
unha situación de pensamentos
diversos e non de pensamento
monolítico, de rnulleres e non de
muller, de tolerancia e non de
prepotencia, de cornplexidade e
non de linealidade.
Di Gerda Lerner, no seu libro
"La Creación del Patriarcado", que é
preciso que nos mostremos críticas
I
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co noso propio pensamento que,
despois de todo, "é un pensamento
formado dentio da tradición
patriarcal", que debemos "aparcar o
pensamento patriarcal,
desembarazarnos do grande varón
que hai nas nosas cabezas e
abandonar os territorios e as
formulacións das cuestións
definidas polos grandes homes".
Unha posición de partida de
recoñecemento das nosas
limitacións e da subxectividadedas
nosas observacións e
interpretacións, contribuirá a evitar
que os nosos 0110s de antropólogos
europeos nos leven a identificar
restos de lavadoras automáticas
onde hai restos de lavadoiros
públicos ou o significado do velo
para as mulleres do Islam coa
mantilla espaiiola para nós.
Deixemos que fajen as mulleres
de Sudamérica, as do chamado
terceiro mundo, as islámicas...
escoitémolas, non fagamos con
elas o mesmo que os varóns
occidentais levan facendo
connosco ó longo dos séculos:
falando, escribindo e pontificando
sobre os nosos sentimentos e
desexos e conseguindo que os
consideremos como propios.
As feministas dixemos e
continuamos dicindo: Non, gracias,
non pensen máis por min, quero
ter o direito a equivocarme, mesmo
a corromperme, non me salven.
¿Quen somos para negárllelo ás
mulleres doutras culturas?
Cometemos por ver onde están e
que fan:

Unha perspectiva feminista,
segundo Evelyn F. Keller, pode
axudarnos a analizar un mundo
dividido en infinidade de
dicotomías, un mundo creado polos
varóns que se nomea, en palabras
de Simone de Beauvoir, como O
MUNDO. Un mundo que non é o
único nin o mellor dos posibles, un
mundo que as feministas
queremos transformar, un mundo
conmocionado polas guerras,
dicotómicas tamén; dos OS Contra
os malos, dos defensores da
liberdade contra OS dictadores.
crer nesas
[Haberá un xeito máis estúpido e
brutal de solucionar os conflictos?
E..., arestora, onde están as
mulleres bosnias (e as serbias),
onde as mulleres de Somalia, onde
as kurdas, onde as dos campos
palestinos, onde as indíxenas do
Amazonas,
dicir do arrepiante
espectáculo da agresión a unha
muller somalí ante a pasividade dos
soldados salvadores occidentais?
[Sabemos algo delas,
compañeiras? e, sobre todo, jonde
estamos nós? A
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FIGURAS D O UN (o poder das representacións)

Interrogaremos o lugar da
psicanálise, na súa relación co
discurso feminista, analizándoo na
súa dupla posición de posibilitador
do plantexamento da alteridade e
doutra banda na tendencia das
súas construccións teóricas a
transformarse en construccións
imaxinarias que pretenden dar
conta da realidade. E dicir,
interrogaremos a psicanálise polo
menos en dous niveis ben
diferenciados: o que desata no seu
cuestionamento do un, posibilitado
polo transtocamento da escoita,
radicalmente inaugurada por Freud
e o que ata na súa elaboración
teórica ou ao transformarse en
institución ou movemento.
Escritura inconsciente do
desexo, suxeito dividido, concepto
inconsciente e o seu inútil intento
de representación por unha
escritura consciente, secundaria,
das que as relacións coa
textualidade inconsciente quedan
marcadas pola imposibilidade.
Imposible encontro entre un
saber non sabido do inconsciente,

entre o desexo posto en xogo na
transferencia e a escritura da teoría
que se transforma no tempo do
reaseguro, psicanálise ao revés,
sobreabundancia textual que
sufoca, ata, une, liga, o que o
desexo desatara. Nembargantes,
cabe preguntar jhai outra
escritura? e se a hai jcal é o seu
estatuto? jcal é a súa forma?... ou
é que é necesario o silencio?
Ternos daquela o límite do que
a psicanálise posibilita: a aparición
do discurso da alteridade (a do
suxeito do inconsciente, a do
desexo inconsciente) nunha
práctica que Se permita escoitalo,
pero a condición de non
imaxinarizara unidade dunha teoría,
Operación que contorna lugar
do analista na transferencia e que
marca a distancia entre o que é (ser
que para a psicanálise se define
pola falta ou pola ausencia) e a súa
construcción imaxinaria.
Poderiámonos preguntar
daquela pala función que cumpre
esta tendencia ao ligado, ao un. ao
que
a escritura
como construcción
superestructural e dar unha
resposta que a mesma psicanálise
posibilita: como di Leclaire "manter
unha arde da que está excluída a
diferencia: nin outro, nin sexo,
senón soamente o parecido ao
mesmo do todo un para garantir
que toda relación co outro non sexa
máis que relación co mesmo,
temor da diferencia, compulsión
referencia1que se enraiza no máis
secreto da imaxe narcisista á que

Blanca LiIiana Fenoy
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A histeria é en sí mesma unha
verdadeira interpretación do
abuso de poder dos homes.
L. Israel
Se é un home enmascarado
iquen hai tras da máscara?,
outra máscara máis.
F. Nietzsche
Nada ten existencia antes da
escritura.
F. Soiiers

todo serve para producir mediante
desprazamentos ilusorios, modelos
unificantesul.Máis adiante,
Leclaire, engade "como é sabido,
sen embargo, que non existe un
"un" unificante, nin modelos do ser
falante, ponse ao sexo masculino
como referente. Pequeno
desprazamento e maneira sutil de
introducir algo que ten aire de facer
diferencia: o falo ou deus padre".
Desexo dun analista que Pon en
Xaque a0 desexo do analisla, 6
dicir, un analista non tachado nin
borrado como suxeito desexante
suturando cunha significación que
produce teoría para satisfacer en
secreto a compulsión referencial e
confortar o estatuto narcisístico (o
un). Todo o contrario do que tería
sido o descubrimento freudiano: o
desexo, o do suxeito do
inconsciente, que non pretende ser
unha instancia unificante senón
unha función de clivaxe. O que a
histérica mostra a Freud, o que Ile
posibilita á psicanálise saber da
muller, é que o suxeito do desexo
é absolutamente outro.
Emporiso, o que no
movemento psicanalitico aparece
como síntoma nas súas distintas
crises, é a pasaxe, a
transformación deste saber en
superestructura, metalinguaxe, é
dicir, que "non basta producir a
teoría da alteridade senón que
ademais hai que ser consecuente e
non delegar no sistema simbólico
esta cualidade de alteridade
absoluta"2 que vai transformarse,
por suposto nunha

superestructura ... máis, semellante
a todas as outras, abstrata,
imperialista, unificante. O revulsivo
do descubrimento freudiano
recuberto polas ideoloxías que
segrega a acristalización imaxinaria
dos poderes en xogo e no nome da
cal se lexitiman.
Podemos facer unha pequena
paréntese e plantexar, o que ao
noso modo de ver é unha
inmediata consecuencia para o
discurso feminista na súa
utilización da psicanálise: utilización
que pasaría, non por unha
referencia á "teoría" (preconsciente
e unificadora) como fai por
exemplo J. Mitchel en Psicanálise
e Feminismo (Ed. Anagrama),
senón pola atención ao nivel
transferencia1 que posibilita a
psicanálise, é dicir, a aparición
dunha escoita diferente que
permite desanoar, desatar, dicir, o
discurso outro que a ideoloxía
paternalista obturou.

A trampa da psicanálise estará
enmarcada nese difícil Iímite dado
polo saber que descobre (saber
outro do desexo inconsciente) e a
construcción
imaxinariaque
produce enmarañada cos avatares
da institución e o movemento. O
punto no que nos moveriamos será
ese punto límite, lugar do saber e
do dicir, imposible de ser
transformado en teoría. O real
imposible de dicir, recuberto por
categorías que son soamente veos
imaxinarios, ideolóxicos dese real.
Sabendo desa trampa e dese límite
Freud fala da metapsicoloxía coma

dunha feiticeira e aa teoría das
pulsións coma unha mitoloxía e
ademais non fala de teoría senón
de metapsicoloxía, reservando o
nome de teoría para as teorías
sexuais infantís, é dicir,
imaxinarias.
As teorías coma parte do
imaxinario, categorías nas que se
despregan todas as verificacións ou
totalizacións ficticias da relación do
simbólico co real (das palabras co
corpo), o real como diferente da
realidade, construída sempre ou
reconstruída mediante un modelo
imaxinario.
Se tomamos por exemplo,
dentro da temática lacaniana, a
división dos tres rexistros;
simbólico, real, imaxinario,
podemos claramente ubicar á
teoría como parte do imaxinario,
real 6 o que se
sempre a.
simbólico, o que escapa a toda
operación de poñelo en palabras
que non pretendan deixar residuo
algún (de aí o seu intento de
matematizar ou topoloxizar a
teoría). Xustamente o que se
exclúe son as articulacións vivas de
ser falante que é de feito un ser de
desexo: anacOs de cOrpOs~
de
significantes, representacións
imaxinarias, escansión subxectiva.
embargante, ha¡ algo que
posibilita a metapsicoloxía e a
teoría das pulsións, sabendo que
son montaxes ficiticias para dar
conta e corpo a unha práctica e non
á súa montaxe pero que, antes que
sobre elas se instale a represión,
permiten pensar o concepto
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inconsciente (a realidade dunha
cousa non idéntica consigo
mesma), a condición de tomar, non
o que a teoría conceptualiza senón
o que como lapsus deixa aparecer.
Xa que non é só a teoría senón
a mesma escoita a que tamén se
ideoloxiza: o non saber do analista,
condición da escoita analítica,
transfórmase nun seudo saber de
amo que decide o camino da
saúde. A pesar de que o punto do
que parte Freud é o que del non
sabe, a que sabe é a histérica, non
saber que Freud manterá sempre
xa que a pregunta que nunca
respondeu, como xa sabemos, é
[que quere a muller?, pero que sen
embargo algunhas das súas
mitoloxías en determinados
momentos parecían querer
responder. "Soamente a escoita
transferencia1 permite confrontar o
concreto cotián cos seus propios
abismos, sen referilo á metafísica
OU
relixiónt o que o fan
necesariamente móbil, como a vida
mesma1'3.
Círculo interminable, porque
ese ser falante que descobre (crea)
a psicanálise, é dicir, que está
constituído non só como
organismo físico senón por
palabras, historias, mitos ... é
transformado polo mesmo discurso
que o enxendra.
Punto crucial, que marca a
diferencia de considerar a linguaxe
como superestructura (que permite
a algúns arrogarse o patrimonio de
ser un) a el de o considerar
constituínte intrínseco do ser

falante, co que o discurso escapa a
todo amo para converterse en feito
de que cada "un" na súa relación co
outro. Ese discurso outro,
radicalmente distinto do discurso
imaxinario da consciencia, modifica
a visión dos elementos que se
poñen en xogo na relación humana
(incluída tamén a psicanálise como
teoría xa que reflexa un saber
cristalizado). En termos de Lacan:
non hai metalinguaxeg 6 dicirl non
existe superestructura que poda
dar conta da estructura que é loita
de corpos e palabras.
A diferencia sexual, posta en
xogo da castración, que non cesa
de dicir que ninguén é posuídor das
causas, medios e obxectos. Rotura
do principio de identidade,
posibilidade de encarar o non
idéntico consigo mesmo, a
diferencia radical.
Rotura de cristais, pasaxe de
espellos, pregunta ineludible: ¿que
é o que a escritura narcisística
protexe?... a escritura neurótica
que non di nada máis alá,
denegación de que o que a
pantasma pon en escena mediante
o desexo é a profunda división do
suxeito, a ineluctable contradicción
do suxeito ... o sexo coma corte
indeleble.
Con respecto á posibilidade da
escritura, podemos dicir daquela
que se a psicanálise plantexa que o
desexo soamente é posible na lei
delimitada polo edipo, é dicir que
sen lei non hai desexo, con
respecto á escritura poderiamos
dicir a inversa: para o que "fai"

teorías só a transgresión é o
mandato. O exercicio da escritura
implica o movemento do franqueo
dos límites, escritura "feminina"
que intenta non suturar senón abrir,
desenmascaramento da castración
do amo.
Cando escribo e a miña man
acompaña o movemento da nada,
non penco, deixo ser, deixo dar
voz a esa
sen nome que
é a nada e que sen embargo non é
un baleiro. Non obstante, cando
man reciba o
quero que a
dictado do meu pensamento, o
que xorde é a vaciedade dun dicir
que pretende nomear a vaciedade
do ser. Veos múltiples que nos
producen un sono mortal, enganos
da vida e do desexo que nos
embarcan polo camiño da
afirmación. Non podo, non debo
caer na tarefa, o movemento é só
o do garete, o toque do cal é a
morte. "Non rexeito o movemento
sen o que non escribiría, pero esta
man que escribe está moribunda e
pola morte a ela prometida
escápase dos límites aceptados,
escribindom4.Lóxica moribunda,
exceso, que calquera que sexa a
Ióxica en curso non deixe de
matala.
¿Que se produce?:
desmitificación da historia, lectura
da historia como historia da
censura, caracterizada pola
linealidade, o un, o mesmo, o
desenvolvemento, o materialismo
sernántico, o realismo oposto a
unha escritura como producción ou
como erótica.
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¿Cuestión de estilos
simplemente? ou ¿condición
necesaria para a destrucción da
historia textual (na que está
embarcado o feminismo)?
Condición necesaria para deixar de
intentar que o pensamento
represente e permitir que o texto
escriba. Oposición entre a escritura
representativa e a escritura erótica.
Trampas da escritura: iquen di
eu cando a que 0 di quere ser
definida coma muller?, jcal é a
diferencia con quen di eu e se
define coma home?, [canto se
repite OU se resiste nesta escena
para quedar silenciada novamente?
Soamente cando a mitia man ao
escribir non quere dicir nada, senón
que di do outro na escritura, por
fóra de min, (coma no corpo da
histérica) é que escapo, transgredo
ese campo delimitado de loita na
que o ser ou non ser está dado
pola delimitaciíon do meu sexo.
Soamente a oposición á tarefa
logocéntrica (marcada polo falo)
pode producir un afecto de
producción non delimitado pola
representación nin marcado polo
intento de dominación senón pola
ruptura.
Cando non se pretende nin a
universalidade nin a diferencia
senón a singularidade, a excepción,
a alteridade radical, irreconciliable,
é dicir, non recaer na ilusión cie
querer reconcilialo todo co un ...
cando non se plantexa X e Y,
pódese deixar de crer que a suma
é o todo, senón que o que hai é
alteridade.

A pregunta neurótica sería
daquela: ¿son home, son muller?,
pregunta pantalla, onde o que
se deixa sen plantexar é
o que escapa tanto á posición
como á negacións.
"Todo o que dicimos non tende
senón a ocultar a única afirmación:
que todo debe desaparecer e que
non podemos permanecer fieis
máiS que velando por este
momento que desaparece, ao que
algo entre nós, algo que rexeita
todo recordo, pertence desde
agora"=.

O plantexamento sería daquela
partir da reducción, a de
destrucción de todo pensamento
posible (como o título da novela de
M. Duras "Detruire dit elle"). Cioran
di: "de que serve o se rebelar para
encontrar de novo o universo
intacto?", quizabes poderiamos
empezar a
unha resposta.
Soamente a partir da negación,
destrucción radical do discurso é
que se pode utopizar un universo
diferente ... entre o outro e o
destruído, está o camiíio que leva a
pensar o impensado, o que está
oculto no pensamento do único.
Senón como producir un discurso
"outro", é dicir, un discurso que non
continúe, a pesar da denuncia,
involucrado no discurso a destruir.
Xa o sabemos, os movementos
políticos, están marcados polo
límite do utópico, sen embargo o
límite do utópico está detrás do
que se quere lograr: o reinicio
dunha nova utopía.

En síntese, un eloxio á
histérica, posibilitadora destes
pensamentos: ao mostrar a falta e
o seu desexo de falta, esixe que o
outro tamén acepte a súa falta,
soamente a este prezo a relación
pode ser posible na súa
imposibilidade, dado que un se
apoiará na falta do outro, cornodi
Israel "profundar un caso de
histeria é O meSm0 que facer O
balance dos fracasos do heme, das
insuficiencias, mesquindades
e covardías.,, como se se tratara de
quitarlle á muller ese excedente,
esa cousa de cousa de máiS que el
Ile atribúe, demostrando desta
maneira que o obxecto
suplementario e prestixioso do que
Se enorgullece non alcanza Para
agachar un obxecto en menosr
unha falta7.
Máis adiante engade: "catalogar
a unha muller como histérica
implica que hai que facela curar por
que nonseavenaodesexodo
home", discurso médico ao que
Freud soubo substraerse para
posibilitar o paso dun discurso que
desista de buscar á histérica alí
onde non a vai atopar xa que "de
fracción en fracción seguirá sendo
imposible o encontro entre o saber
non sabido do inconsciente e a
suma das fraccións que devirán
sabidas e transmisibles"8.

A histérica ao fundar a súa
propia posibilidade de ser escoitada
desenmascara o segredo da
castración do amo. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño
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CLARICE LISPECTOR: O RELATO SUSTANTIVO
No momento no que me
disporio a ler os relatos de Clarice
Lispector, sabendo de antemán
que o que se me ofrece é literatura
escrita por unha muller,
establécese un condicionante
previo que xa me conduce a unha
determinada lectura. E non só iso,
senón que eu, derradeiro eslabón
do feito creativo, auténtica
facedora do significado da obra,
tamén son unha muller. E dicir,
unha muller disponse a ouvir, a
interpretar a outra muller. Dende
ese momento establécese unha
corrente de aceptación mutua,
onde o texto se ofrece a ser
desentramado, e eu bríndome a ser
espertada dende o texto. Noutras
palabras, Clarice dáme o texto, eu
o contexto necesario. Pero aínda
que Clarice sexa unha muller e eu
outra muller, despois dunha lectura
detida e desinteresada non puiden
atopar nela nada feminino, é dicir,
non nos atopamos no feminino,
seguramente por unha sorte de
combinación entre a súa vontade
de afogar calquera rastro feminino
no seu texto e a mina machacona
insistencia en non apreciar en min
nada feminino, isto é, en non
verme como unha abstracción,
como unha entelequia.
Esta reflexión suxeríuma
Helene Cixous cando afirmou que
considera a Lispector como "a
mellor mostra de esritura feminina".
A súa afirmación, inscrita por outra
banda na crítica feminista francesa
que parece estarse debatendo sen
fin nun constante despropósito
M . U n t o n i a ~ u ñ o Mella
z

dalgunha maneira as dúas
perspectivas propugnan que a
condición biolóxica determina unha
maneira de escribir: os primeiros
para facer que prevaleza a
diferencia negativa, os segundos
tentando aillar a diferencia positiva.

correndo o risco de divorciar teoría
e praxe, suxeríume retomar de
novo a eterna discusión sobre se
se pode ou non afirmar que hai
unha literatura específicamente de
muller, con señas e signos que a
diferencien da dos homes; se hai
ou non palabra de muller. Ata
agora, creo que a meirande parte
das analices cometeron un erro de
base: aceptar a existencia dunha
literatura feminina, e a partir de aí
extraer as súas características
peculiares, pero aceptando xa de
feito a categoría feminina como
"outra" categoría. Só as análises de
Kristeva tentan alonxarse desta
miopía inicial.
Tanto a crítica textual máis
convencional, como as últimas
tendencias que incorporan a
psicanálise e O deconstructivismo
como novas guías de lectura, caen
xeralmente no mesmo erro: se as
primeiras adoecen dunha
perspectiva desinteresada,
situando ás mulleres nunha
literatura mrcada dentro de
subxéneros femininos con
características propias como o
lirismo, a subxectividade etc ...,
definidos por oposición á gran
novela, á novela "total" de arraigo
realista, as segundas caen na
tentación de sumerxirse na busca
dunha nova esencia feminina que
xustifique as diferencias xa
expresadas. En ámbolos dous
casos, pois, estase aceptando a
existencia do feminino: nos
primeiros como categoría, nos
segundos como esencia. E
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Só posuímos unha linguaxe.
Unha linguaxe formada por
palabras ande a súa culpabilidade
ou inocencia dependerá non delas
mesmas, senón do que delas
fagamos. E se ben é certo que a
linguaxe oculta ás mulleres, e que
é a base onde se sustenta o
patriarcado, se as mulleres
optamos por tomar a palabra,
debemos tomar o único que existe.
Se a palabra fose culpable en sí
mesma xamais poderíamos
escribir, salvo inmersas nun único
discurso masculino e, non
obstante, facémolo, e a todas nos
consta que a mesma palabra que
nos condena, deunos obras
disidentes do discurso masculino.
Algo está a pasar entón. Acaso a
linguaxe sexa a culpable e a palabra
inocente.
Nun sentido estricto, pois, non
se pode falar dunha palabra de
home e doutra de muller. E,
ademais, non debemos perder de
vista que foron os homes os que
en principio, e por razóns obvias,
se esforzaron en marcar a
diferencia. Diferencia que hoxe
abundaremos se admitimos a
existencia dunha escrita feminina.
Suporía iso admitir unha categoría
que nace por oposición marxinal
dentro do sistema binario de

valores androcéntricos. A literatura
feminina é unha extension
pervertida do feminino. E o nonmasculino, e como tal, a súa
traslación á literatura leva consigo a
aceptación da literatura carente,
inválida, menor. Non se trata dunha
diferencia de calidade, senón de
marxinalidade, de insuficiencia.
Feminina é xénero e, como tal,
órbita de reclusión para as
mulleres. Segregar a escrita de
mulleres e tipificala como feminina,
o mesmo dá para categorizala ou
esencializala, é seguir na caverna
pero alumeada
de boas
O feminino nada ten que ver
coas mulleres. Nin o masculino. De
feito moitos homes escriben en
feminino e moitas mulleres en
masculino; eles cando adoptan
técnicas ou modos de expresión
que a crítica convencional
considera cercanas á súa idea do
feminino, e elas cando poñen a súa
palabra ao servicio dun discurso
andrologocentrista. Entón jonde
estamos as mulleres na literatura?
Escomencei o artigo facendo
referencia a esa corrente de mutua
aceptación entre a obra de
Lispector e eu mesma, aceptación
que nada ten que ver coa noca
común reclusión no xénero
feminino, senón nun encontro de
intereses. A obra de Clarice é unha
obra "interesada", froito dun claro
posicionamento, dunha
intencionalidade que, sen embargo,
non dirixe, non crea tese, non é
arbitraria. Clarice escribe "en
feminista" porque por riba d~

-

calquera concomitancia que se
queira atopar no plano textual con
determinadas estratexias narrativas
propias do subxénero de literatura
feminina, como a interiorización, o
uso da primeira persoa, a
indagación psicolóxica, o monólogo
interior ..., a súa palabra, tanto a
palabra que conforma a súa
linguaxe no texto, como o eco da
súa palabra deslizándose entre
liñas, vai desvelando unha
realidade máis alá do aparente.
Se o feminino é artificio,
metáfora, imaxe, adxectivo, o
feminista en iispector é a ausencia
de aditamentos; se o masculino é
esencia, verbo, acción, predicado,
o feminista en Lispector é
sustantivo.
A súa palabra é pura rebeldía
posta ao servicio da intención;
rebeldía no feito de fuxir da orde
Ióxica da sintaxe logocentrista, para
crear unha nova palabra-olor,
palabra-color, palabra libre que se
alonxa dunha linguaxe xa saturada
de significados; rebeldía ao fuxir da
catalogación arbitraria dos xéneros
narrativos, para facer uns relatos
que se resisten a calquera
clasificación; rebeldía ao erixirse na
única protagonista da palabra, da
mirada, o único corpo, o único
pensamento. Clarice fai literatura
porque ao facelo recupera unha fala
de muller que nunca tivo. Escribe
dende a frustración, dende a
tristeza, pero sobre todo dende a
rabia. Por iso reinventa a súa
infancia, o seu país, a súa cidade,
escribindo a súa vida para salvala
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da orde rigurosa dunha memoria
sempre cultural, para mirala por
primeira vez, para re-vivila dende o
caos, espíndoa, poboándoa de
signos imaxinarios.
Clarice funda un pasado para
acollerse aos recordos que son
pura sensación: a memoria reclúea
nun pasado histórico, os recordos
libérana. Ao mesmo tempo que
edifica o texto, vai surxindo un
contexto que a vai construíndo
como muller. Non hai un textomenxase construído dende unha
afirmación positiva e unívoca, hai
un texto cunha mensaxe que se
extrae só dende o contexto, Un
contexto creado a partir dunha clara
conciencia de muller en rebeldía
que a obriga a distanciarse das
formas predominantes de
representación do feminino, para
intentar individualizarse, construíse.
Este é o principio vivificador da
obra de Lispector. Un principio
feminista que ten na recuperación
da mirada e no seu insistente
rechazo da palabra literaria, os seus
baluartes decisivos. Mantén unha
consciente oposición entre mirada
e palabra que vén a expresar a súa
renuncia a articular un discurso xa
dito, xa significado na simboloxía
patriarcal, e necesitado dunha
autoría que o lexitime, intentando
recuperar a voz entendida como
impresión inmediata, como
sensación non mediatizada
producto dunha mirada nova. Para
ela a palabra xa existe, é símbolo e,
como tal, remite a unha
representación invariable da cousa

que oculta a cousa en sí, que a fai
alonxarse da cousa mesma para
instalarse no envoltorio ideolóxico
da cousa. Por iso foxe da dictadura
dunha linguaxe que non Ile serve
para expresar o producto da súa
nova mirada sobre as cousas:
"Comí con la honestidad de
quien no engaña a lo que come:
comí la comida aquella Y no su
nombre." 1
Non hai un discurso lineal,
senón unha ruptura da sintaxe, das
asociacións simbólicas, un
desprazamento dos significantes
que tecen o texto máis alá da
escritura. AS palabras virían a ser
os froitos desta nova mirada:
"Lo que realmente importa es lo
que no sé del huevo. Lo que no
sé del huevo me da el huevo
propiamente dicho ... La luna
está habitada por huevosU2.
O texto non se deixa rexer
polas leis do sentido, do discurso
do ser-saber absoluto, senón que
se desplega a través do tempo e o
espacio, diseminándose nunha
linguaxe múltiple, equívoca,
polisémica.
Trátase dunha fuxida
consciente, dunha dispersión á
maneira da "différance" derridiana
que é a auténtica cristalización do
seu pensamento inquedo,
desacougado, que loita por
alonxarse da Verdade patriarcal
instalándose nun desafío: desafío
ante o inconmovible e inmutable.
Por iso resulta tan deliberadamente
pouco literaria, tan pouco escritora,

polo seu negarse a entrar no que
ela chama "la masonería de los
hombres":
juego es claro: digo lo que
tengo que decir sin literatura.
relación es la antiliteratura
de la cosa"3.
O desafío está en romper o
mito da palabra-símbolo-feticheverdade, atrevéndose a mirar de
novo, a ter mirada, unha mirada
subversiva que é curta e indivisible,
ávida, impacente e única, porque a
única mirada que existe no texto é
a súa propia; o resto delas son
visións distorsionadas, miopes,
dunha realidade que clama por ser
re-descuberta:
"Más allá de la oreja existe un
sonido, la extremidad de la
mirada un aspecto, las puntas
de los dedos un objeto: es allí
adonde voyW4.
Esta renuncia a facer literatura
non é outra cousa que a negación a
falar no Nome do Pai e expresa,
ademais, un fervente desexo de
veracidade. Neste sentido conecta
perfectamente coa idea derridiana
da "morte do libro". Di Derrida:
"La idea de libro es la
protección enciclopédica de la
teología y del logocentrismo
contra la disrupción de la
escritura ... Si distinguimos el
texto del libro, diremos que la
destrucción del libro, desnuda
la superficie del texto"5.
Esta mirada sen linguaxe
permítelle un coñecemento que é
froito da nova relación que
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establece co mundo. En silencio,
déixase escoitar polas cousas.
déixase entender polo que ve,
creando unha realidade sen
fronteiras onde non hai nada
escrito: só vontade de querer mirar,
de querer descubrirse a través
dunha nova mirada.
Todo nela: silencio, voz, mirada,
suxire unha reconversión da
existencia en vida, entendida esta
COmO unha invitación Constante a
desenmascarar contido
da realidade, da existencia que ela
interpreta como puro
determinismo; suxire a volta a un
estado piimixeni0, a Un imaxinari0
sen angustia entendida como unha
permanente tensión ou conflicto
entre o que ela e o que os
demais cren que é:
"Mi rebeldía radica en que para
ellos no soy nada, soy tan sólo
preciosa: me cuidan segundo a
segundo con la más absoluta
falta de amor: soy tan sólo
preciosaN6.
e segue dicindo:
"ni siquiera mi espejo refleja ya
un rostro que sea mío"7.
Esta rebeldía Iévaa a
construírse un imaxinario propio
que é a concreción dunha
experiencia desexada, a creación
dun ideal que constitúe un dos
aspectos máis destacados da súa
narrativa. Este imaxinario,
expresión Última dun desexo que a
libera da súa existencia, da
angustia de existir, é un imaxinario
onde o home e o masculino non

teñen cabida. O seu imaxinario é
unha prolongación dela mesma.
No seu conto "el mensaje"
expresa claramente a
transmutación sufrida por dúas
personaxes -nena e neno- cando
os ritos iniciáticos patriarcais
determinan o final da súa infancia,
introducíndoos definitivamente na
rede asimétrica dos xéneros
sexuais. Ata entón, os rapaces
gozaban dunha harmonía de
"camaradas", de seres "híbridos",
nas súas propias palabras "que
hablaban el mismo idioma". Este
feito transmutador que simboliza o
rito iniciático da perda da
virxinidade e que posibilita a
entrada no mundo dos adultos
acontece no interior dunha casa
"angustiada", "sin ojos", "alzada
antes de que ellos nacieran,
secular y ya vaciada de sentido,
surgida del pasado", casa que é
"unha catedral de miedo
solidificado", casa que en definitiva
simboliza la gran casa patriarcal
escola de aprendizaxe dos xéneros,
e que determina a existencia dun
antes e un despois. Un antes onde
eles vivían "como si fueran
homosexuales de sexo opuesto",
"donde se usaban impacientes
ejercitando el uno con el otro la
forma de agitar las alas para poder
al fin, solo cada uno y libre,
emprender el gran vuelo solitario
que también significaría el adiós
mutuo", e un despois no que el, xa
home, decátase de que ela "no
pasaba de ser una chica". Unha vez
rematado o ritual el "salía hacia

delante con un movimiento libre"
mentras que ela "había salido
pegada a la pared como una
intrusa, madre ya casi de los dos
hijos que tendría, con el cuerpo
presintiendo la sumisión, el cuerpo
sagrado e impuro que cargar". El
cae victorioso, alimentando a súa
seguridade co vento que soplaba
nas rúas, "el mismo viento que al
otro ser, el femenino, lo hacía
encogerse herido como si ningún
abrigo fuese a protegerle nunca la
desnudezU8.
Non hai o menor atisbo de amor
neste acontecemento que fire e
estigmatiza á nena; ela adiviña a
angustia de medrar e ao mesmo
tempo todos os carniños parecen
determinar o seu destino: o
acontecemento é o bautismo de
sangue de obrigado cumprimento.
A agonía do nacemento.
Tampouco hai o menor sinal de
felicidade, nin sequera un breve
instante de desexo, de
porque llos relatos de C. Lispector
a felicidade e o desexo xamais se
relacionan cos homes. Di ela:
"la niña era un ser hecho para
amar, hasta que se hizo
muchacha y aparecieron los
hombres"9.
No seu imaxinario o amor só
aparece orientado cara a
experiencias autoeróticas,
expresadas a través de imaxes moi
lacanianas, onde calquera obxecto
a invita a contraer o que ela chama
"nupcias consigo misma":
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"A veces me sentaba en la
hamaca para balancearme con
el libro abierto en el regazo, sin
tocarlo, en un éxtasis purísimo.
Ya no era una niña con un libro:
era una mujer con su amante"10.
ou cara a experiencias eróticas con
seres ou obxectos da natureza que
invariablemente simbolizan a
muller, ben a través de símbolos
fácilmente recoñecibles da
semántica tradicional como a auga,
o mar ..., ben a través de signos
recollidos da súa infancia como as
galiñas, as pitangas ..., que ela
recrea en fragmentos de enorme
sensualidade:
"Entonces, mirando antes a los
lados para asegurarme que no
venía nadie, metía la mano por
entre las rejas, la hundía en el
seto y empezaba a tantear
hasta que mis dedos sentían la
humedad de la frutitau1l.
Pódese afirmar sen dúbida que
o imaxinario de Lispector está
poboado por un universo Iésbico,
chegando incluso a asimilar os
conceptos de ser humano e muller
a través de sutís exercicios verbais.
Ningún xesto, ningunha palabra
mantén a inocencia despois da
mirada desta muller, que realiza
unha intervención voluntaria para
desprazar o significado dos
significantes máis universais,
chegando a conquistar o símbolo a
forza de baleiralo do contido
tradicional. Hai unha apropiación
consciente de certos significantes
para recrear novos significados.

No seu conto "El primer beso"
relata a historia dun neno que,
sedento, corre na percura dunha
auga que mana dos beizos dunha
muller de pedra; despois de beber
aquela auga xélida, saída dos
xelidos beizos da estatua, O neno
transmútase do mecm0 xeit0 que
transmutara a nena do relato
anterior, só que agora o rapaz
sente unha paz e unha felicidade
nunca antes coñecida, sae cunha
sabedoría nova, sabedoría que
albergara naqueles beizos de
muller. E a muller a que posúe o
xerme da vida, so que o neno non
o sabía:
"La vida había chorreado de
aquella boca ... intuitivamente,
confuso en SU inocencia, se
sintió intrigado: pero si no es de
la mujer de quien sale el líquido
vivificante, el líquido
germinador de la vida ...."12

NOTAS

1 "El reparto de los panes", in
T e l i c i d a d clandestina" páx.. 106.
Editorial Grijalbo S.A. 1988.
"EI huevo y la gallina", idem
páx. 57.
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"ES alti a donde voy: iidem
páx. 125.
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deconstrucción", Cristina de Peretti, ed.
Antrophos páx. 145. 1989.
"El huevo y la gallina", in "Felicidad
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ldem páxina 66.
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l o "Felicidad clandestina" idem
páx. 11.
"Cien anos de perdón" idem
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Os relatos de Clarice Lispector
son unha invitación permanente a
descubrir e poboar o imaxinario que
todas as mulleres levamos dentro.
Estou segura de que o Premio
Nacional de Literatura que Ile deron
en 1977 en Brasil, o seu país de
adopción, foi case unha
equivocación: non se premia a
disidencia nin o espirito
revolucionario que subxace en cada
unha das súas palabras. Creo que
non entenderon nada. A
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O PROBLEMA D A VELLEZ
A cuestión de que facer cos
vellos témola hoxe exposta
drásticamente na sociedade
occidental. Na práctica máis que na
teoría. Este é un tema tabú, do que
non se fala abertamente. En parte,
porque acorda en nós
pensamentos e sentires
desacougantes. Máis que nada,
porque aí tocamos fondo no
sistema patricarcal, que presenta
como verdade indiscutíbel e
sagrada o "dereito divino" dos pais
sobre dos fillos, dos vellos sobre
dos novos.
Parece como se todos
leváramos dentro anguriantes
problemas sobre os nosos pais, un
sentimento de culpa do que non
nos podemos libertar. O propio
sistema incúlcanos ese desacougo.
Os fillos nacen baixo o peso dunha
débeda impagábel cara a quen os
trouxeron ao mundo. Os pais, en
troques, rara vez teñen
sentimentos de culpa respecto dos
fillos, e case nunca se suscitan
interrogantes dorosos sobre eles.
Están segurísimos, porque así Ilo
de que Os fillos 'les
deben agradecemento polos
"sacrificios" que custaron. ¿Non
haberá nesto un equívoco?
O problema dos vellos dános
máis vergoña en xeral que o dos
nenos maltratados, ou o da fame,
ou o do paro, ou o da xuventude
desorientada e desesperada. ¿Por
que será? Pois porque estas outras
calamidades estiveron sempre
connosco, son parte esencial do
sistema patriarcal, e estamos
Teresa Barro

afeitos a non lles dar importancia e
a velas como cousa natural. Non
nos tocan no sentido da
responsabilidade. En troques, o
problema dos vellos é moi recente.
Comezou, en realidade, cos inicios
da emancipación da muller. Porque
quen pandou sempre cos vellos foi
a muller. Foi esencial para o
sistema tela de escrava e ben
amarrada, física e emocionalmente,
coa maternidade primeiro e coa
responsabilidade polos vellos
despois.
Sexa como for, o caso é que
cómpre encarar este problema
abertamente, desde un punto de
vista ético primeiro, e desde o
práctico tamén. Desde o punto de
vista ético, a pregunta é a seguinte:
iTeñen os vellos dereito a
depender da familia? ¿E no seo da
familia onde Iles corresponde estar
por dereito natural? i O u será esta
unha das moitas aberracións -a
peor, se cadra- do sistema
patriarcal?
Non só fai parte dunha
tradición por todos santificada a de
traer fillos ao mundo "para termos
quen nos coide de vellos", senón
que os vellos afirman, cheos
de razón, "que me coiden os fillos,
que tamén eu coidei deles". Ora,
t é igual un coidado que o outro?
¿Tenen os pais o dereito
automático de seren coidados
polos fillos, polo simple feito
de os teren traído ao mundo?
iHai unha débeda impagábel por
parte dos fillos cara aos
proxenitores?
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Parecería que sí. Mais isto só
se podería admitir se aínda
seguimos crendo que "os fillos os
dá Deus" e que son un regaliño dos
deuses aos bos e piadosos, un
certificado de boa conducta. E non
hai que esquecer que, nesta forma
ou noutra moi semellante,
presidida polo Deus cristián, o Yavé
xudeu ou o Alá islámico, esta
crencia está no fondo da idea de
Familia que nos foi transmitida e de
como vemos a relación entre os
pais e os fillos. Tanto ten que a
familia sexa confuciana, budista,
cristiá ou incluso ate o caso é que
esta é a única fórmula que
coñecemos.
Por conseguinte, cómpre
preguntar claramente: iquen
os
fillos? ¿Son os deuses ou son as
mulleres e os homes? E se
chegamos conclusión de que os
pintan moi pouquiño neste
asunto e que facer fillos é doado
abondo, entón a responsabilidade
por eles tería que caer,
Ióxicamente, en quen os fixeron.
Mais no sistema patriarcal é
esencial que as responsabilidades
todas Iles caian enteiriñas ás
xeracións novas e non aos vellos,
que representan á Autoridade. Os
fillos, se queren sobrevivir, teñen
que aprender desde moi cedo a
amar, respectar, idolatrar e mimar
(e incluso seducir) ao pai e á nai.
Aos pais non se lles esixe ren,
porque se presume que xa van
facer todo o que teñan que facer
por instinto. E se non, ninguén lles
vai pedir explicacións, porque o

que se quere deles é que anulen
aos fillos e que Iles ensinen a
obedecer a cegas e a respectar,
primeiro aos pais e logo, por
extensión, ás autoridades todas.
Segundo esta mentalidade, os
vellos fixeron dabondo con seren
instrumentos dos deuses para
poboar a terra, e os fillos débenlles
eterno agradecemento. Senón, os
novos non terían chegado a esta
vida tan xeitosa e a este mundo tan
fermosísimo que os vellos fixeron.

ninguén sabe ben para que serve
nin que sentido ten, pois, desde
logo, non é para coidar ben dos
nenos nin para os educar, e a única
función da parella vén ser a de
traer ao planeta os fillos dos
deuses. Pero o caso é que funciona
automaticamente, santificada -¡so
sí- por todos os sistemas relixiosos
e polos políticos tamén, porque é a
célula básica dun sistema
autoritario que logo, cuspidiño,
repetirase nas estructuras todas da
sociedade. E por iso, axiña que se
trata do papel dos vellos na
sociedade, érguense alporizadas as
voces dos que, interesados en que
a idea da Autoridade continúe,
pretenden facernos crer que o sitio
naturaldos vellos é na Familia.
Emporiso, nada pode ser máis
antinatural que o tipo de situación
en que o vello ou a vella se
constitúe en cabeza, non da súa
familia, senón da dos outros, é
dicir, da dos fillos, e loita
desesperadamente por conservar o
mando e a autoridade até o día que
morrer ... ou até despois de morrer,
con herdanzas baseadas en
favoritismos e inxustizas. Ou sexa,
remexendo sen parar e criando
inimizades e ciumes entre os fillos,
en nome da santidade da familia.

E aquí atopámonos con outra
das chaves do sistema. E tamén
esencial neste sistema de idolatría
do pasado, da superioridade innata
e da Autoridade, que pensemos
que a vida é sempre un regalo
marabilloso. 0 s novos deberán
estar sempre contentos e con boa
cara, agradecidísimos do que lles
deron. Caso de que algúns se
reviren e coiden que a vida é máis
ben un inferno, a culpa será deles,
que non se souberon adaptar. A
coartada é sempre perfecta: se a
vida e o mundo son arrepiantes, a
culpa será dos deuses -e nese
caso non hai nada que facer: jo que
Deus queira!- ou, senón, dos que
veñen atrás, porque non respectan
nin obedecen como debían. Nunca
xamais será a culpa dos vellos. As
Autoridades familiares sempre
fican ceibes de responsabilidade.

este asunto dos coidados, e de
quén coida a quén, se queremos
unha sociedade que non sexa
escravista e na que non se espere
automaticamente que sexa a
familia (é dicir, as mulleres) quen o
fagan, gratis e co sorriso nos
beizos.
Desde o punto de vista
práctico, o primeiro que cómpre
preguntar é se estaremos certos
en pensar que o envellecemento
físico ten por forza que se
acompañar da decadencia mental.
O caso é que nin sequera a
decadencia física sería
absolutamente inevitábel, a estas
alturas. A maioría das doenzas
atribuídas á vellez poderíanse evitar
ou sanar se se dedicasen máis
recursos a combatilas e, sobre
todo, se se tomasen en serio. Non
é casualidade que a xeriatría sexa
unha das ramas rnáis descoidadas
da Medicina. Entramos nun círculo
vicioso: como non queremos
admitir que o sitio dos vellos non é
a Familia, tampouco podemos
admitir que, na verdade, eles non
precisarían deses coidados se non
deramos por suposto que homes e
mulleres, a partir de certa idade,
estamos fatalmente destinados a
nos converter en vellos ronchas,
estúpidos e inútiles. A idea é que
hai que aturar e consentir a estes
vellos estúpidos por aquelo do que
lles debemos, pero pensando ao
mesmo tempo que eles non teñen
papel ningún que representar na
vida, máis que o de seren estorbos.
Cando a verdade é que, aínda que

Ben, mais aínda así, dirán
moitos, jalguén terá que coidar dos
vellos, ou? Ora, jquen coida das
mulleres, de non ser que xa estean
sentadas no trono da Vella?

A familia patriarcal é un sistema
xerárquico, de escalafón, e por iso
é esencial que os vellos estean
sempre na cabeceira, mandando
até o fin. A Familia, neste sistema,
é unha entidade cuarteleira que

Sen dúbida que haberá que
reconsiderar, ou considerar por vez
primeira con outra perspectiva,
I

I
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non teñan dereito a ese papel
central que o sistema patriarcal Iles
dá na Familia, o que sí teñen
dereito é a representar na
sociedade papeis tan interesantes
como a xente doutras idades.
A decadencia mental e
emocional que asociamos coa
vellez vén de estarmos vivindo
nunha sociedade que, en nome dos
valores da Familia, produce un
embotamento xeral do ser
humano, ao non Ile dar mínimo
estímulo e oportunidade para
desenvolver os seus dotes, e
menos aínda unha vez pasado o
tempo en que se decidiu que ten
que ser productivo. Ao cabo, este
mesmo proceso de estupidización
progresiva e de deterioro mental e
emocional prodúcese tamén nos
mozos cando non teñen esperanza
ningunha para o futuro. A
desesperación interior frente a un
futuro pechado e sen horizontes
leva á decadencia física e mental.
Mozos e vellos morren por dentro
cando se atopan frente a un futuro
sen interese ningún, no que non
cabe máis que vexetar e contar as
horas e os minutos.
E un feito que cando os "vellos"
ven un futuro para sí mesmos, sen
ter que se pendurar da Familia,
resultan ser, en xeral, unhas figuras
admirabeis que son a envexa dos
novos pola vitalidade, pulo e
creatividade que transmiten. A
maioría dos artistas, por exemplo,
conservaron a vitalidade mental até
o final das súas vidas, ou
acrecentárona nos derradeiros

anos. Moitos deles produciron as
obras máis importantes da súa vida
ben pasada a xuventude e pasada
tamén a idade da xubilación. Hoxe
en día vense no mundo máis e
máis mulleres que non comezaron
a escribir, ou a dirixir películas ou
teatro, até estaren xa moi perto
dos oitenta anos, ou incluso ter
pasado deles. O que moi Ióxicor
porque a verdade é que o ser
humano ten máis forza interior de
"vello" que de novo, ou tería, se a
sociedade non fixera todo o posible
por lla anular.
Do que estamos precisando é
dunha forte infraestructura de
coidados para todos, vellos e
novos, mulleres e homes, que sexa
independente da familia. A familia
non pode ter como finalidade a de
poñer ás mulleres a coidar dos
varóns e dos vellos. Eso é un
atentado contra a súa esencia. A
familia tería que ser para producir e
ensinar independencia, non
dependencias absurdas e
morbosas. Debería ser posible
pasar pola vida, unha vez chegados
a adultos, sen ter que depender de
ninguén nas cousas esenciais e
sen que o coidado que poida facer
falla teña que pagarse con
escravitudes físicas ou
psicolóxicas. E mentres non sexa
así, non virá a nada falar da
liberdade humana. A
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SIMONE DE BEAUVOIR, UNHA GRANDE PRECURSORA DO ULTIMO FEMINISMO
A obra de Simone de Beauvoir
irrompe nunha sociedade aínda
extremadamente conservadora, na
que os dereitos máis elementais da
muller quedan aínda por conseguir.
O contexto social e político do seu
período de formación, da súa
primeira etapa de creación non é
para nada favorable á deshibición
das opinións e conductas de vida
elexidas pola autora tanto nos seus
escritos coma na súa traxectoria
existencial.
A súa producción literaria
coincide cunha serie de
acontecementos que implican
grandes cambios sociais que
incidirán notablemente nas súas
opcións ideolóxicas: a segunda
guerra mundial, as relacións esteoeste, a guerra de Alxeria e o
problema das colonias francesas, a
prosperidade económica dos
sesenta que entraria o grande
"boom" económico que permitirá a
inserción masiva da muller ao
traballo, unido todo á extraordinaria
fecundidade dos encontros
persoais, en particular a apaixonada
e duradeira relación con Jean-Paul
Sartre. Todas estas diferencias son
á vez causas e consecuencias
dunha vida rica e creativa, froito
dunha personalidade
extremadamente afirmada.

A relación con Sartre é moi
complexa e pon a miúdo en tea de
xuízo o feminismo de Beauvoir.
Son paradóxicas e mesmo, ás
veces, contradictorias as súas
relacións persoais e as súas
actuacións públicas, as súas
Brigitte Leguen

reivindicacións radicais e as súas
posturas ambigüas en relación coas
prioridades que concede á obra do
seu compañeiro. E sen embargo, e
a pesar de todo o dito, a autora dun
libro do que seguimos averiguando
o seu impacto nesta fin de século
O segundo sexo, publicado en
París no 1949.
Simone de Beauvoir parte da
súa propia experiencia e inicia un
proceso autobiográfico co que non
podía prever as consecuencias.
Resulta interesante e revelador
descubrir que para a escritora a
cuestión inicial '>Que significa para
min ser muller7" non Ile PareceU de
primeira importancia, e é a raíz das
súas conversacións con Sartre que
conlempla doutro modo a súa
nenez de muller rodeada de mitos
forxados polos homes, A partir
daquela, deixa de lado o proxecto
de confesión persoal e decide
adicarse condición feminina en
xeral. Reprocharanlle o
distanciamento que adopta a. falar
sintomaticamente en terceira
perSOa
mulleresue a.
establecer deste modo unha
especie de barreira entreela e elas.
A súa primeira viaxe a Estados
Unidos e os contactos que alí ten
axúdanatamén a delimitar o tema.
A situación dos negros chama
poderosamente a súa atención e
permítele establecer unha relación
entre o estatus do negro e o da
muller, entre a definición de clase e
de casta. A partir desta primeira
reflexión inicia o traballo de
compilación. Le todo o que
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encontra sobre mitos da
feminidade. Descobre que o home
se define sempre como suxeito e
considera á muller como obxecto,
coma o outro. Esta outredade está
definida por Hegel, Beauvoir
retómaa da dialéctica do amo e o
escravo da fenomenoloxía do
espírito. Existen tamén razóns
históricas, bases fisiolóxicas que
Beauvoir busca para sustentar o
mito.
Xunto ao labor de recopilación
busca métodos de interpretación e
atopa a obra daquela moi recente
de Claude Lévi-Strauss acerca das
sociedades primitivas, En Les
structures de /a parenté detecta a
mesma idea da muller coma outro
tal e como se describen nas
sociedades matrilineares e
matriarcais, Divide o
tomo
en tres partes tituladas: destino,
historia e mitos. A
analiza a condición da muller a
partir de datos tirados da bioloxía,
da psicanálise (por aqueles tempos
ía ás conferencias de Lacan) e do
materialismo histórico.
No segundo capítulo titulado
"historia" estudia ás mulleres das
sociedades primitivas nómadas nas
que exercían funcións de
cultivadoras, ás da Antigüidade
clásica ata o Medievo, durante o
Século das Luces, a Revolución
ata 0 acceso a0
das
mulleres francesas en 1947.
Na terceira parte, adicada aos
mitos, aborda o tema dos soños e
dos medos e analiza o mito da
muller tal e como o analizan algúns

recíproco; a causa dun privilexio
único é unha conciencia e, sen
embargo, parece posible posuíla na
súa carne. Gracias a ela hai un
modo de escapar á implacable
dialéctica do amo e o esclavo que
se orixina na reciprocidade das
liberdades" (O segundo sexo, páx.
188).
O que non nos di Beauvoir - é o
que unha se pregunta - é por que a
metade da humanidade vive na
"outredade" desde tempos
remotos.
Beauvoir busca sempre
argumentos históricos conscientes,
pero rexeita en parte o concepto de
inconsciente ou alomenos non Ile
concede toda a súa relevancia e
implicacións profundas, o que
presupón un baleiro teórico no que
respecta aos mecanismos
profundos de tal alienación
(remítolles aos textos de Celia
Amorós sobre a cuestión).
3."punto do seu discurso sobre
a muller: a muller non é unha clase
senón unha casta.
4." muller, ao non ser un
suxeito "a part entiere" senón un
ser sometido a outro, ao home,
está alienada e por tanto oprimida e
busca a súa liberación.
Simone de Beauvoir
pronúnciase con optimismo ante tal
situación, primeiro por que non
mide ben a amplitude e a gravidade
da opresión, por que cre nas
solucións prácticas e concretas
como son a incorporación da muller
ao mundo do traballo ou o cambio

segundo Hegel é un feito da
conciencia. En efecto, a conciencia
manifesta hostilidade cara calquera
outra conciencia. O suxeito
imponse opoñéndose sempre. O
suxeito, para poder actuar como
tal, necesita tratar á outra
conciencia como tal obxecto. Pero,
nunha relación de igualdade, existe
un principio de reciprocidade
mentres que na relación entre os
sexos home- muller, esta
reciprocidade queda anulada ou
dificultada, obstaculizada incluso tal
vez, desde logo sempre
entorpecida. A muller non impón a
igualdade da súa conciencia, non
se erixe en suxeito, é outra.

escritores: Montherlant, D. H.
Laurence, Breton e Stendhal.
O segundo tomo da edición
francesa ten como subtítulo "a
experiencia vivida". Ofrece un
enfoque contempóraneo e persoal
que desenvolve en catro etapas:
formación, situación, xustificación
e cara a liberación. Alí Simone de
Beauvoir analiza a infancia,
adolescencia, madurez e vellez das
mulleres, describe a iniciación
sexual e as súas diversas
expresións, desde a lesbiana ata a
muller casada heterosexual, fala do
amor nas súas diversas
manifestacións, do narcisismo ao
misticismo e define a modo de
conclusión á vez unha maneira de
ser e un modelo de acción para as
mulleres do futuro.

Esta alienación da muller posto que existe un desexo de
comunicación de suxeito a suxeito,
un recotiecemento da persoa coma
tal suxeito - esta alienación pois,
sempre según Beauvoir (alí disinto
un pouco con ela) sérvelle ao home
para resolver a súa contradicción
fundamental: asumir plenamente o
risco da existencia ou enaxenarse
no ser. O home, dinos Beauvoir,
encontra na posesión da muller, no
feito de facela obxecto -o seu
obxecto - un relax para a súa
tensión existencial. Esta (a muller)
ofréceselle como "unha plenitude
opaca á que, sen embargo,
habitaría a conciencia l.../é a
intermediaria desexada entre a
natureza estraña ao home e o
semellante que Ile é demasiado
idéntico. Ela non Ile opón nin o
silencio inimigo da natureza, nin a
dura esixencia dun recoñecemento

Este libro fixo correr moita tinta
e segue sendo un fito na historia
do feminismo. Quixera recalcar
certos aspectos e certos
comentarios que explican a súa
fama mentres nos permite
entender tamén por que o
feminismo posterior foi ás veces
tan duro e tan crítico coa figura de
Beauvoir.
1."subliña a singularidade do
feminino en relación co masculino;
a ninguén se Ile ocorre escribir
acerca da singularidade do
masculino.

2.ka muller -sempre segundo
Beauvoir- é un ser relativo mentres
que o home é un ser absoluto - é
suxeito; ela é alteridade e defínese
sempre en relación a,.. Isto
I
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dos sistemas de producción e por
que ignora con infinita teimosía as
dependencias afectivas da muller,
o peso das súas responsabilidades
cotiás no ámbito doméstico, o
problema da transmisión de
alienación de madres a fillas así
coma o enorme peso do
inconsciente colectivo na conducta
de calquera ser humano.

súa función corporal
espectacular que obstaculizou a
súa dimensión existencial".

nembargantes, moi agresiva. Os
contemporáneos de Simone de
Beauvoir reaccionaron
violentamente. O libro escandalizou
e vendéronse 22.000 durante a
primeira semana xa que a polémica
alcanzou ao gran público que se
apaixonou polo tema. Simone de
Beauvoir recibiu insultos por carta,
por teléfono, a través da prensa
escrita e da radio. Francois
Mauriac, ilustre escritor católico
francés, escribiu a un dos
colaboradores da revista Les temps
modernes dirixida por Sartre e
Beauvoir: "jseino todo acerca da
vaxina da súa xefa!". Mesmo o
Vaticano tomou parte no asunto.
Beauvoir sorprendeuse posto que
entón non quería aínda cambiar o
curso da historia das mulleres e
atribuía ao seu libro un alcance
estrictamente intelectual. Non
esquezamos que estamos en 1949
e que o paso da reflexión
intelectual á loita por unha causa
radical abrangue máis de vinte anos
de lento proceso. Non deixará xa
nunca máis a introspección pública.
A feminista Christine Fauré
describía a Beauvoir como a unha
muller escritora da que a vida se
converte explicitamente en
obxecto literario. A verdade non é
só esa. Beauvoir e Sartre, Beauvoir
soa xunto a outras mulleres actuará
ante foros cada vez máis amplos,
axudará en caso de crimes contra a
humanidade. denunciará a tortura e
a opresión da que foron víctimas as
mulleres do Maghreb. Ata o último
día será capaz de solidarizarse coas
causas máis diversas.

A conclusión ao libro O
segundo sexo é extremadamente
explícita anque non poda recoller a
totalidade exultante dos dous
tomos. No último capítulo,
Beauvoir insiste na semellanza, no
recoñecemento mutuo. Di: "A
disputa durará en tanto homes e
mulleres non se recoñezan
semellantes, é dicir, mentres se
perpetúe a femineidade como tal".

5.Qcon infinita firmeza -este
punto non sufrirá modificación
algunha ao longo da súa obra- ela
afirma que todo aquilo que
acabamos de comentar non é froito
da natureza e non constitúe unha
fatalidade biolóxica, senón que se
trata dun feito cultural. Esta
afirmación -quizais a máis
importante de todas- está
admirablemente comentada por
Sylvie Le Bon, filla adoptiva e
discípula de Beauvoir, nun artigo
publicado no número 61 da revista
L 'Arc no que Le Bon recorda coma
nunha perspectiva humana o corpo
se define a partir das situacións do
sentido que se Iles atribúe, da
valoración que se lles dá:

Simone de Beauvoir non adopta
unha actitude agresiva cara os
homes, naquela época polo menos:
"liberar á muller é negarse a
encerrala nas relacións que sostén
co home, pero non negalas ..." e
engade "ao recoñecerse
mutuamente como suxeito cada cal
será para o outro, sen embargo, o
outro". A súa última frase é
extremadamente optimista e anos
máis tarde recoñecerá que foi
inxenua na súa apreciación dos
feitos:
"Ao home correspóndelle facer
triunfar o reino da liberdade na
entraiia do mundo dado. Para
lograr esa suprema victoria é
preciso, entre outras cousas,
que por riba das diferencias
naturais, homes e mulleres
afirmen sen equívoco a súa
fraternidade".

"No seo da humanidade, as
razóns de vivir son máis
importantes que a vida mesma,
posto que o proxecto do home
é o de superar a vida para
existir, para inventar,
transcender os obxectos dados
pola natureza. Polo tanto,
estamos inmersos na cultura.
As mulleres destinadas
prioritariamente á reproducción
da especie quedaron
abusivamente identificadas coa

Estamos moi alonxados, como
vedes, do MLF, da loita dos anos
70 e do feminismo radical. A
recepción da obra foi,
I
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Moitos xa a esqueceron e a súa
obra tanto como a súa vida están
sometidas neste momento a unha
revisión crítica sen indulxencia.
Non debemos deixar de recordar
que Simone de Beauvoir soubo
enxuizar a situación da muller nun
momento histórico no que ninguén
ousaba reflexionar sobre estes
temas e aínda menos a actuar
como ela o fixo. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño.
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A ESCOLA MIXTA: PRlVlLEXlADORA DO MASCULINO
Historicamente o ensino mixto
existiu a principios deste século e
en 1939 quedou prohibido por unha
lei que estivo en vigor trinta anos.
A comezos dos anos setenta
deuse dentro do campo do ensino
un movemento de renovación do
sistema educativo que serviu de
marco idóneo para que o sector
máis progresista do ensino
empezara a reivindicar os espacios
escolares mixtos.
Entre os argumentos que se
daban para xustificar este cambio,
os que máis se oían eran: a
necesidade de normalizar o trato
entre rapazas e rapaces e a
conveniencia de reaccionar contra
as escolas segregadas, marcadas
moitas delas polos retrógrados
prexuízos da lgrexa da época.
Tamén tivo o seu peso neste
cambio a esperanza de que
xuntando a rapazas e rapaces, as
rapazas irían "civilizando" aos
rapaces e diminuiría así a
dificultade que ofrecía aos centros
escolares a agresividade e
mobilidade educacional dos
rapaces.
O ensino mixto foise
implantando progresivamente ata
que en 1984 o Goberno ordenou a
súa obrigatoriedade.
Esta medida viviuse como un
paso progresista cara á
democratización e europeización do
sistema educativo e crea
expectativas de igualdade de
oportunidades entre os dous
sexos. Pero o cambio fíxose sen
M."osé

Urruzola

unha crítica previa aos estereotipos
"xénero masculino", "xénero
feminino", co que a escola
segregada educará rapazas e
rapaces á marxe da súa
individualidade. Sen unha análise
profunda da estructura sexista da
escola, na que convivirían rapazas e
rapaces nunha aparente igualdade.
Pronto comezaron as rapazas a
padecer os efectos desta falta de
análises, que guiou o paso da
escola segregada á mixta:
Comézaselles a falar en
masculino e elas deben de darse
por aludidas e sentirense incluídas.
Nas asembleas escolares, elas
foron calando e os rapaces
tomando a palabra.
As festas escolares, os
deportes e conxuntos de música,
son dirixidos polos rapaces,
mentres elas quedan limitadas a
seren as súas espectadoras e a
aplaudírenlles.
Nas aulas vanse cambiando as
delegadas por delegados.
As instalacións do centro van
envellentando e destruíndose a un
ritmo marcadamente máis
acelerado que cando estaban as
soas,
A ocupación do espacio foi
outro cambio espectacular.

No rendemento escolar tamén
Pagaron O seu Prezo.
0 s rapaces van vivindo os seus
valores positivos e negativos,
desde unha posición de grupo
dominante.
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Quizais o prezo máis elevado
que pagaron as rapazas no espacio
escolar mixto sexa a agresión
sexual, cotiá, normalizada.
E así, dia a día, a traverso
destes e doutros moitos
comportamentos, váiselles
impoñendo o modelo de conducta
masculino.

E ademais desde distintos
ángulos da propia estructura
escolar estimúlaselles a entrar no
chamado mundo científico,
recórdaselles todo o que deben
aprender para igualar aos rapaces
na técnica, na educación física,
etc., sen criticar a forma masculina
de .estar. na
na
ou
no exercicio físico. Váiselles
esixindo que respondan ao modelo
de "beleza feminina" establecido
socialmente polos homes.
Fronte a este modelo
masculino, as rapazas raramente
ven valorado o seu mundo: ven
como os rapaces se rebelan se ao
nomear ao colectivo en feminino
considéraselles incluídos. Non
perciben un mundo científico
explicado a traverso de obxectos,
exemplos que teñan que ver coas
súas experiencias, coa súa linguaxe
e cos seus gustos.
Ante o mundo da técnica non
encontrarán a forma de chegar a
todo o que signifique avance e
desenvolvemento científico desde
a "súa" propia historia, sen entrar
no mundo da competitivade, da
rixidez ou sen que o técnico
signifique deterioro de relacións
humanas, etc.

Despois de varios anos de
existencia de escola mixta,
séguese, en xeral, sen facer unha
análise da súa estructura sexista e
sen cambiar no fundamental, o
sexismo da anterior etapa
segregada e engadindo ademais
unha grande dose de confusión.
As consecuencias da
integración da escola segregada na
mixta nestas condicións son dúas:
a universalización do modelo
educativo masculino e o
reforzamento do sistema escolar
sexista a traverso de diversos
mecanismos: actitude do
profesorado, libros de texto,
linguaxe, etc.
Ao final a suposta
"normalización" que se defendía
como argumento básico en pro dos
espacios escolares mixtos, quedou
reducida a manter a mesma
estructura sexista que había na
etapa segregada, pero cunha
apariencia máis adaptada ás formas
europeas de facer igualdade. Vaise
conseguindo así "normalizar" as
relacións de xénero, segundo as
esixencias da época.
Por coherencia, esta análise
esíxenos buscar formas
alternativas ao espacio escolar
mixto. Pero isto sería obxecto
doutro artigo. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño
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ESPACIOS ESCOLARES AUTÓNOMOS OU SEGREGADOS PARA RAPAZAS E RAPACES: UNHA ALTERNATIVA Á ACTUAL ESCOLA MIXTA
A experiencia dalgúns anos de
espacios escolares mixtos, vainos
demostrando que aquelas
espectativas de igualdade entre os
sexos, que se tiñan cando na
década dos 70 se reclamaba unha
escola mixta para superar a
anacrónica escola segregada,
limitáronse á consecución dunha
igualdade formal, pero non real.
A Escola Mixta universalizou un
modelo masculino, integrando nel
ás alumnas (Como se intentou
explicar no artigo anterior sobre a
escola mixta).
A realidade das súas aulas
vainos mostrando que a
desigualdade obxectiva entre
rapazas e rapaces, significa na
práctica, unha discriminación das
rapazas.
Para superar esta
discriminación, que cupón
previamente, respectar e valorar as
diferencias positivas que elas e
eles tetien e aplicar despois unha
política correctiva sobre os
comportamentos sexistas dunhas e
doutros, vanse facendo
experiencias a nivel individual, de
aproveitar as múltiples ocasións
que ofrece a cotidianeidade da
aula, para coidar aspectos tan
concretos como:
Non falar en masculino e
nomear tamén ás rapazas, cando
hai que dirixirse ao grupo.
Considerar que as opinións das
rapazas, os seus acertos e
despropósitos, son tan importantes
coma os de calquera rapaz.
M."osé
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Reforzar os comportamentos
delas, que consideramos positivos
e colaborar a traverso deles á súa
autoestima.
Non permitir aos rapaces, a
ridiculización ou ironía, dalgúns
comportamentos comúns ás
rapazas.
Frear o protagonismo dos
rapaces, cando acaparan o debate,
unha asemblea, ou só admiten
participar nunha actividade se
dirixen eles.
Corrixir con enerxía os
continúos comentarios despectivos
que fan das mulleres e plantexalos
en debate público.
Valorar nos rapaces cualidades
mal consideradas femininas.
Resaltar a capacidade estética
dos rapaces, o seu gusto no vestir,
o seu coidado pola beleza.
Recoñecer a capacidade de
iniciativa dos rapaces, como un
valor positivo tamén para elas. ~ t c . ,
etc ...
En resume, criticar
comportamentos, valores,
expresións. que hOxe
propios
do xénero masculino, que son
discriminatorios para as mulleres
en concreto e para a cultura
feminina en xeral.
E os do xénero feminino, que
levan ás rapazas a conformarse co
papel secundario e de
subordinación, que se Iles obriga a
cumprir nunha sociedade
estructuralmente sexista.
Pero ¿que pasa cando no
contexto da actual Escola Mixta,
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cun modelo masculino de telón de
fondo, se actúa pedagoxicamente
con outro punto de referencia, se
valora tamén a cultura das mulleres
e se critica diariamente ese
modelo, OS seus comportamentos,
etc.?
Que as rapazas se reforzan,
desenvolven a súa capacidade de
autoestima e van adquirindo unha
nova valoración da cultura das
mulleres e da súa aportación, como
punto de referencia para a
conducta humana.
E paralelamente, os rapaces
vanse sentido cómplices do poder
masculino e con necesidade de
defendelo. Cren estar ~erdendoun
poder que nunca se cuestionaran.
Rebélanse e Iévano mal.
Esta experiencia, nova, para
elas e eles, provoca nos rapaces
respostas iradas, acusacións de
"pedagoxía feminista" en ton
convencidamente
posturas de boicot á marcha da
clase, conflictos coas rapazas
resolvidos con agresividade,
ofensas e intimidacións. E pon ás
rapazas, no dificil lugar, de ter que
enfrontarse aos seus propios
compañeiros, cos que teñen
relacións de recoñecemento e
amistade, de defender ideas sen
antes ter recibido unha adecuada
información e un proceso de
debate e formación e polo tanto,
se, moitos argumentos, E de feito
failles padecer ofensas e posturas
de tal agresividade, que as levan a
enfrontamentos verbais cos seus
compañeiros ou a pasar deles. En

resume, obrígaselles a recibir as
sancións, que se dan a toda
conducta "transgresora" dos canons
de comportamento establecidos.
Sen embargo, pequenas
experiencias de espacios e tempos
escolares autónomos para rapazas
e para rapaces, dentro do marco
xeral mixto, demostraron que os
rapaces sós, (anque de entrada son
moi reacios aos espacios
autónomos) son máis sinceros para
criticar comportamentos sociais
sexistas, debaten nun ton máis
pacífico, están máis dispostos a
recoñecer os dereitos das rapazas,
aceptan algo mellor a información
desde a perspectiva non -sexista,
etc ... E as rapazas, que aceptan
mellor a segregación dun grupo
delas (cando non a celebran),
debaten con máis tranquilidade,
exprésanse moito máis, fálanse
con complicidade, poden seguir o
seu ritmo e avanzar moito máis na
información, no debate e séntense
reafirmadas nas súas conclusións.
Por parte do profesorado:
propíciase unha atención máis
igualitaria cara elas e eles, (no
espacio mixto os rapaces acaparan
máis a atención) unha linguaxe non-sexista, unha actitude máis
comprensiva da distinta realidade
de cada grupo, etc ...
A conformación posterior segue
a ser polémica, pero máis
argumentada, desde posicións
máis igualitarias e menos violentas.
Quédannos por ensaiar
distintas fórmulas de espacios e
tempos autónomos, sempre que

os planifiquemos desde uns
presupostos radicalmente distintos
aos da escola segr,egada de
tempos pasados. E dicir, desde un
plantexamento non sexista, que
supere a educación en base
categoría de "xénero" e deseñe
unha educación integral das
persoas. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño.
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ENCOL DAS UNIVERSIDADES PARA MULLERES NOS EE.UU.
"E un grande honor para min ser
a conferenciante na clausura do
curso en Wellesley, porque
Wellesley é unha parte tan
importante do que son eu. Foi en
Wellesley onde aprendín que as
mulleres poden facer calquera
cousa que queiran. Foi en
Wellesley onde descubrín a virtude
da paciencia e o poder da
constancia. Sobre todo, nestes
amplos espacios verdes atopei que
a amistade das mulleres pode
proporcionar a forteza, e o agarimo,
e o consolo, e o apoio que vos
permite o levardes a vosa
comunidade onde queira que ides".
Estas son as primeiras palabras
do discurso de clausura do curso
que pronunciou Susan
en leisl
de dereito na Universidade de
Harvard, directora da campaña
electoral do candidato presidencial
Michael Dukakis en 1988, exalumna de Wellesle~College, ande
se graduou no ano 1974.
A mina filla estudia en
Wellesley College. Cando chegou
o momento para ela decidir onde
quería cursar estudios superiores,
Wellesley foi unha das varias
universidades / colleges nas que
solicitou acceso polo seu grande
prestixio académico, tendo
decidido de antemán que non
quería ir alí porque é un "college"
comentes para mulleres; buscaba
a satisfación persoal de ser
admitida en Wellesley College,
pero xa tiña decidido de ir a outra
universidade.
Consuelo Garcia Devesa

Cando o estudiar nunha destas
prestixiosas institucións privadas
de ensino superior custa tantos
millóns de pesetas (e non é
hipérbole), hai que facer un
escrutinio moi coidadoso do que se
pode recibir a troque dun grande
sacrificio económico; e ao
prestáremos atención ao plan de
estudios, o seu pai e mais eu,
ámbolos dous profesionais do
ensino, coidamos que ben pagaba
a pena que a rapaza fora a
Wellesley, aínda custando máis,
pola súa excelente reputación
académica e polo programa de
estudi'os interdisciplinarios e
interdepartamentais que teñen para
as estudiantes do
ano,
Acabamos convencendo á noca filla
de
fixera o troque; foi unha
decisión puramente académica por
parte dos tres. As esperanzas que
puxemos no seu desenvolvemento
intelectual vense amplamente
satisfeitas, e en ningún intre nos
laiamos de decisión tan custosa.
Ela, pola súa banda, non querería
agora estudiar en ningunha outra
parte. Porque ademais do estimulo
académico e da excelencia do
ensino en Wellesley, a noca filla
aprendeu alí, e nós con ela, que as
súas oportunidades como muller -e
a pesar de ser muller- son
cáseque ilimitadas. Como dixo a
conferenciante antes citada, Susan
Estrich, en Wellesley ensinan ás
mulleres que poden facer o que
queiran, nun mundo en extremo
competitivo e rexido por patróns
masculinos. E curiosamente, é o
meu home quen máis defende
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agora a idea de universidades
exclusivamente femininas.
Cómpre xa que logo o falarmos
un pouco do que representa
Wellesley College no contexto das
institucións de ensino superior nos
EE.UU. Wellesley é un dos 7
colleges coñecidos como "as sete
irmás", que se fundaron neste país
para lles daren ás mulleres a
oportunidade de estudiaren, nos
tempos cando non Iles permitían o
asistiren ás universidades dos
homes. Estes sete colleges
-Smith, Bryn Mawr, Mount
Holyoke, Radcliffe, Vassar, Barnard
e Wellesley- fundáronse, xa que
logo, como a contrapartida
feminina das famosas
universidades da "lvy League":
Harvard, Yale, Princeton, Columbia,
Brown, Darmouth, Cornell e
Pennsylvania. Todas elas, "as sete
irmás" e as universidades de "lvy
League", están na categoría de "as
máis competitivas", que é o nivel
académico máis alto nos catálogos
das universidades onde se publican
todos os datos relativos ás
institucións de ensino superior. Ó
seren institucións privadas,
establecéronse a base de doazóns
de terra, fundacións e dotacións de
xente adiñeirada, pero quero deixar
claro dende agora mesmo que non
son lugares exclusivos e de luxo
para xente rica. Se unha rapaza é
lista e a súa familia ten cartos,
pode estudiar nunha destas
institucións, se resulta
seleccionada, xa que hai número
clauso de admisións; se é lista pero

non ten cartos, tamén pode chegar
alí, porque "as sete irmás" (como
outras institucións privadas) teñen
un fondo de becas e axudas
económicas que Iles permite
aceptar ás mellores estudiantes,
independentemente dos seus
recursos económicos, ou de
calquera outra circunstancia; de
feito, en Wellesley teñen o
sistema que chaman "admisión
cega", onde se consideran
comentes as aptitudes
intelectuais, calquera que sexa a
condición social, económica, racial,
relixiosa, cultural, ou o país de
procedencia. A resultas disto, o
campus de Wellesley é un
babel de xentes de
as cores, linguas e vestimenta,
ande mentres se anda dun lugar a
outro tanto sentes falar en chinés
como en árabe, portugués, ruso,
español, etc., e onde as clases se
poden
en calquera destas
linguas. E as
das sete
irmás seguen na tradición de
xenerosidade en que estas se
fundaron, de xeito que, as que
poden, doan ou testan a favor da
súa alma mater para que poida
seguir a lles dar as mellores
oportunidades de formación ás
novas xeracións. Según as máis
recentes estadísticas, ningunha
outra institución de ensino recibe
tantas dotacións dos ex-alumnos;
como exemplo, Wellesley College
acaba de fundar con grande éxito
unha campaña para acadar 150
millóns de dólares (meta que
resultou amplamente superada);
estes cartos son para becas,

material de investigación, un
museo, renovamento de edificios,
salarios competitivos para atraeren
aos mellores profesores, etc.
¿son feministas as sete irmás?
Sí e non. Hai para todos os gustos,
e cada unha encamiña a súa vida
como quere. O que é básico en
Wellesley -e coido que nas súas
irmás- é potenciar á muller como
ser humano, ceibándoa dun
condicionamento histórico-social
masculino, demostrándolle que a
súa capacidade de
desenvolvemento non ten sexo;
non é unha formación
antimasculina; é unha formación
independente: ti, como muller,
podes e debes chegar 5 túa meta
polo teu propio valer. A idea é que
a. non teren homes nas clases
(como regra xeral,
os
estudiantes de MIT -0 prestixioso
Instituto de Tecnoloxía de
Massachusetts- poden asistiren 5s
clases en c el les ley, e viceversa)
as estudiantes vense ceibes tanto
de competiren cos homes como do
medo de os arredaren se
demostran o seren mellores ca
eles, traballando nunha atmósfera
de colaboración e axuda ás demais.
Saben que teñen que render ao
máximo.
[Cal é o resultado desta
formación? Segundo as
estadísticas, unha proporción máis
alta de mulleres que formaron
nestas institucións femininas
seguen a facer estudios de postgrado (masters e doutorados) que
de estudiantes -homes e mulleres-
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que se formaron noutros centros
igualmente prestixiosos.
Claro que isto non se consegue
sen esforzo; antes de chegar eu a
este país, tiña unha imaxe da
muller americana un Pouco de
película: moi independente, dona
da súa liberdade, non suxeita ao
machismo. Despois de ter vivido
aquí uns cantos anos, decateime
de que a realidade é moi outra, e
de que a loita por vivir unha vida
profesional sen estar á sombra de
ninguén é tan dura como en
calquera outro país. Un dos moitos
índices do que queda por facer para
acadar xustiza é que a muller aquí
gañao75% doquegañan os
homes polo meSm0 traballo (e para
ben ou Para mal, 0 traba110
profesional non merma o traballo
doméstico, no censo de que non
hai axuda doméstica -pagada- na
medida que as miñas familiares e
amigas tenen en España; e por
riba, hai que facer servicio de taxi
Para 0s fillos).
Ter éxito nesta loita pola
xusticia e controlar o propio destino
é a meta de Wellesley para as súas
estudiantes; Non ministrari, sed
ministrare. Este é o lema da
institución. A asociación cos
homes, natural e libremente
desexada, debe ser voluntaria e en
plano de igualdade para ser boa. E
a m"ller ha de ser recoñecida polo
que ela é, e non pola súa conexión
cun home.
A este respecto quero contar
aquí o que pasou no ano 1990. Ao
chegar o fin de curso, as
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estudiantes do último ano deciden
por votación a quen queren invitar
como conferenciante para falar na
clausura do curso, que é a
celebración académica da súa
graduación. Polo xeral escollen
unha muller que se destaca no
mundo das letras, das artes, da
política, das campañas cívicas ou
sociais, etc. E dicir, unha muller
que lles pode servir de modelo
segundo o que lles ensinaron nos 4
anos de estudio en Wellesley;
estas mulleres poden ser, ou non
ex-alumnas de Wellesley, pero
sempre son mulleres recoñecidas
pola súa propia contribución á
sociedade. En 1990 resultou
elexida (aínda que non como
primeira candidata) Bárbara Bush.
Un grupo numeroso de estudiantes
graduadas amosou o seu
desacordo coa elección nunha
protesta formal; o seu argumento
era que, sendo Bárbara Bush unha
muller digna de todo respecto, non
era coñecida a nivel nacional (nin
internacional) pola súa propia
contribución como persoa, senón
que a súa notoriedade víñalle do
feito de ser a muller do presidente
dos EE.UU.; e que nin tan sequera
rematara os seus estudios, pois
deixounos para se casar. Excuso
dicir o rebulicio que se levantou no
país. 0 s 0110s da prensa e da n/
tornáronse cara este pequeno gran
campus de Wellesley, e a
controversia feminista explotou de
novo a nivel nacional. As
estudiantes de Wellesley tiveron
que afrontar os vituperios da
prensa influínte como o Boston

Globe, cos seus comentarios
sexistas e aldraxantes, e a presión
que todo o asunto representaba
por ser Barbara Bush unha muller
moi respectada nos EE.UU.,
porque fai o seu traballo -de nai e
máis de servicio comunitario- sen
se aproveitar nin percurar a luz dos
focos que seguen ao seu home, o
señor presidente, tan distinta ela
de Nancy Reagan!
Bárbara Bush aceptou a
invitación, e con ela o desafío
intelectual de ser a principal
conferenciante daquel ano. Cómpre
matinar atentamente na presión a
que por isto tamén ela quedou
submetida, cos 0110s da n/ de todo
o país fixos alí naquel día,
precisamente pola controversia do
asunto. E é doado dicir que saíu do
empeño con dignidade e elegancia
e bo senso do humor, e aínda
soubo compartir amistosamente a
circunstancia con Raisa
Gorbachova, tamén presente,
convertindo o día nun triunfo para
todas as mulleres. Porque cando os
ánimos acougaron e chegou o
periodo de reflexión, púxose de
manifesto que as estudiantes de
Wellesley non fixeran máis que
exerceren o seu dereito a
disentiren, e que as opinións dun
bando e máis do outro merecen o
respecto do bando contrario porque
representan a liberdade de
expresión. Curiosamente, as
solicitudes de ingreso en Wellesley
aumentaron considerablemente no
ano seguinte, cando o país está
nun devalo demográfico da
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poboación estudiantil e as
universidades pasan por unha crise
económica debido á diminución no
número de estudiantes que
solicitan acceso. Sacade as vosas
propias conclusións.
Ouero rematar cuns
comentarios da rectora de
Wellesley, Nannerl O. Keohane,
garimosamente chamada "Nan"
polas estudiantes, tamén exalumna de Wellesley. A rectora,
matinando no que debe ser a
misión do College, fai estas
reflexións: "profesores
comprometidos no
desenvolvemento intelectual das
mulleres e na formación total da
persoa"; "selección de estudiantes
de procedencia moi diversa para
que poidan aprenderen unhas das
outras"; "compromiso na educación
de mulleres donas da súa
liberdade, cidadás responsables
dun mundo complexo e
culturalmente diverso";
"proporcionar unha formación
excelente nas artes liberais ás
mulleres que han de traeren
cambio ao mundo". E máis adiante
pregunta retoricamente a rectora:
"¿Por que tendes que sentirvos
obrigadas a facerdes un mundo
diferente? ¿Por que non habedes
de mirar por un nicho cómodo en
que vos asentardes, gañardes
diñeiro, rodearvos da vosa familia e
amigos e deixar que o mundo siga,
sempre e cando vos non fagades
mal a ninguén"? E dá esta resposta,
entre varias: "... porque o mundo
precisa desesperadament e da vosa

-

axuda". Se Wellesley fixo ben o seu
traballo, segue a dicir a rectora, non
caeredes na tentación do nicho
cómodo (miña traducción libre); "...
algo terá pasado aquí que vos fará
difícil o sentarvos e non facerdes
nada; algo que vos sensibilizou
contra os prexuízos e a crueldade e
que vos impedirá o facerdes as
paces coa inxustiza". Ao longo
destes anos que a noca filla pasou
en Wellesley, fomos alí moitas
veces a pasarmos a fin de semana
e algún que outro día de clase. Hai
alí un ambiente propicio ao estudio
nun medio sereo, repousado e
xove ao mesmo tempo, e sempre
voltei a casa con dúas impresións
moi claras: unha é a seriedade e o
interese con que estas mulleres
novas se adican ao seu traballo; a
outra é esta sensación de
camaradaxe, ou máis ben de
irmandade, que se fomenta e se
manifesta de mil xeitos diferentes,
establecendo moi claramente que
todas están alí para faceren de sí
mesmas o mellor posíbel, e para
axudárense unhas ás outras. Penso
que isto representa o que dicía
Susan Estrich no seu discurso que
citei en primeiro: a capacidade e a
posibilidade de chegaren á súa
meta no mundo profesional; e a
fortaleza e o consolo que han de
levar con elas e que serán o apoio
no "rol" que Iles toque na vida.

mínima parte, e o que chegou a
facer na súa vida profesional,
aquilátase aínda máis no contexto
da súa experencia persoal, pois
esta muller foi violada na rúa,
xustamente o día antes da
celebración do seu fin de carreira
en Wellesley, no ano 1974. Miña
humilde louvanza a unha muller, e
nela a tantas mulleres, que tivo que
superar tal trauma e soubo facer
exemplo da súa vida.
A

Resístome a findar este artigo
sen render homenaxe a Susan
Estrich. O que ela dixo ás
graduandas de Wellesley College
en 1988, do que eu citei unha
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A PALABRA DUNHA I N D ~ X E N A
Conversa con
MYRNA CUNNINGHAN:
A palabra dunha indíxena

basicamente os mesmos nas catro
étnias e polo tanto, forman parte da
mesma organización.

Myrna Cunninghan é unha
indíxena miskita, deputada da
Asemblea Nacional de Nicaragua
no Parlamento Autónomo do
Atlántico Norte. Ela e mais Luzmila
Chiricente, indíxena ashánica, única
muller na Confederación de
Nacionalidades Amazónicas do
Perú, viñeron a estas terras a
que estaban en 'Ontra da
celebración do V Centenario do
descubrimento. Traspasaron as
fronteiras para reclamar, para
denunciar Os cincOcentos
de
existencia dominada, de invasión,
de colonización.
Con Myrna mantivemos a
conversa que transcribimos.
Dispuxemos de moi pouco tempo
e aproveitámolo para falar da
situación da muller nunha
comunidade indíxena que defende
os seus valores contra a
asimilación.
Antes de facerlle a primeira
pregunta a Myrna solidarizámonos
con elas e explicámoslles, na lingua
do común colonizador, que tamén
as mulleres galegas formamos
parte dun pobo colonizado e que
polo tanto tamPoUc0 nos este ano
temos nada que celebrar.
Logo das presentacións, Myrna
empeza falando da súa rexión onde
conviven catro etnias. O traballo da
muller é diferente en cada unha
delas, mais os problemas ós que
se enfrentan no día a día son

FESTA DA PALABRA
SILENCIADA.- Myrna, explícanos
como é a organización de
mulleres da súa comunidade.
MYRNA.- Chámase
MMOVEMENTODE
POLA PAZ". Naceu hai cinco anos.
Nun primeiro momento o
obxectivo fundamental era loitar
para reunificar as familias divididas
por efecto dunha guerra
basicamente imposta sobre nós. A
muller era unha das víctimas
principais desta guerra, víctima no
sentido de que á hora de
secuestros masivos nas
comunidades, a muller tiña que
irse cos rapaces porque os homes
estaban nos frentes. A que quedou
con todo o traballo na comunidade
foi a muller e coa terrible crise de
alimentos,,, ela sea tivo que
garantir a supervivencia do grupo.

Isabel Mouriz Barja
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F.P.S.- ¿Como se chegou a
articular a organización das
mulleres?
MYRNA.- Pois foi na Asemblea
das Comunidades onde se
considerou a necesidade de que as
mulleres xogasen un papel máis
forte na pacificación. Empezouse
por formar unha primeira comisión
de mulleres para negociar entre a
contra e o Goberno Sandinista.
F.P.S.- Teño entendido que
neste momento estades

integradas nun movemento máis
amplo, fóra xa da vosa rexión...
MYRNA.- Claro,
posteriormente, xa nunha reunión
multiétnica conformouse o que é
hoxe o MOVEMENTO DE
MULLERES POLA PAZ. O
primordial seguía sendo loitar
unidas pola paz desde as distintas
comunidades indíxenas. Ademais
no meu caso particular, na mina
comunidade, tratamos de que o
noso traballo vaia encaminado a
intervir en casos concretos. Hai
moito que facer porque queremos
ter parte no proceso autonómico
que se está levando a cabo, o da
Rexión Autónoma do Atlántico
Norte. Este proceso responde a
reivindicacións moi xerais e a nós
parécenos que como mulleres
deberiamos facer algo máis por nós
mesmas estando aí presentes. E
difícil.
F.P.S.- ~Refírestea participar
directamente como organización
de mulleres?

MYRNA.- Fai falla que así sexa.
A nivel de comunidades os
problemas da muller pasan
desapercibidos. Ocorre que nestas
situacións límite, cando as mulleres
teñen tantas dificultades para
producir, para comer, para
sobrevivir ... pois... os seus
problemas non os senten como
fundamentais.
F.P.S.- Myrna, dicíasme antes
que coa volta dos homes á
comunidade a situación non

cambiara para as mulleres tanto
como elas esperaban. ¿Que f o i o
que pasou?
MYRNA.- Houbo como un
retroceso. Xa na paz, agora que
regresaron os compañeiros, a
conciencia da muller quedou
relegada. Foi como se
desaparecese debaixo da
conciencia étnica, por exemplo, ou
da conciencia patriótica. A loita da
muller volveu quedar de lado.

F.P.S.- ¿E como respondeu o
home diante desa organización
das mulleres? E posible que a
súa reacción influise ¿non?
MYRNA.- Si. Houbo e hai
moitos problemas. O só feito de
que se xun~asenna comunidade as
mulleres soas para falar, creou
temor no home. Daquela a muller
para non entrar en conflicto
preferiu non involucrarse. Ten en
conta que estamos a falar de
homes comúns, non de
revolucionarios. Ademais as nosas
son comunidades nas que o peso
da relixión é moi importante e
determina un papel para O home e
outro ben diferente para a muller,
para ela é O da subordinación. 0 s
homes aproveitan a relixión para
meter as mulleres na casa.
F.P.S.- Aquí tamén. Iso non é
m0i revolucionario...
MYRNA.- Non, non o é. E
machismo.
F.P.S.- ¿Cales son os
problemas nesta nova etapa?

MYRNA.-A muller agora segue
enfrentándose soa ós problemas
diarios: a familia é algo que só Ile
compete a ela, ademais está a
colleita, sementar, pescar, etc.
como cando estaba soa. O home,
por exemplo, só pesca ou só
recolleita. As tarefas están
definidas, ela soporta unha carga
dObre.
F.P.S.- Dicías ó principio que
n o Parlamento Rexión Autónoma
recollíanse reivindicacións m o i
xerais e que vós viades a
necesidade de intervir como
movemento de mulleres. ~ u p o ñ o
eu que haberá entón tamén u n
baleiro legal respecto da muller.
¿Cal é a situación en caso de
malos
tratos,
violacións, etcm?
MYRNA.-O mal trato é un dos
problemas máis fortes que temos.
Esta situación estase empezando a
discutir entre as mulleres. Tanto o
maltrato físico, bastante abundante, corno 0 maltrato
psicolóxico, emocional. Tratamos
de que as nosas mulleres
identifiquen o maltrato psicolóxico*
o outro é evidente, que compartan.
0 problema máis grave 6 que cada
unha cre que é a única maltratada e
garda silencio.
F.P.S.- Pero n o caso de que
na túa comunidade unha muller
denunciase agresións ¿Cal sería
a resposta social?
MYRNA.- A sociedade non
apoia á maltratada. A nivel legal
tampouco está amparada, non
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temos unha lei específica na
cuestión do maltrato, temos leis
globais ... Agora, como dicía, o
movemento das mulleres está a
traballar, tanto para que se protexa
a muller como ós nenos onde
tamén existen abusos.
F.P.S.- Xa, pero supoño que
despois de pasardes por u n
proceso revolucionario en
Nicaragua algo cambiaría. Se
unha muller vai á policía e
denuncia de supoiier que...

MYRNA.- Se vai á policía, a
policía dille que ela ten a culpa,
oféndea, respalda ÓS homes e todo
segue igual.
F.P.S.- Xa nos falaches das
dificultades das mulleres para
saír adiante. En Nicaragua, e na
túa rexión en particular,
parecer tedes u n alto índice de
nais solteiras e de viúvas. ¿De
que medios dispón a muller para
non cargarse de fillos en t a n
difícil situación económica?
¿Existe u n control de natalidade?
MYRNA.-No que se refire a iso,
hai zonas
que tiveron influencia
organi,acións que impulsaron o
control da natalidade. A nivel
urbano utilízanse máis que nada as
pastillas, tamén o cobre (DIU). Son
os únicos medios. Nos lugares de
influencia católica a xente utiliza os
medios naturais, as herbas,
Neutros casos a solución é non ter
relacións sexuais. As mulleres non
poden ter tantos nenos, o
promedio é de oito e empezan moi
novas. As mulleres dinlles ós

!

homes que non e danlles permiso
para ir con outras mulleres. Si,
como consecuencia da guerra
temos moitas nais solteiras e
viúvas, mulleres que tetien a vida
moi dura para saír adiante.

para a lei comunal eu estou
contaminada, estou fóra da
comunidade. A aceptación é
diferente, quero dicir que se me acepta, pero xa non son considerada
nin adulto, son unha persoa con
problemas.

F.P.S.- ¿A comunidade non se
fai cargo, non axuda?
MYRNA.- O nivel de vida está
moi deteriorado, para estas
mulleres máis. Anteriormente a
comunidade indíxena compartía,
axudábanse todos no traballo, a
sementar o millo, o arroz, etc.,
agora con tantos problemas
económicos o mecanismo comunal
tamén se deteriorou. Para a
comunidade indíxena a existencia
de nenos e nenas era bo,
significaba a continuidade, a axuda
no traballo, pero nesta situación
non pode ser ...

solución destes temas. De todas
maneiras hai que ir con calma,
necesitamos máis participación das
mulleres, desde a base, que sexan
elas as que reclamen os seus
dereitos. Hai como ves moito labor
de concienciación por facer.

F.P.S.- Sabemos que
recentemente tivestes conflictos,
que vistes novamente
amenazada a vosa cultura.
Enfrentástesvos mesmo cos
sandinistas ata conseguir ese
Parlamento Autónomo coa fin de
preservar os valores comunais
que vos identifican. Sen
embargo, vexo que a tradición
comunal perxudica
profundamente ás mulleres,
deixándoas fóra da comunidade
en caso de abandonar ós seus
maridos t a l como acabas de
contar. ¿Non cres ti que algúns
valores comunais precisan ser
revisados?
MYRNA.- Eu creo que hai
valores comunais que hai que
respetar para non deixar de ser
nós. Verás é conflictivo, non se
pode ir abertamente contra
algunhas cousas. Entre nós,
efectivamente, se unha muller se
separa xa non pode volver casar,
queda mal vista, a comunidade
condénaa por que considera que
unha boa muller ten que aguantar.
Na actualidade, e polo feito
decisivo de vivirmos non hai moito
unha revolución popular, pódense
xa abordar problemas coma estes.
No Parlamento Rexional hai xa
unha comisión para o estudio e

F.P.S.- (O matrimonio entre
miskitos é por toda a vida?
MYRNA.- Practicamente en
todos os casos é para toda a vida.
Hoxe en día a situación vai
cambiando. No pobo miskito antes
da cristianización o home podía ter
máis dunha muller, incluso na
mesma casa. Coa evanxelización
só se Ile permite ó home
"oficialmente" unha muller e para
toda a vida.
F.P.S.- ¿Que cupón para ti,
miskita e defensora da tradición
indíxena, estar separada?
MYRNA.- A nivel de Nicaragua
temos a lei de divorcio unilateral,
eu podo acollerme á lei estatal ...
I

F.P.S.- Myrna, xa como
despedida $res que a opresión
da rnuller é universal?
MYRNA.- De momento si, no
futuro ... dependerá de nós
mesmas. A

I
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FEMENINO SINGULAR

I
Conversa con Esther Tusquets
e Carme Girall
"QUE UNHA MULLER CHEGUE
A DlRlXlR PLANETA,
MONDADORI, SALVAT, OU
ANAYA
HOXE A~NDAÉ IMPENSABLE"
A literatura de muller xa non
está de moda. Aquel boom que
nos anos 70 propiciou a saída de
libros de autoría feminina, que
centrou artigos, conferencias e
debates, (jexiste unha escrita
feminina?), chegou ó seu fin. Agora
son as mulleres individualmente as
que se poñen de moda, Almudena
Grandes, Soledad Puértolas ... Sen
embargo "hai moitas cousas que
pasaron de moda pero que a raíz
que as provocou se mantén igual".
Son palabras da escritora Esther
Tusquets que no pasado mes de
Outubro presentaba en Galicia a
colección "Femenino Singular",
unha nova colección da editorial
Lumen que dirixe a escritora
catalana. "Femenino Singular" inicia
a súa andaina con títulos de
Cristina Peri Rossi, Colette,
Cristina Chase, Pilar Eyre, Edna
O'Brien ou a propia Esther
Tusquets.
"Durante moito tempo dubidei
pór en marcha unha colección
destas características. Non tiña
claro se estaba xustificada a súa
existencia. Agora considero que é
necesaria. Femenino Singular
aglutinará unha serie de obras que
noutras coleccións quedarían
perdidas".

os problemas da sociedade seguen
a ser os mesmos".
A crítica literaria feminista, o
movemento francés, o americano,
a literatura de muller, a literatura
feminista, a literatura feminina ...
"Eu non creo nunha cultura das
mulleres e nunha cultura dos
homes así, separadas como tales.
Non creo que ás mulleres nos
interese unha cultura aparte,
marxinada da cultura total na que
por outra parte tamén
colaboramos. A cultura é unha e
nela se integran grupos diversos.
Dentro da gran literatura que acolle
todo hai que distinguir campos que
poden fer unhas determinadas
características. Pódese falar dunha
literatura feminina non
necesariamente separada da
masculina. Sen dúbida se collemos
libros femininos chegariamos a ver
que neles hai características
comúns, un maior uso de
determinados temas ou palabras ...,
existen uns rasgos característicos
que se encontran máis ou menos
nas escritoras, nesa medida hai
unha literatura feminina integrada
na literatura, sempre falando do
que consideramos feminino e
masculino neste momento, que xa
é moi discutible".

Textos de autoras españolas,
se pode ser descoñecidas,
e traduccións de obras clásicas
ou ben modernas pero non
accesibles ás lectoras, porán título
a esta colección de libros de peto
con prezos asequibles.
"Pretendemos captar un público
feminino por que cremos que hai
moitas mulleres que len títulos
escritos por outras mulleres,
ademais hoxe hai máis lectoras
que lectores".
Cando se fala dunha colección
como "Femenino Singular", dunha
colección de libros de autoría
feminina, inevitablemente todos os
camiños da conversa pasan polo
feminismo, a crítica feminista, a
escrita feminina ... Segundo Esther
Tusquets "o feminismo pasou de
moda. Hai moitas cousas que
aparentemente pasaron de moda,,
sen embargo a raíz que as
provocou segue igual. Tamén
pasou de moda o marxismo pero
I

A n a Romaní

I
Esther Tusquets e Carme Girall
son dúas das mulleres aue forman
o comité de lectura que
seleccionará os títulos a publicar na
colección. Cristina Peri Rossi, Ana
M . W o i x e Nora Catali completan o
grupo que sentará as bases do que
vai ser, do que xa é "Femenino
Singular". "A colección non é
feminista, é de libros escritos por
mulleres con criterios de calidade,
isto non quita que a maioría das
obras teñan un fondo reivindicativo
e algunhas mesmo se podan
considerar moi próximas ó
feminismo".
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En todo caso, segundo Carme
Girall, nestes tempos se unha
muller escribe igual ca un home, en
criterios de calidade, ten a mesma
facilidade ca el para publicar.
Noutros campos relacionados co
mundo editorial é moi distinto. "Hai
mulleres ás que se Iles dá unha
I

colección de mulleres ou de
literatura infantil, pero que unha
muller dirixa todo un comp!exo
editorial non existe aínda. A cúpula
non se chega. Chegar a dirixir
Planeta, Mondadori, Salvat,
Anaya ... é impensable".
A editorial Lumen non é
precisamente un complexo
editorial, e non o é por propia
vocación. Segundo a súa carta de
presentación "Lumen é unha
editorial pequena que ten a firme
decisión de, ocorra o que ocorra,
non medrar". Esther Tusquets
como directora desta editorial que
nacía no ano 1960 por iniciativa
familiar, teno moi claro: "Unha
editorial é. un negocio só ata certo
punto. Lumen non é so un negocio,
é unha posibilidade de facer cousas
que nos gusten, divertíndonos no
traballo. Ter sobrevivido 32 anos
sen perder diiieiro, mantendo un
negocio que nos gusta moitísimo,
parécenos perfecto". En palabras
de Carme Girall: "Este é un traballo
cun 50% ou máis de pracer e
conseguir esto é unha marabilla".
iTerá algo que ver este xeito
tan peculiar de ver o traballo
editorial, este afán de non medrar,
co feito de ser unha editorial
dirixida por unha muller?
"Femenino Singular", as
mulleres teñen a palabra. A
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ESCRITO POR M U L L E R E S
MARILAR ALEIXANDRE, O
rescate do peneireiro, 2.%d.,
Edicións Xerais, Vigo, 1992.
NELA ÁLVAREZLOZANO, De
Sumeria ó Códice Miniado,
Consellería de Cultura e Deportes,
Santiago de Compostela, 1991.
SABELA ÁLVAREZNÚÑEZ, O
rei de nada e outros contos, 3.@edd.,
Edicións Xerais, Vigo, 1992.
, A nena invisible, Nubes
brancas, Edicións Xerais, Vigo,
1991
"A muller violeta" en H. Villar, U.
Heinze, S. Alvarez, A. M.'
Fernández, Catro Contos de Reis,
Biblioteca 114, El Correo Gallego,
Santiago de Compostela, 1992.
AURORA ARTIAGA REGO, A
desamortización na provincia de
Pontevedra f 7855-19001,
Deputación de Pontevedra,
Pontevedra, 1991.

BEGONA BAS, Os muiños de
vento e de maré en Galicia,
Fundación Barrié, A Coruña, 1991.
Prólogo de Xosé Filgueira Valverde.
CONCHA BLANCO, A
misteriosa montaña de Pena
Negra, Editorial Casals, Barcelona,
1991.
, A vaca titiriteira,
Editorial Bruño, Madrid, 1991.
, O milagre de Carola,
Ediciós do Castro, Sada, A Coruña,
1 992.
Carmen Blanco

CARMEN BLANCO, Escritoras
galegas, Biblioteca 114, El Correo
Gallego, Santiago de Compostela,
1992.

M A R ~ ACAMPELO, Emocións
perdidas, Ediciós do Castro, Sada,
A Coruña, 1992.
MARICA CAMPO, Tras as
Portas do Rostro, Bahia Edicións, A
Coruña, 1992. Limiar de Manuel
María.
FINA CASALDERREY FRAGA,
Dúas bágoas por Máquina, Edicións
Xerais, Vigo, 1992.

M.Vernández, Catro Contos de
Reis, Biblioteca 114, Santiago de
Compostela, 1992.
CRISTINA FRASIE, Mambo
negro, Editorial Vía Láctea, A
Coruña, 1991.
TERESA GARC~A-SABELL
TORNO, Léxico francés nos
cancioneiros ga/ego-portugueses,
Editorial Galaxia, Vigo, 1991.

MAR~A
GARC~AYÁÑEZ, O
espello, Edicións Xerais, 1991.

COLECTIVO MEIRÓ
(GUILLERMINA PELEGERO
CASTEL, M.TERESA TORRADO
RIVAS,CONSOLACIÓNMOREIRA,
PILAR TORRADO RIVAS), Lingua
Galega 7.9 Editorial Galaxia, Vigo,
1992.
, Lingua Galega 2.5
Editorial Galaxia, Vigo, 1992.

ÚRSULA HEINZE, Confidencias,
Biblioteca 114, El Correo Gallego,
Santiago de Compostela, 1992.
, "Ancor", en H. Villar, U.
Heinze, S. Alvarez, A. M."
Fernández, Carro Contos de Reis,
Biblioteca 114, El Correo Gallego,
Santiago de Compostela, 1992.
, Nace un campión.
EditorialGalaxia,1992.
, Rodolfo, Castromil,
Vigo, 1992.
, Xente coma min, 4."
ed., Sotelo Blanco, Barcelona,
1991.

ANA EXPÓSITOVALLE, O
dente de Clara, Edelvives,
Zaragoza, 1991.

CARM E HERM IDA, Precursores
da normalización, Edicións Xerais,
Vigo, 1992.

DORINDA CASTRO, Fermín
Bouza Brey, (A paixón dun
humanista), Edicións do Cumio,
Vilaboa, Pontevedra, 1992.

ANA M A R ~ AFERNÁNDEZ,Pola
rúa dos versos, Edelvives,
Zaragoza, 1991.
, "O pequeno dominó" en
H. Villar, U. Heinze, S. Alvarez, A.
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M A R ~ ADO CARME
KRUCKENBERG, Alegoría do
ensoño ferido, Ediciós do Castro,
Sada, A Coruña, 1992. Prólogo de
Ramiro Fonte.

MAR LLINARES GARC~A,
0s
mouros no imaxinario popular, 2."
ed., Biblioteca 114, El Correo
Gallego, Santiago de Compostela,
1992.
LOURDES MACEIRAS,
Rabibranca, Edelvives, Zaragoza,
1991.
AURORA MARCO, Foula e
ronsel. Os anos xuvenís de
Carvalho Calero (1910-1941/,Caixa
Galicia, A Coruña, 1992.
MARINA MAYORAL,
Chamábase Luís, 3.%d., Edicións
Xerais, Vigo, 1991.
ANISIA MIRANDA, A primeira
aventura, Ediciós do Castro, Sada,
A Coruña, 1991.

MAR~A
VICTORIA MORENO,
As linguas de Espaiia, Consellería
de Cultura e Deportes, Santiago de
Compostela, 1991 .
, Verso e prosa,
Consellería de Cultura e Deportes,
Santiago de Compostela, 1991.
, Anagnórise, 6.%d.,
Galaxia, Vigo, 1992.
MAR~A
CAMINO NOlA
CAMPOS, A nova narrativa galega,
Editorial Galaxia, Vigo, 1992.
, Palabra de muller,
Edicións Xerais, Vigo, 1992.
Estudio e coordenación literaria da
autora; fotografías de Celina
Ramos; pinturas de Menchu

Lamas, Berta Alvarez Cáccamo e
María de Felipe; antoloxía poética
con textos de Cristina Amenedo,
Xela Arias, Luísa Castro, María do
Carme Kruckenberg, Margarita
Ledo Andión, Pilar Pallarés, María
Xesús Pato, Anxeles Penas, Luz
Pozo Garza, María Xosé Queizán,
Ana Romaní, Xohana Torres,
Xaquina Trillo, Dora Vázquez, Pura
Vázquez e Helena Villar; editora
Helena Pérez.

MAR~A
XOSÉ QUEIZÁN, Amor
de tango, Edicións Xerais, Vigo,
1992.
, A semellanza, 2.%dd.,
Sotelo Blanco, 1992. Cun prólogo
de Luz Pozo Garza.

REXINA RODR~GUEZVEGA, Os
outros feirantes de Alvaro
Cunqueiro, Edicións do Cumio,
Vilaboa, Pontevedra, 1992.

MAR~A
TERESA OTERO
SANDE, A Illa, Sotelo Blanco
Edicións, Barcelona, 1991.

MARGA ROMERO, 0 s camiños
da vida de Ramón Otero Pedrayo,
Edicións do Cumio, Vilaboa,
Pontevedra, 1992.

PILAR PALLARÉS, Rosas na
sombra. (A poesía de Luís
Pimentel), Edicións do Cumio,
Vilaboa, Pontevedra, 1991.

FINA ROUCO, jAi, cando 110
conte a Uxía... !, Edelvives,
Zaragoza, 1991.

CARMEN PENA LÓPEZ, A arte,
Editorial Galaxia, Vigo, 1992.
Biblioteca Básica da Cultura
Galega.
ÁNXELES PENAS. O santuario
intocable, Sotelo Blanco Edicións,
Barcelona, 1992.
LUZ POZO GARZA, Códice
Calixtino, 2.%dd., Sotelo Blanco
Edicións, Barcelona, 1991.
, Códice Calixtino, ed.
ampliada e anotada, Edicións
Xerais, Vigo, 1991. Introducción e
notas de Carmen Blanco. 2.%dd.,
1992.
, Prometo a flor de loto,
Deputación da Coruña, A Coruña,
1992.
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GLORIA SÁNCHEZ, Fafarraios,
Edicións Xerais, 1991.
SEMINARIO EDUCACIÓN
INFANTIL NOVA ESCOLA
GALEGA. M A R ~ A
CASTRO CALVO
TERESA FERREIRO
e MAR~A
FERR,ElRO (coordenadoras).
MARlA TERESA CAE1RO CAMINO,
MARÍA CAMBESES GÓMEZ,
LOURDES CAMPOY DE LA
TORRE, CARMELA CONS PINTOS,
ROSA G A R C ~ AGARRIDO,
CONSUELO LORENZO AGUIAR,
REMEDIOS PAD~N,XULlA
QUINTELA GALLEGO e M A R ~ A
ESTHER VÁZQUEZ OTERO
(colaboradoras), Outras aulas.
Outra escola, Edicións Xerais, Vigo,
1992.

XOHANA TORRES, Estación ao
mar, 2.%d., Diario 16 de Galicia,
Vigo, 1991.
,Tempo de Ría, Edicións
Espiral Maior, A Coruña, 1992.
DORA VÁZQUEZ, A xeito de
antoloxía. Poemas inéditos e
publicados en galego e castelán,
Gráficas Gutenberg, Ourense,
1992.
PURA VÁZQUEZ, Verbas na
edra do vento, Ediciós do Castro,
Sada, A Coruña, 1992.
,Zodiaco, Gráficas
Gutenberg, Ourense, 1992.
LUISA VILLALTA, Siléncio,
ensaiamos, Editorial Vía Láctea, A
Coruña, 1991.
,Don Hamlet de
Cunqueiro: Unha ecuación teatral,
Editorial Laiovento, A Coruña,
1992.
HELENA VILLAR JANEIRO, O
avó de Pipa, Editorial Bruño, A
Coruña, 1991.
,O enterro da galiiia de
Domitila Rois, Editorial Galaxia,
Vigo, 1991.
,"Alba e os cisnes
encantados" en H. Villar, U. Heinze,
S. Alvarez, A. M.Vernández, Catro
Contos de Reis, Biblioteca 114, El
Correo Gallego, Santiago de
Cornpostela, 1992.
,Viaxe a llla Redonda, 2."
ed., Galaxia, Vigo, 1992. A
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VERBAS N A EDRA D O VENTO DE PURA VÁZQUEZ
Pura Vázquez pertence a esa 1."continuado
ó longo de toda a súa
xeración de mulleres poetas
producción.
nacidas nas décadas dos anos 10 e
O libro que nos ocupa co
20equedesenvolvenoseu
fermoso e suxerente título de
traballo poético nos anos de
Verbas na edra do vento (1992)
posguerra. A creación destas
Iémbranos en ritmo e estructura a
poetas inscríbese dentro dun
esoutro grande título da literatura
marco poético intimista e todas
galega: Sombra do aire na herba de
elas viaxan por vieiros que as
Luis Pimentel e é unha
conducen ata o máis fondo do seu
prolongación desa
intimista tan
eu. Entre estas mulleres están:
consustancial á palabra de Pura.
María Marino Carou (19071, Anne
Abren o libro uns versos de
Marie Morris (1916) e Pura Vázquez
Rosalía anunciadores da súa
(1918).
homenaxe a Galicia, unha
Como moi ben explica Carmen
homenaxe modelada pala voz
Blanco en Literatura galega de
fonda do seu eu.
muller estas autoras desenvolven
Pura deixa fluír a súa palabra,
unha poética feminina no sentido
auténtica e precisa, para verter uns
máis ou menos tradicional do
Poemas tinguidos SemPre Por un
termo pois insisten nos valores de
sinal de dar. soidade, amor, e
intranscendencia, ornamentalismo
morte. 0 s seus laios e 0s SeuS
e sentimentalidade tan asociados ó
cantos fanse intem~oraisdesde 0
ghetto cultural feminino pois a raíz
momento en que todo o preside o
íntima da súa poesía sería unha
tempo co seu andar inexorable cara
manifestación máis da propia
a morte.
educación e cultura femininas que
Ile asignan á muller o mundo do
E é por iso que o libro se move
íntimo e do privado.
sempre por relacións dicotómicas e
binarias. Así, á felicidade ségueile a
A creación literaria de Pura
dor; ó amor séguelle a soidade; á
Vázquez céntrase no campo da
vida séguelle a morte; paz
poesía que desenvolve en galego e
séguelle a Werra, a t?IOrte... e ditas
castelán pero tamén dedicou parte
relacións maniféstanse tamén na
da súa pluma ó campo da novela
propia natureza: á luz séguelle a
así como á literatura infantil
sombra; ó día a noite ... E aí están
escribindo neste ámbito teatro,
as
metáforas e os símbolos de
conto e poesía.
felicidade, vida, liberdade, paz,
O seu intimismo de claro
amor fronte ás metáforas e
carácter sentimental amósao en
símbolos de infelicidade, cautiverio,
obras como Maturidade (1954), A
guerra, morte, desamor. Entre os
saudade e outros poemas (1963) e
primeiros: flor, Iúa, sol, vento, auga
en O desacougo (1971) e é
(río, orballo, regatos, mar), follaxe,
Sabela Á ~ v a r e zN u ñ e z
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herbiña, sorrisa, luz (mencer,
maná), -símbolos de felicidade,
vida e amor-; paxaro, pomba
-símbolos de liberdade-. Entre os
segundos: coitelo, espadas, xiada,
saloucos, sombras, cruz ... Algúns
poemas raian no social falando
entón de Hiroshima, Vietnam, da
fame, da emigración, de Galicia, de
Castelao e a súa perspectiva é a de
ligar os problemas sociais á dor
cotiá.
Pura Vázquez volve co seu
canto de séculos e intemporal para
e n ~ ~ l ~ é coa
r msúa
~ npalabra
~ ~
húmida -como húmida é a súa
Galicia- e que segue a florecer
agora desde a súa madurez para
facer agromar o eu da persoa
lectura ó abrir e ler (ou reler) estes
poemas.
Pura Vázquez, palabra de muller
e de poeta, permanecerá. A

PROMETO A FLOR D O LOTO LUZ POZO GARZA
"E mostrouse en sutil
trasparencia a
pura flor de loto escintilando
apenas
de inmaculada esencia de
inconmovida
neve de prodixioso pasmo na
situación da luz"
(Versos do poema limiar do
libro)
Para Perla e para
Alberto González-Alegre
Como fluxO
grandes
de saltos e rápidos ó nacer e logo
ensanchándose nun caudal
fecundo, así discurre a obra poética
de Luz Pozo que vén comunicando
unha expresión cada vez rnáis
lucidamente totalizadora de
humanidade.
Foi primeiro expresión vitalista
de amor e sensualidade como nos
versos dunha amante. Despois veu
a expresión da sombra, do
desamor, con palabras breves de
acoitelar pasado que chamou
derradeiras. Pero despois deu aínda
un outono sabio como un amplo
remanso no que eros e tánatos son
sinal de equilibrio rnáis que pugna
de contrarios.
A sucesión dos seus libros
recentes denota a colleita dunha
longa experiencia creativa e crítica.
Plena.
Neste verán de 1992,
publicouse Prometo a flor do loto
que foi merecedor do Premio de
Poesía Miguel González Garcés.
M . W a r m e n Panero

Dita así a reseña da súa obra,
anque acertase a mostrar a talla
desta poeta que é Luz Pozo,
seméllame fría e alonxada da vida.
E nada será rnáis inapropiado na
ocasión de lembrar unha poesía
que, se é arte da máis fermosa e
coñecemento fondo, sobre todo
latexa autenticidade vital, e máis
avocándoa na ocasión de
acompañar a unha muller no seu
sentimento de meirande dor.
Porque unha elexía é a lírica da
dor pola morte dun ser querido. E
este libro contén poemas elexíacos
desta muller poeta pola morte do
seu amigo, do poeta Eduardo
Moreiras, co que compartía aquel
sabio do Concerto de
o,tono e do codice
co
que contemplaba a mar de Vigo.
Xa sabedes: a mar de amor de
Vigo, a mar de amor das cantigas
de Martin Códax. Non preciso
pois, cal ha ser o
tamano da perda,
Tamén sabedes da elexía
tradicional: as palabras
desesperadas, violentas
veces,
a inútil percura de consolo no
record0 ou no soño do ser querido.
A elexía de Luz Pozo é dunha
sensibilidade moi delicada, como
toda a súa poesía. Non hai un
espacio nela para ningunha
estridencia de prato. A mágoa da
morte élle cruelmente sutil como o
escintilar branco do loto, asómbraa
deica o anonadamento.
A flor de loto, que non é unha
flor de aurora ("Eu quería unha

C R I T I C A

flor( ...) de aurora(...) Pero a flor
elexida morría..."), nin é tampouco
unha flor que Ile poida ofrecer ó ser
querido ("Eu quería encontrar esa
flor renacida e levarcha(...) Pero
non te atopaba na extensión
in/sondable dunha chaira marela
perdi-/da na néboa do crepúsculo".
Soubera atopar as palabras
noutros cantos para expresar a
morte de seres queridos porque a
súa é unha poética lúcida que pon
unha Iámpada nas sombras da
conciencia (no Códice... declara:
"No meu caso, a luz permite
modificar a doutrina dos astros;
abrir un códice pechado na noite;
ser coñecemento sutil da condición
suprema". E despois, ó evocar a
morte doutro poeta, di: "no medio
da cidade apágase unha Iámpadal o
legado do outono recupera a
linguaxel da camelia enlutada"). A
súa poesía expresara moitas veces
a imaxe da morte nun agardar
sereo que o amor trascende (no
poema limiar do Códice..., lese:
"Agora contemplamos a mar de
Vigo xuntos./Vemos caer a noite
equilibro ingrávido/ e
escoitamos a última sinfonía do
crepúsculo nas avenidas/ interiores
dun xardín en penumbra. IBen sei
que ficaiei neste sosego para
sempre.").
Os seus versos coñecían o
asombro breve da morte e o seu
v,t~c~n~o
na propia vida, Agora
meSrno, no
do libro,
apareceu unha imaxe dela certeira
e implacable (:"na extensión
*
insondable dunha chaira amarela

perdida na néboa do crepúsculo").
Pero, a ferida de enmudecemento
revélaselle axiña:
Tsquecín as palabras
que pronunciaba cada día
¿He¡ balbucir as sílabas primarias
contando polos dedos?
Fun esquecendo os nomes
[Como dicir eternidade
morte?

versos impresionados polos
himnos, polos silencios, polas
pétalas e as delicadas arañas:
% lenta letanía
que ás veces interrurnpem
as azas dun paxaro
O crepitar dos cirios
Os pasos enloitados de pura gravidade'.

E a ausencia chega en versos
pasado
("Onte non
¿Como encontrar o enunciado perdido
ande poner a m o r , ~ á i s " ) ,na evocación doutras flores:
Había violetaslno Parque de
E rnáis adiante:
Castrelos. O último poema desta
1morte revelouse nos límites da nada
serie titúlase COA PROMETIDA
Ando a recuperar as sílabas diarias
FLOR DESCUBR~MOSAUSENCIA
de antes do mes de abril
e despois outro poema é
As palabras humildes que servían
SUMARIO que remata así,
para dicir amor
implacablemente nunha data:
outono

terra

...O

0 s títulos dos primeiros
poemas parecen impórselle na
memoria desde os ritos que rodean
a morte:
PARA OS QUE HABITAN NO
ESCURO P A ~ SDA MORTE,
DIFUSA MEMORIA, NESTE
SILENCIO UNÁNIME, TAL UNHA
ALMA QUE PASA, NA HORA
M~STICA,UN HIMNO PARA A
MORTE, PETALAS OFRECIDAS,
DISPUTA DA ALMA E O CORPO.
A súa memoria está difusa polo
anonadamento (:"a cruel inocencia
da morte" deixouna "inerte").
Ata que chega o acordar da
ausencia, os poemas transcorren
no presente da liturxia funeraria
("nun monólogo/eterno/
imperceptiblemente repetido"), en

'Falo de ti e de rnin
Da noca biografía
Das pornbas insurnisas que definen a ausencia
Falo tarnén da rnorte
Do oficio de defuntos na igrexa de Bernbibre
En abril
No día 29'

pero non é ese o final da elexía
de Luz Pozo. Co coidado exquisisto
da imaxe harmonizada artística e
simbólicamente coa palabra, elexiu
para PROMETO A FLOR DO LOTO
tres debuxos de Urbano Lugrís.
Neste punto no que cesou un
Requiem e a cor das violetas, das
lilas, das glicinas veu sumarse á
rosa branca, hai un debuxo que
representa a man un corpo
asulagado nun onírico naufraxio;
perto da man, á luz do sol, ondean
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unha caracola que quedou prendida
nunha árbore e o vó leve dunha
bolboreta: ondea a vida case
imperceptible.
Con esa imaxe comeza a
segunda parte do libro que contén
un fermoso legado de poesía
amorosa, evocada na ausencia: a
carta de amor escrita desde Italia
con arelanzas de ave ("¿Ha¡alguén
que m e aprenda a voar"); os lugares
queridos -0 Cebreirot as Illas Cíes~
Baiona ...-, os recordos da infancia
revividos en compañía, o
sentimento da patria compartido.
Pervive a saudade, como é natural,
(:"a indecible saudade de t e sentir
na tarde"), un sentimento xa
coñecido na paixón e na busca de
sí mesmos, da identidade común
na propia terra (:"Aspiramos un
hálito de xestas e de laxes/ un
recendo de espiñosl o sobresalto
dos insectos/ o frío delgadísimo da
saudade absoluta").
Non remata coa morte esta
elexía dunha muller enteira senon
co mellor record0 do ser amado
que se canta na vida (:"Nesa onda
converxente/ onde se escribe a
vida/ Por Wnor").
Como no debuxo de Lugrís, a
natureza converxe na luz que é
símbolo de coñecemento, de
lucidez que aprende o misterio da
vida. Hai unha faceta metafísica e
mística na que a poeta vén
afondando nos últimos libros. 0 s
poemas son unha vía de
coñecemento que ilumina a
existencia. Pois ben, a luz é a
materia esencial desta segunda

t

parte que conclúe desenvolvendo
unha cita de Henri Bergson:
En vano procuramos a pegada
nalgunha cousa actual xa realizada.
Seria como procurar
a escuridade baixo a luz.

Con todo, no simbolismo
abstracto non é onde desembocan
os poemas, senón nos
sentimentos, no latexo humano de
que se falou: ... aprendendo a vivir.
Hai aínda un colofón de dous
poemas e un epílogo.
Nun dos dous poemas,
titulados PRAlA DA LANZADA, dise
glosando a Rilke:

Non sabían os anxos
que estou aprendendo a vivir...".

O epílogo é unha composición
escollida nun diario intimo:
22 NADAL 1991 FUN LEVAR
FLORES A BEMBIBRE
Tras da evocación do agasallo
solitario das flores e as imaxes
máis emotivas dun lugar de
en azas
recordos, ha¡ un
nas que se le: A~~
DA LUZ SABE ¿Podes abrir as azas
coma un paxaro cego e solprender
a luz?"A

"Nestes confins abertos cara á luz
dun espacio celeste
soan vivas as verbas do amor e da morte
Non aprendin ainda a escoitalas
sen pranto"

No outro, que dá imaxe da
soidade da poeta, recréase unha
escena de infinita frescura.
Chámase ANXOS CON PATINS
BRANCOS NA PRAZA DO GROVE,
e remata así:
Viñeron xunta mín
Con patíns brancos
Con palabras purísimas de rula
Con 0110s de solsticio
Con esguince de arcanxo
Con azas a porfia ...
Un anxo iniciativa. Outro moderador
Preguntáronme o nome
Preguntáronme a tabla de multiplicar
Os rios de España
As fontes de enerxía
(Non sei se me aprobaron)
Dixéronme que viñan onda min porque
m e vían igual ca rula solitaria: «si no es la
tor. tolica que e: jtá viuda y c on dolor)).
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A L E G O R ~ AD O ENSOÑOFERIDO DE M . Y a r m e n K U C K E N B E R G
É o último poemario da
Kruckenberg, caído á luz despois
de dificultosos traballos de
adopción editorial. Alegoría do
ensoño ferido, ten unha estructura
tan simple e doada que se pode ler
dun grolo como quen bebe unha
cunca de viño, mais cómpre ter
vagar para saborealo como se se
tratase dun doce licor café e
pararse nas reflexións que a
poetisa nos ofrece. O libro
componse de corenta pequenos
poemas, moitos deles dunha
estrofa, en versos curtos e que
seguen nas coordenadas ás que
nos ten afeitas a autora, tanto na
forma como no contido. Temas xa
recreados en vellos poemarios
como Canaval de ouro de 1962 e
nalgúns poemas escritos en
castelán, volven á aparecer neste
novo libro.
Na antoloxía Palabra de muller,
analizaba a poesía de M.' Carmen
Kruckenberg desde o intimisrno
amoroso e a saudade do tempo
pasado, á defensa da paz e á
denuncia das inxustizas sociais,
con incursións frecuentes na
creación de cantigas de ritmo
popular, con motivos da natureza e
do folclore galego, así como a
recreación das cantigas
trobadorescas.
Neste novo libro o intimismo
pode servir de definición xenérica
para calificar o contido da poesía
que fala do amor fuxido, das
pracenteiras sensacións que
disfruta o eu poético na
contemplación da natureza ou no
Camino Noia

contacto físico do corpo: "Ledas as
mans repiten1 o segredo da pell
esbarando na oscuridade da noite".
O pasado segue a estar presente
na lembranza de acOntecementos
doutras etapas da vida, como unha
necesidade para seguir existindo, é
un dos elementos rnáis
importantes do ser poético: "'Que
sería de minl sen o empeño da
lembranzal e sen a ritual procura1
do pasado". Mais non sempre se
trata dun pasado pracenteiro, en
ocasións as imaxes dese pasado
significan un sufrimento para os
sentidos: "Novamente percibo o
pasado1como un dorido tormento1
entregado ó tráxico sofrementol
dos sentidos, nun suicidio
permanente de saudade".
0 s poemas de Alegoría do
ensoño ferido van precedidos polo
limiar do poeta Ramiro Fonte que
leva un título moi suxerente vivir,
vivíndoseu. Con este upretextouo
amigo pretende introducir ós
lectores e lectoras do libro no
universo poético de M . T a r m e n
Kruckenberg, universo que el
encadra en dous territorios
esenciais: o do neotrovadorismo e
o da
do silenciou,
breve estructura de que se
compoñen os versos, " formas
simples cuns nítidos contidos de
pensamento". Para Ramiro Fonte
"os límites do mundo do poema
están sempre no silencio. Saberse
achegar a eles, sen quebrantar a
palabra, é algo que distingue a
certos poetas cos que
emparentaría, ó seu entender, a
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poética de Kruckenberg".
Mais o mundo poético da
Kruckenberg non se reduce
creación, hai outro aspecto que a
autora vive tan apaixonadamente
como o proceso íntimo de escribir
e agora,
e que quero
é o de promotora de recitais
poéticos, aspecto que tamén
referencia Ramiro Fonte no limiar
do libro, Cada temporada, a
escritora viguesa convoca a poetas
e poetisas do mar de Vigo para
recitar os seus poemas de paz, de
loita ou de amor, motivo da última
convocatoria que, como na
antigüidade, xunto a entusiastas
auditores da lírica oral.
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TEMPO DE R ~ AA: PLENITUDE DE XOHANA TORRES
DO SULCO Á R ~ A
Xohana Torres, unha das nosas
escritoras principais, acaba de
publicar un novo libro poético, co
que prosegue o seu persoal canto
vital acompasado ao discorrer do
mar, da terra, do tempo, do amor e
da morte. Despois do iniciático e
xuvenil DO sulco (1957) e l0g0 do
inmenso e rebordante Estacións ao
mar (1980) (en realidade catro
libros nun só poemario: "O Tempo
e a terra", "O Tempo e a memoria",
"Elexías a Lola" e "Estacións ao
mar"), este subseguinte Tempo de
Ría (Edicións Espiral Maior, A
Coruña, 1992) persiste na madurez
e na plenitude da voz, agora
atemperada ao acougo da badía:
Pola canle remóvense as anguias
con idéntido signo de final;
pode ocorrer que o río leve pétalas
cando entre emisario no mar. (p. 41).

Esta nova obra, pois, intégrase
no C O ~ X U ~poético
~ O
da autora, co
que comparte un intimismo radical
aberto á vida que discorre como
auga e que a palabra, indo máis alá
de si mesma, tenta apreixar, coa
súa poética da soidade, da
confusión e da memorial.
Por isto, como en todos os
seus versos, a teima obsesiva do
tempo é o centro, xa desde o título
e ata a fin da obra: "Tempo, rigor
que nunca cesa, umbral1 destinado
a cruzar, contínuo grito" (p. 41 ). E o
mar é algo omnipresente no que
colle todo, tamén desde ese
principio que define o libro e no
libro mesmo: "Mar de cousas que
nos pertencen" (p. 36).

Pero, por outra parte, esta nova
prolonga un mOvementO1
continúa un ciclo. Agora O mar
penetra o río, como a vida se
achega morte- e xa
devén ría:
Ficamos nesta banda. a túa xa declina nun funeral
silencio do que nada se sabe.
Ultrapasacheo mar das caracolas

C a r m e n Blanco

Que acades disas patrias a vindima.
Que amaine o vento, beberás o vino.
Que sereas sen voz a vela embaten.
Que un sumario de xerfa polos cons.'

Así falou Penélope:
"Existe a maxia e pode ser de todos.

¿A que tanto novelo e tanta historia?

(<<.).

~ o d oé inutil. só Ile resta cruzar.
Asi transporta a Ría xuncos de madrugada. (p.39).

Ademais, nesta nova entrega, a
terra ten sobre todo presencia de
illa, ese símbolo complexo, á vez
salvación, refuxio, aillamento e
mesmo rnorte2:
Sol rnaior
as lilas fronte a fronte.
Sobreviven conformes
ao asalto do océano
e un gran bosque de pinos. (p. 23).
As lllas como naves van zarpar. (p. 37).
O vento cabalga polas follas
e ti, pai. ergueito, serio,
llla tamén a onde acudimos nós. (p. 42).

E, así mesmo, agora as
rnulleres, antes esencialmente
entidades telúricas, sen deixaren
de selo, aparecen máis unidas ao
mar, e, sen esqueceren o pasado
da vella xenealoxía feminina,
ábrense ás infindas posibilidades
dunha nova liberdade navegante:
Estase ben no chan, ser cómplice da folla.
(...)

Eu son a irreverencia nos campos de veran. (p.30).

Declara o oráculo:
'Que a banda do solpor é mar de mortos,
incerta, última luz, non terás medo.
Que ramos de loureiro erguen rapazas.

7

7

Que cor malva se decide o acio.
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EU TAMEN NAVEGAR
Igualmente, nesta nova xeira, o
amor parece cobrar unha maior
importancia, tanto a través da
nostalxia do perdido como do
anceio vital sempre renovado:
Todo ten a tristeza de sentirnos alleos
rnentres polo serán Venus asoma. (p.31).
Non se debe volverás praias virxes
onde fumos queridas noutro ternpo. (p.381.
Volvemos ao reclamo, impaciente ternura,
rnáis ala do cortexo das cándidas orelas.
¿Serianosposible refugar isa razón do ser.
onda extremada que ainda non acadamos?... (p.25).

RíA DE REGRESO
Desde o seu título de Tempo de
ría, o libro ábrese aos fluxos e
refluxos atenuados das mareas do
discorrer temporal da vida que
asolagan o último tramo do
humano devalar fluvial: "Perdido O
paraíso é clemencia a baía" (p. 33).
A continuación, o lema que
preside a obra convídanos
familiarmente a abandonar OS
poderes dos palcos, milicias e

estatuas en favor da existencia que
realmente importa, nunha aposta
absoluta e definitiva polo mar: "No
fondo dos camiños,l sempre o mar"
(p. 7).
Pero, ademais da cita, o libro
contén dous poemas introductorios
que marcan as súas pautas
temáticas e tonais. O primeiro
deles, que comeza "Longa
estación. Un tren. Amieiros que
fuxen", desenvolve o motivo da
viaxe vital ("¿Easí a viaxe,
servidume de paso,/ cruzar
rápidamente os longos
corredores?", (p. 9). da súa
memoria múltiple e dos seus
diversos goces, para rematar co
sosego final que nos define como
viaxeiros ("Todo iso que somos se
chegamos de lonxe"). Máis, á súa
vez, este texto está encabezado
polo lema "TEMPO que me sitúa./
RÍA dalgún regreso", que explicita o
sentido do título e do libro todo, e
que, como no poema, nos ubica no
acougo do esteiro, nun regreso da
viaxe. A partir de aquí, o libro
volverá logo ás viaxes, ás
navegacións, aos regresos e tamén
ás perdas e aos naufraxios:
'Éramos navegantes das lllas
dispostos a embarcar'. (p. 281.
'A mente vaga a portos capitais.
O destino é un mapa coa ruta que sofiarnos.
iMais importa perdernos, benamados rapaces?' (p. 27).

O segundo poema prologal,
titulado "LAXEIRO EN VIGO",
introdúcenos na xeografía
inmediata do libro, xa que a paisaxe
da ría de Vigo é a referencia

primeira deste poemario,
reconcentrado no contorno da
cidade homónima, das
omnipresentes Cíes e das praias,
os montes, os cabos... da ría. Así, a
obra poetiza o norte no que se
e
e desde que ve e
pensa o mundo das viaxes reais e
imaxinarias, orientadas case
sempre ao sul: o sur mediterráneo,
Itaca, a América austral:
'¡Que color ese ámbito de constantes oráculos,
cadro de Illas que prefiguran deuses
e unha vela ideal que fuxe para Itaca! (p. 11).

'Oh, tí, Kavafis, recitable
ala no Sul, mediterránea sirte,
¿que pasou coa túa imaxe,
amor, que non se ofrece?...' (p. 37).

[Mais tamén a devandita
composición adianta as sucesivas
vivencias instantáneas que ao
longo dos poemas se irán
concentrando en distintos
momentos do discorrer dos anos e
dos días, sobre a terra e o mar,
sobre o seu poético e o
continxente humano. Estas
vivencias acompásanse ao
discorrer das horas, das estacións,
dos ciclos da Iúa:
0 frío do inverno acompatia nas rúas, (..)
Familias mariieiras, os alegres domingos,
elevan con impaciencia as voces.
Polos ferros do Náutico a canción da no muro
e un silencio despois que divide a noite
Última hora. Aire necesario ao aire.
Cambia a ha. un forte olor a algazos
fainos alentar fondamente.
Unha certa esperanza, libre aínda,
entrará con el. (p. 111.
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E son, ademais, a única maneira
de recobrar por un instante o
pasado: "Hai signos na corrente que
o devolven todo/ cando o ceo é de
púrpura polo cabo de Home". (p.36).
MARES INTERIORES.
PAISAXES INEXISTENTES
Mais ese mar real, esa
referencial paisaxe de ría e esas
inmediatas instantáneas temporais,
sensuais, mentais e sentimentais
non son máis que o punto de
partida para ir máis ala, á "banda
outra que nos confina e pesa" (p.
261, á procura das amadas paisaxes
que non existen e do definitivo mar
interior.
Desde sempre en Xohana
Torres pero cun movemento
progresivo a partir do primeiro libro,
as estacións, o mar, a ría son
construccións absolutas e totais,
como O mar de Paul Valery, Manuel
Antonio ou Juan Ramón Jiménez,
Mais agora as citas de Pedro
Tamen e Pessoa, que encabezan,
respectivamente, a segunda parte
do libro e a composición
autopoética que comeza "Poesía,
convicta natureza de illa", insisten
nesa visión iluminada das paisaxes
interiores que non existen.
Esa procura do máis alá non é
en absoluto unha fuxida das cousas
reais, senón que se leva a cabo
mediante unha vivencia en
profundidade do contorno
inmediato, vivencia que o traspasa
para así apreixar o centro e a
totalidade do que é e do que
somos:

Madrugada. Atravesei o mar.
Verbas q u e t o c a n
x u s t o as pedras d o fondo. (p. 26).

Por isto, para chegar a esa
outra banda, hai nos versos un
constante xogo que va¡ do interior
a0 exterior, do un a0 0utr0 e do
que hai ao que non hai. Mirar pola
xanela, alzar as cortinas, abrir ou
pechar os ollos, imaxinar cousas
outras, soñar o que non existe son
os camiños desta busca do
necesario e do intenso, sempre
impreciso, difuso e inefable:
Se alzamos as cortiñas xurden Illas.
como un exacto ben, como unha patria.
A uns pasos de eiqui está o principio
de algo que nos desvasta: Rozamos
a ventura do circulo perfecto. (p. 17).
Nada mais entreabertosos 0110s
danados polo sol, a claridade restilúe
esa visión de casas nas orelas,
L.1
Sucede algo inconcreto, que non dura,
faime sentir a mediodía soa
e as incribles Cies
pola mina xanela. (p. 241.
Cos 0110s entornados a vida é de faíscas. (p. 30).
Traspasada dun sono de amores incurables
era vasto o desexo de alcanzar a enramada
onde pendían astros como se fosen froitos.
Inventaba un pais que aínda non tiña nome,
con bóvedas de pórfido, anteriores a deuses. (p. 161.

A vía sensual é a única que
conduce a ese outro lado e unha
intensa sensualidade enche os
versos de visión (luces, brillos,
cores, formas), olores, sabores,

sonidos, tactos e sensacións
varias:
No sinal de sosego que acredita a orela,
gozar unha fianza, recoiecer a chuvia,
identidade posta nun simple olor a amoras.
Valen tamén perfis, madeiros, formas de agua,
un alvorozo. a pausa, noso día seguinte. (p. 9).
Doce mar axustado como se fose anelo.
Sobor do gran espello os arroaces
mentres se abren azuis e mil músicas. (p. 24).

E así, o contacto físico e a
percepción extrema posibilitan a
sensación de estar viva, ao igual
que a visión mental e o soño, onde
teiien lugar os desexos totais e
absolutos:
A consigna das belas estacións
contén un calendario de pexegos.
Qué suaves formas, ser o que madura
nesa expresión astral que marca o día (p. 34).
Tumbadas ou descalzas somos outras.
A preguiza anima a imposibles propósitos:
recobrar as alcobas, o regazo das nais.
a chave que abrirá todas as portas (p. 341.

POETICA DE AUGA E DE ILLA
0 s dous poemas limiares
deixan paso a continuación a dúas
partes (1 e 11) de desigual e
progresiva extensión: a primeira
está constituida por cinc0 poemas
e a segunda por vinte. O apartado I
iniciase cun ha com~osición
autopoética que se complementa
con outra do mesmo signo que
aparece no apartado II. Ditos
poemas enlazan ambas partes e
sintetizan a poética de auga mariña
que asolaga todo o libro.
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Así, nestes versos o poema é o
"Vello Señor da Augal que perpetúa
o xogo da orela" (p. 15) e a poesía
"Vagas que por dentro nos baten"
(p. 26). Ademais, o xogo poético
resulta ser unha arte de maxia
sobre a palabra, esa
~
~fuma escura"
á
~ 15),i a
~
única que nos pode levar a "banda
outra" da verdade abismal, territorio
XEdado e ifWccesible como illa:
"Poesía, convicta natureza de illa,/ a
banda outra que nos confina e
pesa": (p. 26).
E no libro disólvense en auga
ou solidifican en illa, a vida, a
morte, a liberdade, O S O ~ O ,O
amor ..., porque a maxia confunde
todas estas realidades e as fai
confluír neses dous símbolos
polivalentes básicos preñados de
diversidade:
Marea equinoccial, fronteira dun instante.
(...)

pensade se o amor non é de auga:
arboladura exposta aos arrecifes,
baixios, desercións e naufraxios,
a vocación dos ciclos, o eterno retorno. (p. 38).
Anégame a Ria nuna ilusión de nena:
os cantos das sereas que brotasen do fono. (p. 16).
llla última, amigos,
non sabedes de min máis que isa onda. (p. 41).

ESTACIÓNSNA VlAXE
Mais, tal como dixemos, o
tempo, coa súa fugacidade, é o fío
que tece esta vital e apaixoada
viaxe poética que é o libro, e os
núcleos I e II da obra vanse
detendo en distintas estacións.

~

No apartado 1 a viaxe enreda no
soño, na liberdade, na mañá de
primavera ou no atardecer ardente.
Mentres, no 1 1 O periplo demórase
especialmente nos diversos
estadios do verán, presididos pola
luz e a plenitude, para finalizar
transbordando ao outono, ese
tempo escuro que convida ao
pacífico exercicio da memoria
contra a morte xa máis próxima:
E a forza do sol.
Habitanos unha alegría fácil, meridiana.
(...)

0 entusiasmo é a luz, existe un mar,

Funesto furacán que se desata.
Criaturas da nada, as prodixiosas néboas.
Sucede outros marcos de xeranios.
O influxo benéfico da onda
e a sabiduría de cada Iúa chea
caída aos nosos pés. (p. 18).

Así transcorre este "pulo
perpetuo/ que a onda nos
transmite" (p. 23), que non é outra
cousa que a vida, esa "lesión que
nunca cura, que lavamos/ de
xionllos, pola beira da auga" (p. 33).
Pero alíviana ritmos de golfíns,
compás de océanos3. E profundos
cantos de sereas4. A

claras horas de auga.
(...)

Maná será outro dia. Estamos vivos. (p. 27).
Vila, crepúsculo polas Últimas pontes,
mar do final e derradeira hora.
Eiquí o bris e un tremos pola rosa.

L..)
Acudo a luz efímera, ao límite da noite
mentras soan os heraldos do aoutono. (p. 36).

Mais, tanto as estacións
estivais como as outonais recrean
os diversos momentos do tránsito
dos días, coas súas horas, as súas
luces e escuridades, as súas noites
e néboas e o seu discorrer lento e
axitado, desde as illas da mañá ata
o mar do final e derradeira hora (p.
361, nuns movementos que van da
alegría máxima á angustia, aínda
que predomine un estado de
pacífica harmonía:
Ceos ardendo onde nos amamos.
Ditoso atardecer, motivo da beleza
compartida cos meus antepasados.
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NOTAS:
Pode verse, como complemento
deste comentario, unha interpretación da
poesía anterior d e Xohana Torres e n
Carmen Blanco, Literatura aaleaa da
muller. Edicións Xerais, Vigo, 1991, pp.
120-138.

*

Cfr. Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Editorial Labor, 4.' ed.,
Barcelona. 1981. p. 254.
Cfr. Xohana Torres, T e m o de ría,
Edicións Espiral Maior, A Coruña, 1992,
pp. 34.
Cfr. Ibidem, pp. 16 e 19.
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TRAS A S PORTAS D O ROSTRO D E MARICA C A M P O
Miguel Anxo Fernán-Vello
iniciava en 1991 a espléndida
coleczón de poesia "Espiral Maior"
co primeiro poemário de María
Xosé Queizán, para min o máis
logrado sen dúvida da sua
produzón. Recentemente, no agora
concluído 1992, os responsáveis de
Bahía Edicións inauguravan "Bahía
Branca"-formoso nome para máis
unha coleczón poética, algo tan
necesário nestes tempos
inclementes e neste país- tamén
coa obra dunha escritora: Tras as
portas do rostro, de Marica Campo,
amiga querida, coñecida xa polo
seu labor como dramaturga e,
entre un público máis limitado,
polos poemas e relatos. DOtraballo
literário de lOng0~anos 0 alto nivel
de esixéncia de Marica permitiu
fazer chegar aos leitores apenas
alguns textos infantis, várias pezas
teatrais -entre elas 0 Premexentes
non pode cos paxaros rebezos,
publicada nos Cadernos da Escola
Dramática Galega- e colaborazóns
poéticas e narrativas dispersas en
revistas e livros colectivos. Por fin
na primavera de 1992, urxida pola
presón dos amigos, decidiu a
autora escolmar os poemas criados
no transcurso duns vinte anos. As
palavras de Manuel Maria -que
sempre sentiu unha confesada
admirazón pola obra de Marica- e
as de que isto escreve acompañanna nesta aventura poética, feliz e
con tan magníficos resultados.
O proceso de elaborazón de
Tras as portas do rostro e a sua
enganosa facilidade poderían levarPilar Pallarés

nos a pensar que estamos ante
unha obra heteroxénea,
fragmentária e autoconfisional. O
certo é que a ordenazón dos textos
e o mesmo título son en grande
medida froito do azar. Dun azar
clarividente e máxico, tal como
querian os surrealistas: soubo
descobrir as liñas profundas dunha
poesia de variados rexistros e
revelar a sua unidade.
As referéncias aos lugares da
infáncia, o recoñecimento de
devozóns artísticas e literárias, a
constante presenza do eu, o
mesmo interese por indicar a data
de composizón de cada poema,
talvez fagan ler Tras as portas do
rostro como expresón dun
percurso vital individual, Poesía
apaixonada e intimista, lavrada con
oso e sangue, viva e directa,
latexantede capacidade
comunicativa, Pero, a. tempo,
moito máis: reflexón non sobre un
biográfico,
arquetípico,
Indagazón sobre 0s avatares
da experiéncia humana,
sobre o noso drama común.
A obra de Marica Campo nace
da nostálxia da "outra beira",
desoutra banda onde Cunqueiro xa
é talvez a árvore "que recorda e
soña". Ali hai unha casa. Na cunca
do val. Amorodos, arandos a horta
das mazás
e da er;a
abelleira. Un paraíso cotidiano, feito
de tactos e recendos, carnal e
sensual.
Os muros da casa velan e
revelan. Gardan tras si o espazo da
perfeita identidade, protexen o

C R I T I C A

círculo máxico do eu, o lugarclaustro. E abren-se en portas e
xanelas para o eu compartir os
seus enigmas, para beber co outro
o viño dunha eucaristía exultante e
pagá.
Nostálxia da Casa. A vida como
condena a estar sempre nesta
nun território desolado, A
casa agora é un cárcere, muro que
impede a comuñón co outro:
"A casa é un muro,
o muro unha espiral de lume
envolvendo o alento".
As portas, clausuradas, negan.
A fronteira entre o dentro e o fóra,
entre o eu e o non-eu torna-se
infranqueável. Só a dor abre unha
fenda, unha "ferida fonda" pola que
é lei dependura-se Para vencer 0
peso da soidade.
Porque soidade e desamor
converten a casa en pardiñeiro e
abrigan-nos a morar extramuros,
arroxados a unha viaxe nocturna e
infernal, inacabável como a danza
das gaivotas, co naugráxio como
único destino. Viaxe de dispersón e
perda, co eu fragmentado e a casa
entregue a ruína. "Apoteose da
hedra", poema central do livro e
que en palavras de Manuel María
"abondaría para consagrar a un
poeta", mostra a fascinazón da
derrota, o gosto da desisténcia.
Casa e Viaxe: dous símbolos
universais e eternos dos que
Marica Campo sabe extrair toda a
capacidade de irradiazón. Casaclaustro e casa-pardiñeiro. Viaxe de
dispersón e viaxe de regreso.

Anverso e reverso da experiéncia
humana, imaxe das duas beiras
entre as que nos arrandeamos.
O livro de Marica nace da loita
por salvar esa distáncia e acadar un
día "a outra beira". Fica sempre a
esperanza de "refacer o mundo na
fraga das palabras" e reconstruir o
vello pardirieiro. Se a vida é viaxe
de dispersón, Amor, Arte, Poesía
son o regreso ao centro, os
caminos privilexiados para tornar a
Casa. De aí as homenaxes da
autora a Anxél Fole, Pablo Neruda,
Emily Dickinson, Xoán Guerreiro e
Alejandra Pizarknik, a
estremecedora e entre nós tan
descoñecida poeta arxentina,
omnipresente neste poemário.
Dela proceden título e cita inicial, a
ela se volta en vários textos. Con
ela comparte Marica a indagazón
radical na existéncia e, sobretodo,
a consciéncia de que a palavra é a
chavequedáaccesoaoeue
mostra, impudicamente, a grande
verdade humana. Palavraabretesésamo, capaz de franquear
as portas do rosto e penetrar para
alén da máscara. Palavra que nos
conduce ao "xardin proibido" onde o
eu e o outro faíscan no mesmo
círculo. A
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O SANTUARIO INTOCABLE
DE ANXELES PENAS
"Son como Xob, un pobre ser chagado,
coa alma aterecida en dura lousa,
unha inocencia rnagoada e rnoura
que pide rexurdir e ser abalo".

Era sábado, quizais domingo,
nun atardecer de inverno, o silencio
da cidade adormecida propiciaba o
reencontro. E posto que cada
poema, cada verso é un reenCOntr0
coa memoria, co coño, coa palabra,
esa tarde de domingo, quizais
sábado, o reencontro foi posible
nun Santuario Intocable tecido
verso a verso por Anxeles Penas.
Se cadra un libro posúe todo
aquelo que agardamos encontrar
ou descubrir, se cadra a lectora, o
lector de poesía se busca a si
mesmo nas palabras dos outros, se
cadra o santuario intocable está en
nós.
Sen Procurar 0 labor da analista
que lento debulla os fíos que tecen
cada historia, é doado adentrarse
pouco a pouco no mundo creado,
jou quizais revelado?, por Anxeles
Penas neste seu último libro de
poemas publicado na colección
Leliadoura de Sotelo Blanco. E
doado por que aí estamos nós.
Estructurado en dúas partes, ou
dous libros como a autora OS
designa, O libro primeiro
desenvólvese en trinta poemas, o
segundo, "Rocambola Náufraga",
está integrado por cinco poemas
longos. Calificado polo profesor
Basilio Losada, autor do limiar,
como un libro neoromántico no que
entre outras cousas calienta a súa
disciplina formal, o "Santuario
A n a Romaní

Intocable" é quizais unha nova
crónica dos tempos e dos
naufraxios, unha crónica destes
tempos, deste "tempo de mentira e
vilanía" no que inocencia,
esperanza e harmonía son
cruelmente aniquiladas na súa
.
imposibilidade.
Anxeles Penas dinos na
presentación do libro que a
primeira parte do poemario foi
escrita en dous días e aparece sen
modificación ningunha, quizais
unha iluminación poética que
gratamente nos leva á creación
como acto inspirado, como abrollar
natural da palabra non sometida ó
proceso de rectificación,
convertíndoa en producto calculado
de emoción,
No "Santuario Intocable" de
Anxeles Penas está a emoción, a
,,ida, o amor, o desamor, a crónica
das perdas. No Santuario Intocable
hai unha dor fonda e un corazón
que se rebela (por iso estamos
todas, todos) contra estes "tempos
de desfeita" contra as cidades de
"esquinas duras con tristísimos
seres sen consolo".
"Moradías internas que se abrían
tan soio no solpor, naquel acougo,
con plenitudes certas, tan alleas
do negocio e da vil rnercadeiria.

A rnanán arnencía realista,
xeábarne a razón, e eu desexaba
virarrne para a noite ou para a morte".

No Santuario Intocable está
escrita con nostalxia e tamén con
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rebeldía a perda da inocencia, do
sorio, aquel que habitaba no
equilibrio e na harmonía, ese que
xa non é posible nun tempo de
engano e de mentira, nun tempo
cruel e descarnado no que se
sobrevive amargamente coa
memoria do perdido e a tristeza, e
o cansancio e a vergoña.
Wgora de acedurnes vou vestida,
erixo ciudadellas pola casa
e cóbrome de elrnos e armaduras
pra que non entres ti, delicadeza'.

Sobrevivir neste "Grande
Antroido neste Grande Almacén
de faris;osu,,, sobrevivir no medio
do expólio da inocencia, sobrevivir
este solidario cos outros naúfragos
nestes tempos crueis de vencidos,
de vencidas.
A dor, a amargura da perda
presente tamén no desamor, e
frOnte a
papel
activo, a rebeldía, e quizais tamén a
ironía.
"Cegábame a paixón naqueles tempos.
a forma túa era un espino acedo
a me facer na carne mil feridas.
Xa conquerín dereito a reinventarte,
a facer desta dor alegoría,
a que me alede, incluso, o recrearten.

Anxeles Penas adéntranos no
seu Santuario Intocable, no noso.
Anxeles Penas adéntranos neste
tempo e revélanos, verso a verso,
0 que queriamos ler. Por que a
poeta está sempre no mundo e nel
recupera a súa vez para esconxurar
demos (pan reais!), e na súa voz,

na palabra, descubre a cura, a
ultima e primeira rebeldía, a arma
que racha coa cadea, co silencio. E
na súa voz cúrase, cúranos.

ANXELES PENAS. O Santuario Intocable.
Col. Leliadoura. Ed. Sotelo Blanco.

"Pero quedoume a voz: os manantíos
onde sornbrizos cantos repararon
a inxustiza do mal que me fixeron;
ela ten no seu ser a primavera,
as lilas, as vizosas corredoiras
onde repousa o amor ou se desvela;
ela é a que sanda as mágoas todas,
a que enfeita de flores as ladeiras
para que ascenda Sisifo lixeiro,
aínda que deba rerolar ao inferno;
ela é a que trae arcaicas liras
que descifran enigmas interiores,
un amor que non morre. unha promesa
e celaxe de luz que me protexe".

Era sábado, quizais domingo, e
as feridas sandaban na palabra
cómplice da poeta que se sumerxe
neste tempo, que Ile pon nome ó
inferno e se rebela. A
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A NOVA NARRATIVA GALEGA DE M A R ~ ACAMINO N O l A
Unha das novidades editoriais
do ano é este exhaustivo e
proveitoso libro de Camino Noia.
Trátase do estudio da chamada
"Nova Narrativa Galega", do grupo
que protagonizou, entre OS anos
1954 e 1969, a anovación da
novelística na nosa lingua. A súa
autora, de coñecido e recoñecido
labor no campo da teoría e da
crítica literaria, é profesora de
Lingua Galega na Universidade de
Vigo.
Desde
ben tempo' desde Os
seus comenzos, a teima intelectual
de Camino Noia vén sendo a
cultura galega, en particular a
lingua (estudios sociolingüísticos) e
a análise da creación literaria (é de
salientar a edición crítica de
"Néveda" de Francisca Herrera,
primeira novela de autoría feminina
na nosa literatura). Ademais,
Camino ten a honra de ser a
primeira en presentar unha tese de
licenciatura en galego na
Universidade Española. Era daquela
o ano 1968. desde ese mítico ano
ata hoxe segue, con pluma firme,
na batalla pola defensa do idioma e
tamén do feminismo. Dúas loitas
ás veces ingratas nas que ela
nunca cedeu.
Dese libro pódese dicir que é O
esperado porque a súa autora
iniciara aló polo 68 o estudio deste
tema. Vintetrés anos despois e
visto que ninguén Ile fincaba o
dente, pon término á investigación
sobre a obra e os autores da Nova
Narrativa. O mundo cultural galego
debe felicitarse de que así fose.

Isabel M o u r i z Barja

calquer outro día", Suárez-Llanos;
"Vento ferido", "Cambio en tres"
Casares.
A concepción do libro ten
ademais a vantaxe da
rendabilidade didáctica, Leva unha
introducción rnoi útil que nos
proporciona as claves
imprescindibles para situarmos a
nova narrativa. Nesta introducción
Este libro vén encher un dos
ofrece unha panorámica da
moitos baleiros da historia da noca
situación da literatura europea nas
literatura. Camino Noia fai un
primeiras décadas do século, dá un
estudio de conxunto, salvando a
repaso ó que foi e significou o
heteroxeneidade que caracteriza a
Nouveau Reman
e para
estes autores e á marxe dos
rematar, dá conta do
camiños diverxentes que logo cada
desenvolvemento da literatura
un ha tomar. Para a autora son
castelá da época contemporánea
susceptibles de ser analizados, non
ós nosos autores, Todo
como xeración ou escola, senón
permítenos unha mellor
como un movemento literario. Ela
comprensión da renovación
e
aporta a denominación de
literaria acadada polo grupo que é
nel inclúe ós autores nacidos nas
obxecto de estudio neste libro.
décadas dos anos trinta e dos
No primeiro capítulo mergúllase
corenta.que "teñen intención de
de cheo xa na análise da Nova
aplicar nos seus textos novas
Narrativa Galega, na súa xénese e
formas narrativas e manifestan unha
desenvolvemento.
Nesta primeira
clara vontade de ruptura co que se
parte ocúpase das características
facendo na literatura galega
literarias comúns ós autores do
anterior". Estudia deste grupo,
grupo, sinalando como definitorias
aquela creación novelística que
as seguintes: fuxida da localización
significou a renovación do xénero.
concreta
nos espacios narrativos,
Son un total de once obras, as que
creación de mundos literarios
compoñen o corpus da nova
artificiais, emprego de recursos
narrativa
galega, e van ser a materia
técnicos anovadores, o tema do
prima da análise: "O camino de
absurdo existencial, a presencia da
e árboren,
abaixou,X. casal; n ~ a s c un
violencia,
o tratamento do tema
"Memorias de Tains", Mourullo;
sexual, a fusión dos mundos real e
"Percival e outras historias", "O
fantástico e a introspección
crepúsculo e as formigasfl,
M~rrabaldo
do norteu, ~
~"A orella
~
~ analítica.
í
~
;
buracou,~ , q ~ ~ ~ ~ ~ é i ~ á Os~ seis; capítulos seguintes
"Lonxe de nós e dentro", "Como
dedícaos á análise particular do
Verdadeiramente botábase en falla
un traballo de investigación
rigoroso -tal como ela fixo-arredor
deste grupo formado por cinco
autores (Xohan Casal, Gonzalo R.
Mourullo, XI Méndez Ferrín, Camilo
G. Suárez-Llanos, Carlos Casares) e
unha autora (M."osé Queizán
Vilas).

,,
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autor e obra ou obras que se
encadran dentro da nova narrativa.
Nesta parte, para mellor
comprensión e estudio dos textos,
bota man de diferentes niveis de
análise-tal como anunciara no
limiar- adaptándose ás
particularidades de cada autor e
obra.

creando en Galicia nos anos
setenta. E posible que non se poida
concebir a máis recente narrativa
galega sen este primeiro
movemento de avangarda". A

Trátase, como queda dito, dun
estudio de conxunto, o que non
quita que ó longo das case
duascentas páxinas Camino sinale
tamén aspectos que afastan ó
compoñente do grupo como é a
maior fidelidade ás técnicas do
"Nouveau Roman" no caso de
Ferrín e M.%osé Oueizán ou o
menor grao de vangardismo de
Casares e Suárez-Llanos frente ó
resto.

O estudio remata cunha
valoración positiva deste
movemento literario, enxuizado
pexorativamente e maltratado pola
crítica en moitas ocasións,
denostado no seu momento por
consideralo en exceso
experimental. Mesmo acusado de
alleo á cultura galega. As palabras
de Camino, ó longo do libro, e en
particular as que vou transcribir,
son a mellor defensa contra os
detractores que ainda poidan
quedar por aí. "A nova narrativa
galega supuxo un avance
importante na literatura de Galicia,
non tanto pola receptividade que
foi, certamente reducida no seu
momento, canto pola influencia
posterior que tivo nos lectores da
sociedade moderna que se foi
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AMOR DE TANGO FRAGMENTOS DUNHA CARTA A M . XOSE
~
QUEIZÁN
i - Algo así como o Deus do
"Libro dos Esplendores", apenas a
impronunciabilidade do seu nome.
Silencio porque Margot é memória,
memória diferente dunha guerra
civil, a nosa. Siléncio porque
Margot é memória, memória
diferente dunha guerra civil, a noca.
Silencio porque Margot evidéncia
unha retirada. Retirada da autora do
romance (diferenciar aqui por
utilidade a M . V o s é Queizán,
ensaista, poeta, camiño, método,
da autora). Estrangulamento que
realiza Margot. Forza da escrita,
unha forza na que latexa esa
especie de sacrifício, dotando á
palabra dunha paixón cercana á
disolución.
Diria-se que Margot marxea na
creación da autora con pleno
consentimento desta. Este non
entrometer-se no discurso confereIle unha liberdade sen precedentes,
un fluir cercano á existéncia, ao
dominio do Tango.
ii - Margot ou a demostración
de que as mulleres podemos viver
unha paixón absoluta sen que esta,
ao contrário da tradicional
"educación sentimental" nos
destroce a vida.
ii.i - Margot ou a evidéncia de
que o privado é público, que o
privado é historia e viceversa.
ii.ii - Malgot ou a transmisión da
sabeduria. E da avoa de quen
recebe a capacidade que a salvará
de tanto desastre, a capacidade
para ver o que foi e xa non é, o
recordo, as imaxes, a palabra.
~ . q e s úP
s ato

ii.iii - Margot ou a proba de que
o paradigma de división social en
clases a respeito das mulleres é
insuficiente.
Neste sentido é excelente a
escena das operárias e elas tres
cando baixan a praticar deporte (A
resposta de Margot ao insulto).
ii.iv - Margot o mar, as augas,
as marxes, metáforas do feminino,
O mar: volva.
ii.v - Margot ou a sexualidade
que se nos nega, os sentidos da
carne, o cosanguíneo.
O incesto como metáfora da
criación literária. Os setaregos, a
entraña.
¡¡.vi - Margot ou as exceléncias

da
ii.vii - Margot: a permanéncia.

E tan longa a lista que quixese
rematar dicindo: Margot, mina.
Para colacala xunto coas mulleres
da miña infáncia, que me ocuparon
na leitura as veas como un
IÓStrego. A transmisión de poder,
da realeza.
iii - As avoas. Di lngerbor
Bachman que a miúdo convivemos
máis coas personaxes das novelas
que toas persoas que coñecemos.
Perguntalle á avoa cubana se este
é o traxe adecuado.
Apresentar-lle as amizades e
pedir a sua opinión ...
De novo a ruptura do cliché e a
pervivéncia do esquema.
Ruptura porque esta mulelr rica
e mundana non perdoa a
escravitude nen a trata de brancas,
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ela que gosta do nome da rua pola
Aida operística.
Fermosisima a descrición
"botánica" de Castrelos.
Pervivéncia pola escena onde
as tres adolescentes pensan que a
sensualidade debe-se á cor da pel.
A tolura da avoa catalana:
Napoleón. Aquí resaltaría outro dos
acertos do romance, a capacidade
para tratar o inaudito. Pero disto hai
moito na novela.
iv - Alma, en duas ocasións
sobre todo.
iv.i - 0 noivado
iv.ii - A coraxe ante a morte. E
tan de agradecer que Alma poda
pensar xustamente aí, que Alma
non se deixe arrastrar polos
aspectos biolóxicos da
maternidade ...
iv.iii - A inocéncia de Alma. 0
descobrimento de que as ideas
conducen tamén á morte.
iv.iv - Alma ou a homenaxe da
autora, mesmo de M."osé
Queizán, ao Anarquismo, á idea e
supoño que tamén ao movimento
vigués.
A respeito deste último:
didactismo brillante sobre a
memória histórica de sindicalismo:
a folga das operárias da conserva.
(escrebo a cerca das
personaxes entre outras cousas
por contraste. Na Literatura que
chamamos noca a maior parte
delas son enteléquias. Non ocorre
o mesmo en Amor de Tango).

v - Chelo: prefiro non comentar,
se cabe facer unha formulación ao
estilo da matemática.
Prostitución, venta, matrimónio:
traxédia.
Chelo é algo máis que unha
dor: Chelo. Antigona (a que é
inmolada e se inmola, consinte na
inmolación1 volvemos aos
elementos cosanguíneos). O terror
moi adentro, no útero. O papaiño
tamén.
O Garda Civil como o anverso
da mesma moeda: Papiñol Garda
Civil, delator, morte.
vi - AS nais.
vi.¡ - A de Chelo: pequenísima
incursión do rural na estrutura
urbana da novela, consente a venta
da filla? Ou é Chelo, só ela, a que
dicide. E se é Chelo a que decide,
en base a que?
vi.¡¡ - A de Margot; as dúas,
decididamente coñecidas,
transmisoras dos valores
patriarcais, as dúas en definitiva ao
lado do pai, do patrón, da Pátria.
Nai para revelar-se encontra
dela, nai para manter a raia. Esto
non quere dicer que a de Chelo,
por vítima non sexa enternecedora,
etc. etc.
vi.iii - Oposición Nail Avoa.
v
nove
trata1
varóns.

tn poderá acusar a
jenciosa no
e fai a respeito os

viii - "O descanso da lavandera".
A reconstrución da época é
magnífica. Pero sobre todo están aí

esas palabras, esas que de súpeto
abren a lingua da época.
ix - Vigo: mira ti quen ía ser
García Barbón, fóra dun teatro.
Vigo: mariñeiro, operário,
burgués, frente a unha cultura, esta
que dicemos noca, carregada até o
exceso de campo e fidalguía (e non
falo de Otero precisamente).
Inovación e unha série de
perguntas posíbeis.
Como definir Galiza desde esta
perspectiva?
Como nominar o lugar de
nacimento, Pátria, Mátria, fogar,
país ou sinxelamente non nominar,
evitar o substantivo?
Quen vertebra ese espaz0 que
be r ~ ~ o m e nf-mn
t o nomino desde a
instáncia da novela?
Como construir unha linguaxe
exacta para un lugar urbano desde
o idioma "rural"?
Como conseguir que Margot,
da que supoño pensamentos e
soños non en galego, construa o
discurso en galego?
Penco no Adriano de M.
Yourcenar, latín, grego, e de
súpeto, decide escreber as cuas
memórias en francés do XX ... No
romance, o campo (digo campo
como diria: tradición literária,
idioma, etc.) aparece en duas
ocasións:

Decidiu ela, polo tanto a
estrutura patriarcal do campo, a
venta de Chelo?
Hai no romance, e por parte da
autora un desexo de manifestar a
diferencia. Penca M."osé Queizán
do memso xeito?
Campo sinónimo de barbárie.
Vigo, urbe, civilización. .
Que se deduze de todo isto a
respeito o idioma da novela?
x - O noivado de Alma: Xosé
Queizán, Conchita, Cristal, e para
colmo M."osé Queizán nace na
novela. Un dos grandes acertos.
Admirar unha resolución técnica
tan novedosa como estraordinaria:
establecer por parte da autora unha
xenealoxía literaria.
xi - No mundo hai para todos,
dirán algúns, ocorre-se-me, que
estamos ante unha novela
burguesa.
xii - As clases populares

- a salgazón: todo o léxico
recuperado. Perfecto
- as conservas. Sain, Dor, de
novo. Ese olor. Deus! ! !
- as criadas

a) As alusións sempre
negativas a Basilio Alvarez, un
bárbaro, un entrometido, sen por
iso restar-lle o mérito.

xiii - A repeito do G do apelido
do pai de Chelo:
Poderíamos interpreta-lo como
un equivalente ao Maria xenérico
nas mulleres?
Podériamos ver neste G unha
pequena homenaxe a Kafka por
parte da autora?
Podériamos reinterpretar a
Kafka desde esta posición?

b) A nai de Chelo, personaxe
tenra ...

xiv - Vertebración ou
nominación do lugar onde nacemos
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"Galiza" desde unha instáncia plural.
Desde a linguaxe das mulleres.
Parece dicir tanto o discurso de
Margot como o da autora, e tamén
M."osé Oueizán parece apostar
por elo.
Releo o escrito nestes
fragmentos. Suxire todo o que falta
por dicer. A escuridade do escrit0.A
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A N E N A I N V I S I B L E DE SABELA ÁLVAREZ
A nena invisible,e Nubes
brancas de Sabela Alvarez
pertencen á colección "Vouche
contar un conto" de Edicións
Xerais, que, na lifia de recuperar a
tradición dos contos de viva voz,
inclúe dúas versións das historias,
a escrita no libro, e a gravada na
voz da escritora.
Estes dous contos da autora de
O rei de Nada constitúen dúas
partes dunha mesma historia na
que a protagonista é Sol Sole, unha
nena de cinco anos que vive nun
mísero arrabalde da cidade e que
pasa as horas xogando cos tacos
de madeira que Ile sobran ó seu
pai, carpinteiro, que a súa
imaxinación converte nunha
orquestra da que ela é a directora.
Un día en que pasea polo campo.
Sol Sole nunha caída casual adquire
o poder de facerse invisible á
vontade, e aprovéitao para aboiar
no aire, convertida en nube
musical, e para facer realidade o
seu maior desexo: poder entrar no
Conservatorio, e asistir ás clases
de música.
Na segunda parte da historia,
que corresponde ó conto Nubes
brancas e transcorre algúns anos
despois, Sol Sole está a compoñer
nunha música, a que da título ó
conto, que presenta a un concurso
para xoves compositores,
gañándoo naturalmente. Sol Sole
asiste invisible ó concurso, pero ó
facerse público o fallo do xurado
reaparece e dirixe a orquestra que
interpreta a súa composición. A
partir dese momento dedícase
M . V i l a r Aleixandre

abertamente a dirixir e compoñer,
aínda que, como descobre un día,
perde tamén o poder de facerse
invisible cando quere.
Nesta amable fábula Sabela
Álvarez emprende unha vez máis a
tarefa de facer visibles as nenas, as
mulleres, xa que ademais da
protagonista feminina hai tamén
intérpretes mulleres, profesoras,
presidenta do Xurado, etc.
Paradoxicamente é por medio da
invisibilidade como Sol Sole
conseguirá finalmente estudiar
música, dirixir e compoñer, en
definitiva facerse visible. Non sei
como se Ile ocorreu a Sabela
Alvarez a idea deste conto. pero a
min lembroume de inmediato un
fermoso cartel do Instituto da
Muller que representaba unha nena
pequena subida nun caixón e
dirixindo unha orquestra imaxinaria,
como un exemplo de todo o que
poden facer as nenas, as mulleres,
pilotar avións, investigar en
Ciencia, ou facer música.
O conto é tamén unha loa ó
poder da imaxinación, coa que Sol
Sole transforma os seus tacos de
madeira en violinistas, frautistas e
clarinetistas; batendo nun destes
tacos é como a nena adquire o
máxico don de desaparecer da
vista dos demais facéndose
impalpable e móbil, case como
unha onda de música. Só teño
unha dúbida, que Ile sucedería a
potente imaxinación de Sol Sole
dentro dun dos Conservatorios
actuais, pero claro que Sabela
Alvarez pode permitirse unha
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licencia literaria, convertendo o da
súa historia nunha auténtica escola
de creatividade.
Na versión escrita do conto, os
debuxos de Ana G. Buhigas son un
perfecto complemento da historia,
conseguindo representar algo tan
elusivo como a relación entre a
nena e a súa música. En resume,
unha historia para as pequenas que
poden confiar en ser a metade
(visible) do ceo e sobre todo da
Terra. A

O ENTERRO DUNHA GALINA E OUTROS RELATOS DE HELENA VILAR JANEIRO
Con este volume de relatos, de
insólito título, Helena Villar Janeiro
continúa desenvolvendo a súa xa
reiterada vocación de relatista,
sempre compaxinada cun
constante cultivo da lírica, que fixo
da súa unha das voces poéticas
femininas máis escoitadas no
abano das que na
ofrece a nosa literatura.

O libro. de título tan suxerente
como desorientador, é dos que
reclaman unha segunda (e unha
terceira) lectura. Canto máis afonda
o lector nunha literatura
aparentemente sinxela como é
ésta, máis achádegos descobre cos
que folgar, máis cuestións as que
responder. A variedade dos temas
ós que a autora se achega neste
feixe de relatos fainos atractivos
para públicos ben dispares e
axeitados para os estados de
ánimo máis opostos. Por outra
banda a firme vontade de atopar
unha linguaxe
que agachan
estas páxinas converte a súa
lectura nunha gratísima andaina na
que o discurso, sen chegar en
ningún momento a erixirse en
protagonista dos relatos, ten peso
específico abondo como para ser
valorado como un dos seus máis'
firmes alicerces: en O enterro... as
palabras semellan ensarillarse
unhas con outras con absoluta
naturalidade, talmente coma se
estivesen no lugar no que teñen
que estar e fose imposible que
ocupasen ningún outro. E isto faise
dun xeito tan espontáneo que o
lector chega a esquecer o esforzo
Dolores Vilavedra

de depuración que require a
elaboración dun rexistro tan vizoso,
sinxelo e persoas coma o que
Helena Villar manexa ó longo
destas páxinas.
Algo ou moito que ver con esta
fluencia do discurso debe ter a
precisión e a firmeza que a autora
1, impon á andadura do relato por
medio duns comenzos climáticos e
súpetos que nos sitúan "in media
res. e
que o narrador, tempo
que asina co lector unha especie de
pacto de complicidade, sométeo á
lectura, ata o punto de que a este
case Ile resulta imposibel
abadonala. Posiblemente, esta
evidente conciencia rítmica é o
resultado da asidua práctica poética
de Helena Villar ó longo de todos
estes anos, práctica á que supomos
tampouco é allea a aposta polo
lirismo como perspectiva dende a
que enxergar as distintas facetas da
realidade, malia que esta sexa
reiteradamente percibida como
problemática. Esta decidida aposta
é quizais un dos riscos máis
persoais do libro e un dos seus
compromisos máis radicais.
Segundo a relación coa
realidade que nos imponen, os
nove relatos poderían clasificarse
en tres grupos. Así, habería que
falar dun grupo de historias
intrinsecamente ambiguas,
gobernadas por unha certa
esquizofrenia que xoga con
personalidades desdobradas,
convertidas en espacios
especulares nos que proxectar
soños e frustracións. Serían estas
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(as menos logradas, na miña
opinión) "O enterro da galiña de
Domitila Rois", "Carta do meu
editor" e a significativamente
denominada "Metamoríose". Outro
grupo de relato decántase por unha
forma moi persoal de realismo,
entendido como compromiso
cunha determinada visión ética da
realidade: refírome a "¿Como o
titulo?", "O 60 cumpreanos de
Maximiliano Aldán" e "Campanario
de pombas". Finalmente, o grupo
formado por "O neno do gato",
"Unha nova visión de Acacia
Holgado" e "A casa de monseñor"
caracterízase por unha aparente
inmobilidade, por un estatismo
diexético
que suliña a
.
implacabilidade con que o mundo
interior pode chegar a imporse
sobre os acontecementos
exteriores.
Esta clasificación, subxectiva e
arbitraria na medida en que todas o
son, só pretende evidenciar a
pluralidade de perspectivas dende
as que Helena Villar consegue
enfocar os feitos ós que achega a
súa ollada de creadora. Esta
pluralidade chega a amosarse nun
mesmo relato; así, no primeiro
conto combinase unha certa
inspiración surrealista con algunhas
notas costumistas, o que acentúa a
distancia que separa a realidade da
ficción ou, o que para moitos seres
humanos é o mesmo, os soños do
cotián.
Especialmente engaiolantes
resultan, na mina opinión, os
personaxes que habitan estas

páxinas, sobre todo os vellos e os
nenos, no retrato dos cales a
autora atina especialmente.
Monseñor, Pedro Bens, Maximino
Aldán amósansenos como
poderosas figuras épicas, dunha
talla humana tal que ó final
lamentamos o escaso espacio
diexético que a inevitable
brevidade do relato lles outorga.
Algunhas delas (a do señor de Casa
Grande, por exemplo) sería
merecente de protagonizar unha
novela que podería ser
continuadora da mellor tradición
oteriana. Outra das curiosidades
con que este libro agasalla ó lector
é coa recuperación de vellas glorias
do cine (Bette Davis, Rita
Hayworth), totalmente allea ás
imposicións da posmodernidade e
quizais resultado dunha
(¿inconsciente?)vontade de
configurar unha mitoloxía propia na
que a autora poida recoñecerse,
ante a omnipresencia das que
impoñen as novas xeracións e nun
tempo que, maila aparentar non
precisalos, quizais comeza a
sentirse orfo de mitos. Pola contra,
o recurso nun par de relatos á
metaliteratura como estratexia
reivindicatoria do poder redentor da
palabra e da imaxinación como
práctica purificadora resulta pouco
novidoso e un chisco forzado,
talmente coma se con el a autora
cumprise un obrigado exercicio
literario.

radica en que con O enterro da
galifia de Domitila Rois, Helena
Villar demóstranos na práctica
como en literatura é posible non
confundir sensibilidade con
sensiblería, nin sentimento con
sentimentalismo e como a
solidariedade e a tenrura non teñen
por que ser incompatibles co
humor como actitude ética e
estética. A

Pero na miña opinión, o gran
mérito deste libro (por riba dos
seus evidentes valores artísticos)
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OS PRECURSORES D A NORMALIZACIÓN
0 s precursores da
normalización é a reelaboración da
tese de doutoramento da profesora
Carme Hermida, defendida en xuño
de 1991 co título O rexurdir da
conciencia idiomática de Galicia
(1840-1891)e que obtivo a
calificación de apto cum laude.
De Carme Hermida non vou
falar, pois é ben coriecida das
lectoras da Festa da palabra
silenciada por colaborar en
repetidas ocasións nesta revista
con artigos de carácter lingüístico e
literario. Pero si vou resaltar a súa
grande curiosidade intelectual, o
seu extremado rigor científico e o
seu inmenso amor polo traballo
sobre a lingua galega e todo aquilo
que teña que ver con Galicia.
Con estas cualidades Carrne
Hermida indaga nesta obra nas
orixes do Rexurdimento, que, en
contra da crenza común, son
anteriores á aparición das figuras
de Curros, Pondal e Rosalía. Así o
demostra aurora, profundando no
ambiente anterior á publicación das
obras dos tres grandes clásicos do
Oitocentos galego.
Así, o proceso de normalización
lingüística vai unido a un proceso
de reafirmación política: o
provincialismo, primeiro, e o
rexionalismo, máis adiante.
Tendo en conta o rexurdir da
conciencia idiomática, Carme
Hermida distingue dous períodos: o
primerio (1840-60) de formulación
dos obxectivos que se queren
conseguir e o segundo (1861-1891)
de consolidación dos mesmos e de
acións de cara a conseguilos.

ía X e s ú s Vázquez

O estudio fai unha análise do
marco sociolingüístico no que se
desenvolve o Rexurdimento. Así
apunta o número de falantes en
galego e fai unha caracterización
dos falantes nas dúas linguas
empregadas en Galicia, aplicando
criterios para a adscrición a unha
lingua ou a outra. Tamén incide na
consideración social do galego e na
diglosia existente no século XIX.
A continuación estudia o
Rexurdimento como movemento
de normalización lingüística, e
considérao a profesora Hermida
como o primeiro proceso
normalizador do galego.
obxectivos do Rexurdimento
foron a modificación da
consideración social do idioma,
baseándose en factores de
prestixio, identificación e utilidade,
a ampliación do espacio ocupado
polo idioma (co cultivo literario, o
estudio do galego, o seu emprego
nos medios de comunicación e na
escola e o uso oral) e o
perfeccionamento da lingua
(aparecen críticas ó léxico, á
ortografía, ós dialectalismos e a
creación da Academia).
Ó mesmo tempo que se
apreciaban os avances na
normalización lingüística no século
XIX, tamén se facían notar as
actitudes contrarias ó
Rexurdimento, tanto totais coma
parciais (negativa ó ensino oficial
do galego, desexo do predominio
desta lingua sobre a outra, ó
emprego do galego e dúbidas
tamén polos beneficios da defensa
do idioma propio de Galicia).
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DE CARME HERMIDA
Carme Hermida conclúe que o
Rexurdimento foi un movemento
de normalización lingüística que se
caracterizou pola súa vinculación á
existencia dunha ideoloxía política
que propugnaba a defensa de
Galicia e as súas peculiaridades,
por ser progresivo (en tanto que as
reivindicacións aumentaban
conforme se ían facendo realidade),
por ter incidencia socio-política, por
ser normalizador (xa que pretende
o ernprego do galego nos mesmos
niveis có castelán), non
monolingüista (non reivindicaba a
desaparición completa do castelán),
emulador doutros movementos de
recuperación lingüística, de
iniciativa privada, orixe burguesa e
ilustrada, de escasa difusión e
resultados cativos, agás na
literatura, pero fundamental e
decisivo, porque supuxo a base
para a conservación do galego e a
existencia de posteriores
movementos de reivindicación
lingüísticas e para termos hoxe o
que ternos: unha presencia maior
do galego a todos os niveis.
Os precursores da normalización
é un libro profusamente
documentado, labor ó que a autora
dedicou varios anos de traballo e
para o que manexou unha
amplísima bibliografía. E un estudio
serio, rigoroso, profundo, e non por
iso menos ameno. Trátase dun libro
clave para comprender o fenómeno
lingüístico galego no século XIX, do
que somos debedores os galegos
que vivimos neste momento do
século XX. A

-

SANDRA CISNEROS: CONTOS DA FRONTEIRA
A mestizaxe é un dos rasgos
máis interesantes e característicos
de Estados Unidos. As tensións
raciais están presentes na súa
Historia desde que existe como
nación, e constitúen unha das
claves na comprensión da súa
evolución política nas últimas
décadas. No terreo da creación
algunhas das películas e relatos
máis fascinantes dos producidos
nos Estados Unidos teñen orixe
neste cruce de culturas. Entre as
escritoras podemos citar a
Africano-americanas como Alice
Walker, Toni Morrison e Toni Cade
Bambara, Chino-americanas como
Amy Tan e Maxine Hong Kingston,
e nativas americanas como Louise
Erdrich e Leslie Marmon Silko.
Poderíase crer que para os varóns
que sofren unha discriminación
racial é fácil decatarse da
existencia da discriminación sexual,
pero a experiencia amosa que non
é así, e os escritos destas mulleres
están permeados polas vivencias
desa dobre marxinacion: son
historias de mulleres negras,
chinas, indias e as súas relacións
cun mundo no que teñen que ir
construíndo a súa identidade.
Unha destas escritoras é
Sandra Cisneros (Chicago 1954)
filla de mexicano-americana e
mexicano. Cisneros ten publicados
dous volumes de poesía (Bad boys
e M y wicked wicked ways), e dous
de relatos, A casa na rúa Mango
(1984), recentemente traducida ó
castelán, e Woman Hollering
Creek (O barranco da Chorona,
M . V i l a r Aleixandre

1991). As protagonistas de
Cisneros son nenas, adolescentes,
mulleres e vellas que viven en
México e desexan vivir ó outro lado
do Río Grande, ou ben que viven
en Estados Unidos esgazadas entre
a saudade do seu país e a ambición
de seren americanas, ou como di
unha das personaxes, no seu
particular castrapo "mericanas3.Ás
veces esta saudade non é dun país
real, senón do imaxinado a través
das historias das nais ou das avoas,
dun país que nunca pisaron e do
que inventan a lembranza día a día.
As historias de Cisneros son
experiencias naS que unha mllller
doutra Parte do mundo pode
recoñecerse, así "Hips" (cadeiras)
un brevísimo e deslumbrante relato
sobre a conversión dunha nena en
adolescente, ou "One Holy Night"
(Unha noite sagrada) na que unha
rapaza embarazada. abandonada
polo Seu amante, h ~ b r Como
a
a
engaiolou facéndose pasar por
descendente dos reis Maias. Pero
ó mesmo tempo están firmemente
enraizadas no contexto chicano,
nesta identidade dual que quere
Ser a do país dos outros, dos ricos,
dos que teñen traballo, e non se
resigna a perder a linaxe e a
tradición do país pobre, pero
amado de soños. Un exemplo de
fusión entre estas dúas liñas,
penas de mulleres e historias de
fronteira, é o relato que da título ó
segundo volume de narrativa, no
que a protagonista volta á casa
materna, no lado mexicano, fuxindo
dun marido ó que seguira a
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Estados Unidos chea de ilusión e
que agora malla nela.

A prosa de Cisneros é feminista
da forma máis sutil e,
probablemente máis efectiva; non
palas reflexións filosóficas das
protagonistas ou da narradora,
senón debido ó fío subterráneo que
as percorre o fío da perspectiva
das muller;s, esas mulleres que
teiman en aproveitar todas as
posibilidades que a vida ofrece, en
conducir coches grandes ou berrar
"como Tarzán". A autora salpica o
seu relato en inglés de palabras e
expresións en castelán,
enguedeeilando
a historia contada e
a lingua na que se conta.
Gustaríame, por último charmar
a atención sobre a imaxe
distorsionada que reflecten os
comentarios sobre a nova narrativa
estadounidense aparecidos en
España, presentándoa como
literatura de evasión. Na miña
opinión nada máis distante da
realidade. Como Cisneros, moitas
das novas escritoras (e tamén
escritores), transparentan nos seus
relatos os problemas e convulsións
dunha sociedade e un país que non
Iles gusta, e que probablemente
por iso aman. A
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SEXO Y F I L O S O F ~ A ,DE AMELIA VALCÁRCEL
para calquera filósofo, penco que é
deber de toda filósofa comenzar a
súa reflexión por unha cita
obrigada; se ben neste caso algo
longa, á que dispuxo do logos en
medio da angustia e nolo fixo
herdar en mellores condicións das
que o recibiu" (p. 36).

O libro que aquí nos ocupa
supón unha importante
contribución á reflexión filosóficofeminista. Coa rigurosidade e
combatividade que a caracteriza,
Amelia Valcárcel vaínos
enfrontando ós problemas e
dilemas cos que se atopa o
desenvolvemento da teoría, do
discurso feminista. Partindo do
recoñecemento de que a filosofia é
un dos vehículos normativos da
dimorfía sexual, insiste na
necesidade de desvelar a máis ou
menos sutil relación entre
pensamento e poder. Esta é a
razón de abordar a cuestión de
sexo e filosofia, xa que, segundo
se afirma: "a diferencia sexual é "a
cousa" que fundamenta o
pensamento en moitas épocas
distintas" (p. 1 1). Respecto da
relación entre filosofía e feminismo
a referencia a Simone de Beauvoir
é obrigada, aquí aparecen os
aspectos fundamentais que se
reforzarán ó longo do libro:
individualidade, equipotencia,
liberdade, universalidade. A loita de
Simone de Beauvoir por ser un
individuo -aínda que obxecto de
crítica tanto desde o feminismo
coma desde a filosofia e os propios
círculos existencialistas- a loita por
exercer a equipotencia, esto é, por
lograr unha relación entre iguais,
supón unha herdanza que nin o
feminismo nin a filosofía poden
rexeitar. Así, "mentres chega o
tempo en que Simone de Beauvoir
se convirta en figura de referencia

A pesares da incomprensión
relativa e frecuente do feminismo,
non por iso se impide a necesaria
reflexión e a posibilidade dunha
filosofia política feminista que,
como se indica, non deixou de
producir nos últimos vinte anos. O
problema radica na construcción
dunha teoría do poder. Os axustes
coa tradición política e o feminismo
da diferencia, que equiparan poder
a corrupción, son un paso
necesario. Atreverse a abordar a
teoría do poder e rachar co medo á
igualdade son dous obxectivos
fundamentais e que conlevan un
desprazamento cara a ética, cara á
invención, a difícil universalidade, á
razón ilustrada e, de novo, á teoría
política (p. 67). Amelia Valcárcel vai
desgranando pouco a pouco a tese
do poder coma mal, os seus
distintos analogados, os seus
distintos nomes para amosar que o
poder que realmente conta é ese
poder con minúscula, individualista,
espinosiano. De aí que reclamar a
individualidade, o devandito poder,
é, consecuentemente, a defensa
da equipotencia. da ética da
potencia. Unha ética incardinada no
presente e algo máis alá do simple
querer e non poder.

Facendo fincapé na vindicación
da igualidade, e resaltando os dous
momentos históricos máis
relevantes na cuestión da igualdade
dos sexos: a Ilustración sofística e
a Ilustración europea do século
XVIII, defínese o feminismo como
"certo tipo de pensamento arredor
do tópico da igualdade que se
producen polémicamente e se
estructuran nas Ilustracións, sen
que iso comporte vinculación con
prácticas sociais masivas: (p. 40). A
partir do 68 e da man do Segundo
Sexo de Simone de Beauvoir, o
cuestionamento do patriarcado
como sistema simbólico de
dominación é obxecto da crítica
feminista. O esencialismo e a
dicotomía natureza-cultura son
puntos importantes da discusión.
Nos anos setenta toma corpo o
traballo teórico, as mulleres
decídense a pensar soas. A
descripción que a autora fai do
tránsito do feminismo dos setenta
ó dos oitenta é sumamente
interesante, mostra como se
xenera unha crise do feminismo,
máis unha crise de crecemento
non a crise final que algúns
adoitaron a ver cando o feminismo
xa non seguiu ás teorías, ás
explicacións progresistas ó uso, e a
1

María Xosé A g r a

teoría feminista empeza a coller
forza.

En Sexo e Filosofía achámonos
con que a filosofía política e a ética
feminista non poden prescindir do
poder, da consideración de que o
poder non é univoco, de que se di
de moitas maneiras. O
antiesencialismo, o nominalismo e
1
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a igualdade coma equipotencia
respostan a unha posta en cuestión
da lexitimidade do xenérico "muller"
e a unha clara aposta por unha
meirande universalidade. A
filosofía, xa foi dito, constitúe un
espacio eminentemente normativo,
cando a crítica feminista Ile fai
frente os resultados, como moi ben
mostra Amelia Valcárcel, son
diferentes. O interese de Sexo e
Filosofía, non obstante, non afecta
exclusivamente a un público
especializado senón a todoslas
interesadas polo feminismo.
Agradécese asimesmo a
incorporación coma Apéndice do
seu coñecido artigo "El derecho al
mal". A

AMELIA VALCARCEL, Sexo v Filosofía.
Sobre Wuier v ~ o d e r " .
Ed. Anthropos. Barcelona, 1991. pp.
186.
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DIALECTICA D E LA SEXUALIDAD DE ALICIA H . P U L E 0
Alicia Puleo enfoca o seu
obxecto de estudio dende unha
clave constructivista, tratando de
refutar deste xeito calquera intento
de afirmación da sexualidade como
esencia ou realidade natural con
pretensións de fundamento
ontolóxico. A sexualidade é vista
como xa fixera Foucault, como algo
construído culturalmente mediante
complexos procedementos de
poder que O autor encadrara baixo
a categoría de "dispositivo da
sexualidade", e que abranguen
discursos filosóficos, médicos,
literarios, legais... A esta
metodoloxía foucaultiana a autora
considera pertinente engadir a
categoría de xénero, ó permitir
unha ampliación das

pensamento, que fará da razón un
mero instrumento e elevará a
sexualidade á categoría
fundamental do discurso. Puleo fai
referencia neste censo ó estudio
que G . Fraisse levara a cabo dese
período inmediatamente anterior ó
que ela analisa, e que inclúe dalgún
xeito, o xerme do novo
pensamento.
Así, o primeiro momento
amócase á autora, moi vencellado
cos discursos médico-filosóficos
de finais do XVIII, que facían da
maternidade unha cuestión propia
da natureza das mulleres,
vinculación por outra banda
positivamente valorada, ó
respostar a intereses políticos e
económicos.

Dotada con este instrumento
metodolóxico, o obxecto da sua
análise será unha serie de
discursos que a partir do XIX e xa
no século XX, tetien como tema
central a sexualidade convertida en
clave ontolóxica e epistemolóxica.
O estudio percorrerá tres
momentos do discurso patriarcal
coexistentes na conciencia
contemporánea. Algo fundamental
a salientar é que tales momentos
ponen de manifesto as fluctuacións
na valoración do xénero feminino ó
atoparse dita ~ 0 n ~ e p t ~ a l i Z a ~
eni Ó n
relación de dependencia coa que
se fai sobre a natureza, como imos
ver brevemente.

Aínda que nos discursos
diferenciados de Schpenhauer e
Hartman séguese a considerar tal
determinación, ésta será
ponderada de xeito ben diferente.
O fío conductor parte da
consideración da "Vontade de Vida"
-constituínte da "Cousa en sí" de
calquera manifestaicón
fenoménica- tendente a
reproducirse continuamente máis
alá dos individuos, que son
somentes instrumentos ó seu
servicio. A Vontade válese para OS
seus fins, do instinto sexual que é
a súa máis pura manifestación.
Mais por outra banda, Ó ser a Vida
esencialmente dor, os individuos
que a prolongan teñen un bo grao
de culpabilidade.
Está claro neste pensamento,
que as mulleres por atoparse máis

A crise e desencanto da razón
ilustrada traerán asociado un novo

vencelladas coa natureza, cunha
sexualidade que determina o seu
intelecto, teñen unha menor
responsabilidade que os varóns.
Agora ben, ó recibir directametne
os mandatos da Natureza
converterase na nova Eva, quen
por medio de trampas e enganos
intentará encadear ó home para así
cumprir o seu desexo de ser nai,
que é tamén o desexo da Vontade
cega. Así PO~S,a muller-nai Por
natureza adquire nesta reflexión as
connotacións propias da serpe.
encarnación mesma
A. Puleo considera que se co
pesimismo decimonónico a
sexualidade adquiríu a categoría de
clave gnoseolóxica e ética, do xeito
que rematamos de ver, nun
momento posterior ó valorarse
positivamente o Inconsciente, que
virá de novo encarnado pola muller,
haberá unha revalorización do
xénero feminino.
Ante unha sociedade sometida
ó tecnicismo e ó triunfo da razón
instrumental, a Psicanálise, o
surrealismo, e o maio do 68 son
presentados pola autora como
intentos de acceso a unha nova
verdade que virá asociada á
sexualidade. A Psicanálise verá na
sexualidade a verdade do suxeito, e
OS surrealistas e revolucionarios do
68 unha vía de acceso ó Absoluto.
A muller do lado privilexiado da
Natureza encarnará a intuición e a
sexualidade frente a un xénero
masculino que se declara a sí
mesmo portador dun intelecto
estéril. Será pois esa muller a
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mediadora e salvadora desa
sociedade decadente. Pero esta
valoración positiva do xénero
feminino encerra de novo as
trampas do discurso patriarcal, ó
tomarse coma un colectivo
excluído das facultades racionais
propias únicamente do xénero
masculino, e ó otorgarlles as súas
diferencias un valor liberador. lsto
supón ademáis dunha negación da
muller como individuo, un proceso
de reificación mediante o que as
atribuídas funcións sociais
liberadoras, pasaranse a tomar
como esencia definidora de seu
sexo. Proceso este, por outra parte
moi común e perigoso ó pasar da
diferencia biolóxica a unha
interpretación das diferencias
S O C ~ ~
e ~culturais
S
Como naturais, e
así poder xustificalas mellor.
Se ata o momento a autora
amosounos unha muller
identificada coa natureza, rexeitada
nun primeiro momento e calificada
de redentora nun segundo,
ulteriormente achegámonos a unha
nova redistribución de papeis: o
varón asumirase como natureza
que terá que loitar contra unha
cultura inauténtica que virá da man
do xénero femenino.
Bataille ofertará esta nova clave
interpretativa na súa coñecida
distinción entre sexualidade e
erotismo. O erotismo que se
constitúe en tres momentos
culmina cando o suxeito masculino
renegando das regras culturais que
se autoimpuxo no segundo
momento, intenta transgredilas

para retornar a unha natureza que
agora trócase maldita. Este retorno
non cupón unha volta á animalidade
-sexualidade propia do primeiro
momento- senón un achegamento
a unha animalidade sagrada,
revelación da plenitude. Este
terceiro momento é o realmente
valorado por Bataille: o protagnista
será o xénero masculino dotado
dunha irracionalidade natural que
Ile permitirá 6 acceso ó éxtase
frente a un xénero femenino, que
dotado agora coa razón, mostrarase
totalmente devaluada ó ser símbolo
de toda represión social.
Neste senso, unha teoría que
sendo na súa orixe moi ben acollida
por intelectuais que se
consideraban a sí mesmos
Nprogrestl,amasa unha vez rnáis,
según Puleo, a mesma Ióxica
patriarcal ó facer do suxeito
femenino pasivo un mero obxecto
de desexo 6s fins pretendidos polo
~ u x e i t or-na~culino.
En suma, a presente obra de A.
Pule0 ilustra acertadamente as
estratexias encubridoras, utilizadas
na construcción que se fai sobre o
sexo en discursos que se
pretenden a si mesmos universais.
Discursos necesitados dunha
análise, que como esta, ofreza
conceptos posibilitadores para
repensar o que tantas veces
quedou agachado e escurecido. A
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ALICIA H . PULEO. Dialéctica d e la
sexualidade. Sd. Cátedra. 1992.

MUSA D E LA RAZÓN D E G E N E V I E V E FRAISSE
Dende unha perspectiva
histórico-filosófica, a autora sitúa o
seu estudio nun período que
abrangue dende o momento
inmediatamente posterior á
Revolución Francesa ata ven
entrado o século XIX, achegándose
para tal fin ós discursos que
producidos nesta época, teñen
como obxecto ás mulleres,
independentemente dos suxeitos
que os pronuncien.
Aínda que a análise de tales
discursos é unha reconstrucción da
dominación a partir dos lugares
sociais dos individuos sexuados,
Fraisse rematará poñendo de
manifesto a necesidade final, aínda
que non satisfeita nesta
investigación, da pregunta pola
esencia dos suxeitos sexuados.
O momento histórico
considerado -dinos- é
especialmente relevante porque
marca unha ruptura: a querela
histórica do conflicto dos sexos
devén en proceso; a situación de
guerra que escomenzará no século
XVI cunha evaluación comparativa
das cualidades de cada sexo por
parte de individuos aillados, é
transformada nun asunto político
tomando a forma dun debate
democrático.
Poderiamos dicir, aínda
considerando o risco de non ser de
todo exactos, que Sylvain Maréchal
adquire no estudio o papel de
personaxe central, e que o seu
discurso serve como punto de
partida para a análise da retórica
doutros textos, que a autora coloca
A n a Celia Rodríguez Buján

en paralelo para mellor dar conta
das estratexias encubridoras dos
que tratan de excluír ás mulleres do
espacio público, frente ás verbas
que se converten no vehículo de
defensa da universalización dos
dereitos que a nacente democracia
estaba a reclamar.
Sylvain Maréchal redactor do
Manifesto dos @uais de Babeuf,
tamén redactará un proxecto de lei
ficticio que prohibirá ler ás
mulleres: o impedimento de todo
saber levará asociado a eliminación
no xogo do poder, e as ausentes da
cidade permanecerán a cultivar o
efímero no ámbito doméstico. A
esta "exclusión radical" do público
Md. Gacon-Dufour respostará
defendendo unha "participación
menor": o saber e o uso da razón
por parte das mulleres é bo sempre
que se aproveite no ámbito
privado. Por outra banda, Mad.
Clément-Hémery posicionarase
políticamente, solicitando a
posesión igualitaria dos dereitos
Para árf~bolosdous sexos:
"Cidadanía evidente".
As tres posturas, como
dixemos, marcarán as lirias dos
.debates posteriores exemplificar
o debate público que sobre a razón
se estaba a facer: como concepto
clave definidor do individuo
democrático será preciso
determinar se a muller a posúe, e
cómo é esta razón, onde o
fundamental será ver se é diferente
á do varón, e de ser así cómo
funcionar nas mulleres. As distintas
respostas implicarán a inclusión ou
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exclusión nese xogo democrático.
Que a muller posúe a facultade
de razoar aceptado prácticamente
por todos; pero o problema do tipo
de razón que ésta posúe, é dicir, a
cuestión de se a súa identidade
sexuada incide nas propiedades da
súa facultade, parece que non é
resolta, e isto semella preocupar a
G. Fraisse. A autora ve como a
pregunta é desviada en función das
finalidades sociais e políticas que
os autores dos discursos
pretendan: así, os médicos
filósofos -dos que Cabanis é un bo
exemplo- non aplican á muller a
noción de perfectibilidade
(superación das determinacións
naturais) para reservarlle o espacio
privado do perfeccionamento da
especie mediante a súa función de
nais. Fourier despraza o problema a
un plano económico, descalificando
a dobre moral dos filósofos
ilustrados. Condorcet no plano
social, apunta a necesidade dunha
coeducación para que as mulleres
poidan desenrolar as súas
facultades do mesmo xeito que os
homes. Ou tamén neste senso
Rousseau fala da existencia nas
mulleres, únicamente de razón
práctica ó servicio da ciencia
doméstica. Así pois, dirá a autora
que hai demasiados intereses en
xogo como para permitirse a
pregunta pola esencia da razón dun
xeito sosegado.
Se en xeral, é aceptado que as
mulleres posúen razón, o debate
centrarase na cuestión do exercicio
de dita facultade. 0 s discursos

estudiados ponen de relevo para G.
Fraisse a insistencia no tema das
mulleres excepcionais,
conceptualizadas como imposibles
(J. de Maistre, Sénancour); feito
histórico (Sophie Germain,
Germaine de Staél, Constance de
Salm); necesidade económica ou
conveniencia social para que elas
poidan subsistir individualmente
(Condorcet e a súa discípula Fanny
Raoul, Stendhal); ou abstracción
obrigada polo propio discurso. En
calquera caso, o fundamental na
insistencia da excepción, é que vai
permitir instituír mellor a regra: o
feito de que existan escritoras ou
mulleres asalariadas será unha
excepción, pero ó conxunto das
mulleres prohibiráselle calquera
pretensión de igualdade; a súa
regra a seguir será o matrimonio
patriarcal e a súa total dependencia
reforzada polo código civil.
Interesante é a analise feita
pola autora de dúas excepcións
reais: Germaine de Stael e
Constance de Salm. A primeira é
presentada como defensora da
producción dos costumes por parte
das mulleres -propia do Antiguo
Rexime- e á vez como
demandante para as mesmas do
dereito da razón no sentido máis
forte. E dicir, o que fa¡ dos
individuos o seu propio fin e os
posibilita na enunciación de
opinións, en vez de soportar a
opinión común. Constance de Salm
limitarase a pedir poder político na
mesma liña que a súa compañeira
ó amosar que o doméstico e o

público non están separados como
se pretende, senón que a
tradicional producción de costumes
no privado é xa sinal evidente de
que as mulleres dalgún xeito están
inmersas nos asuntos públicos. A
pretensión explícita de poder
político respostaráse en xeral co
rechazo; cando a partir de 1820 as
autoras xa son demasiado
numerosas, o discurso patriarcal
afirmará que hai algo pero que
unha autora, unha muller política. Á
marxe da retórica ó uso, Fourier
amosando ó suxeito feminino
como responsable, fará un
chamamento ás mulleres
superiores na súa obriga de axuda
a todo o seu sexo.

GENEVIEVE FRAISSE, Musa d e la razón.
Ed. Cátedra 1991.

Algo fundamental é que no
conxunto dos discursos analisados,
a
dOus
procedementos retóricos ben
distintos: un aporta demostracións
e probas Ióxicas, mentres que o
outro ten coma únicas armas, a
afirmación e a tautoloxía. Ante tal
evidencia parece Ióxico que o
proceso inciado coa apertura da
democracia aínda non chegara a bo
término. A
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CARRAPUCHINAS, ~INCENTAS,SABICHONAS, NENAS MALAS E MULLERESPERVERSAS. UNHA SELECCION DE ANXELA CARTER
Protagonistas femininas
Se consideramos o feito de que
no mundo viven aproximadamente
a mesma cantidade de homes que
de mulleres, estraña o feito de que
no xénero de relatos curtos estas
aparezan coma protagonistas
cunha frecuencia menor da que
podería esperarse; por ¡so é de
destacar o esforzo de Anxela Carter
(Gran Bretaña, 1940) por ter
recopilado dúas antoloxías deste
xénero, editadas por Edhasa.
A primeira delas, á que nos
imos referir, preséntase baixo o
título de Caperucitas, Cenicientas
y Marisabidillas (Barcelona,
Edhasa, 1992), onde recolle unha
selección de contos populares de
moi diversas procedencias.
Os contos populares,
transmitidos de forma oral, son
anónimos, isto é, carecen de
xénero; quizais nalgún caso
concreto poidamos coñecer O
nome e o xénero da persoa que
conta a historia, pero isto é
anecdótico, posto que o que nunca
poderemos chegar a saber 'quén
realmente a inventou. Emporiso,
tradicionalmente son narradoras
arquetípicas femininas as que se
encargan de perpetuar os contos:
en Francia está a figura de "Ma
mere I'Oie", en Inglaterra "Mother
Goose", e entre nosoutras, é a
mítica avoíña quen nolas conta ao
pé do lume para nos entreter e, ao
mesmo tempo, nos ensinar, que en
definitiva son as funcións esenciais
do conto. Por isto, anque en
Beatriz Fernández Herrero

primeira instancia este tipo de
historias ten coma finalidade o
principio do pracer, este non existe
en sí mesmo, senón que sempre
vai acompañado dunha intención
moral e perpetuadora das
tradicións.
Neste contexto, a recopiladora
extrae unha conclusión: submersos
en sociedades patriarcais e
reflectindo os valores destas, os
contos, pese a que sexan contados
por narradoras, xeralmente non
poñen á muller no lugar que
xustamente Ile corresponde; como
sinala na Introducción, "ainda así,
cando son as mulleres as que
contan as historias, non sempre se
senten impulsadas a colocarense
de
'On
capaces de
contar contos claramente
insolidarios para coas súas irmás".
Esta antoloxía, sen embargo, foi
seleccionada de xeito que nela non
se presenta ningún exemplo que
recomende a subordinación pasiva
da muller ao varón, como ocorre na
meirande parte dos contos
populares; ao contrario, todos os
relatos que a compoñen responden
a unha intención da recopiladora;
posto que proveñen de lugares e
de épocas moi heteroxéneas,
unicamente pretenden "demostrar
a grande riqueza e diversidade de
reaccións e actitudes ante o
mesmo problema común (estar
vivas) e a riqueza e a diversidade
con que a feminidade, na práctica,
está representada na cultura
extraoficial: as súas estratexias,
intrigas e dificultades". Así, as

nosas protagonistas vence
obrigadas a ser as que pensen e
tomen as decisións en familia,
como ocorre no conto inglés Un
azurnbre de sesos, onde un home
bastante parvo pretendía mercar os
miolos e a intelixencia que a el Ile
faltaba, e soamente os conseguiu
cando logrou casar cunha muller
moi lista, posto que, como di a
feiticeira, "o único remedio para un
parvo é unha boa esposa que o
coide", con xuízo suficiente para os
dous. Ou como en La niña sabia,
de nacionalidade rusa, que soubo
responder a todas as adiviñas que
o zar Ile proponía ao seu pai e ao
seu tío, e que estes eran incapaces
de resolver. Son elas tamén as que
aprenden viaxes épicas, coma no
corito noruego titulado A l este del
sol y al oeste de la luna, no que a
filla pequena se arrisca para sacar
aos seus pais e o aos seus irmáns
da miseria, ou La niña que desterró
a siete jóvenes, que consegue
reunir á súa familia separada. As
nosas protagonistas saben cumprir
os pactos (La promesa, birmano),
sacar adiante aos seus fillos co seu
só esforzo (La doncella sin brazos,
ruso) ou non revelar os seus
segredos ao seu marido gardando
o seu as na manga (Guarda tus
secretos, Africa Occidental) e
mesmo enganándoos (La esposa
ingeniosa, tribal indio) para
conseguir a súa felicidade.
Boas ou malas, sabias,
intelixentes ou parvas, lúcidas ou
excéntricas, as protagonistas
destes contos enfrontanse ás
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diferentes situacións que Iles
depara a vida, resolvéndoas de
diferentes maneiras, co seu modo
particular de ver as cousas.
En definitiva, Angela Carter
preséntanos esta selección de
contos populares e tradicionais
agrupados, non sempre con acerto,
en sete apartados ("valientes,
ousadas e voluntarios as^; Mmulleres
listas, nenas enxenosas e trampas
desesperadas"; "parvas"; nenas
boas e o que conseguen~;
familias desgraciadas, contos
morais), onde non hai heroes
senón heroínas, cun propósito
claro; "o desexo a afirmar o dereito
a unha lexítima parte do futuro
establecendo o dereito a unha
parte do pasado!
A segunda antoloxía, que nos
imos referir, baixo un irónico título
(Niñas malas, mujeres perversas,
Barcelona, Edhasa, 1989). é unha
colección de relatos, esta vez
escritos (a diferencia do anterior,
que recollía contos de tradición
oral) e cun xénero ben definido,
pois
eles están
por
mulleres, moitas delas
consideradas coma as grandes
autoras contemporáneas: Collette,
Grace Paley, Vernon Lee, Elizabeth
Jolley, Katherine Mansfield, a
propia recopiladora Anxela Carter,
etc.
Como en toda recopilación, a
temática destes relatos, algúns
deles excelentes, é moi variada,
pero como sinala a contraportada
do libro, "todos teñen algo en
común: restaurará aventureira e á

revolucionaria coma modelos
auténticos para todas as mulleres,
en todas partes". Así pois, parece
desprenderse unha continuidade na
intención de Anxela Carter entre
ambas antoloxías: se na primeira se
establecía, como ela sosten, o
a unha parte do pasado!
nesta afirmase o dereito a unha
parte do futuro e, inevitablemente,
do presente; neste caso, e coma o
título indica, todos os relatos se
refiren ao protagonismo moral das
mulleres na súa propia vida; o que
ocorre é que hoxe por hoxe,
nosoutras cometemos menos
delit0s cós hOmes, porque a
sociedade nos concede menos
oportunidades para iso: como
escribe a recopiladora,
convencionalmente a noca
moralidade non ten nada que ver
coa ética e sí coa moralidade
sexual: ser mala é ser promiscua,
adúltera, ter relacións sexuais
antes do matrimonio. Rompendo
con esa liña tradicional, as
protagonistas da meirande parte
destes relatos non son libertinas
sexuais, senón que poden exercer
a súa maldade noutros campos,
exactamente como o fan os
homes; sen embargo non
aparecen, agás nalgunha
excepción, heroínas realmente
malas, quizabes polo feito de que,
a insolidariedade que demostraban
as avoas que nos contaban os
contos populares deixaron paso a
unha solidariedade comprensiva
entre nosoutras, e todos estes
relatos foron escritos por mulleres;
Anxela Carter mantén que moitas
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delas aparecerían como moitísimo
peores de ter sido homes os seus
autores; que a nosoutras nos custa
máis censurar os nosos actos, e
mostramos unha tendencia a
considerar os atenuantes
("nosoutras perdoamos, non
xulgamos"). E os atenuantes, neste
caso, son a situación marxinal que
nos toca vivir: por isto, as mulleres
deben moitas veces enfrontarse ao
sistema normativo das nosas
sociedades patriarcais; nisto
consiste, parece desprenderse da
Introducción do libro, a nosa
"perversión": en intentar
afirmámonos coma nosoutras
mesmas e realizármonos coma
tales, expresando os nosos
sentimentos e reclamando que
sexan considerados.
Así por exemplo, La debutante
(Leonora Carrington) é unha rapaza
que se rebela contra as
convencións da súa comunidade,
neste caso, contra a súa
presentación en sociedade, acto
que ve ridículo e innecesario; por
isto, cambia o seu posto a unha
hiena do zoo, que debe poñerse,
para facerse pasar por ela, unha
máscara feita coa cara da criada;
mais a rapaza non quere que a
serventa sufra, e faille prometer á
hiena que a matará antes de Ile
arrincar a pel. Algo similar ocorre
en La última cosecha de Elizabeth
Jolley: a súa protagonista é unha
asistenta que limpa os
apartamentos da xente rica, e na
súa ausencia, utilízaos para
prestárllelos ás persoas pobres do

-

seu barrio, facéndoos un chisquiño
máis felices; tamén consegue
estafar a un home vendéndolle
unha finca da que nunca xamais
chegará a ser propietario, senón
que permanecerá nas súas mans
para que os seus fillos podan
sentírense a gusto. En Contrato
matrimonial, de George Egerton, a
señora Jones é alcohólica e acaba
asasinando aos tres fillos do seu
marido, pero antes de chegar a isto.
sufriu a separación e a morte da
súa propia filla, á que aquel
rexeitara. No magnífico relato de
Colette La luna de lluvia é a propia
escritora a que toma a palabra
como protagonista para narrar o
caso de Delia, a irmá da súa
mecanógrafa, que utiliza escuros
métodos espiritistas, para
desfacerse do seu marido, da súa
tiranía, para cobrarse así o seu
despeito e o seu abandono. E a
situación extrema en que viven as
mulleres a que as impulsa a seren
perversas, despiadadas,
irreverentes coa autoridade; estes
relatos parecen escritos para que,
a0 lelosl nos poñamos da Súa Parte
sen nos dar conta, ~~Stifiquemos
0
seu comportamento entendendo
que as circunstancias non Iles
permiten outra caída que a rebelión,
ás veces violenta; mesmo en
ocasións, O sentimento de empatía
cara elas evidénciase no propio
relato: en La larga espera, de
Andrée Chedid, unha muller exipcia
moi pobre e nai de nove fillos,
socorre a un santón; este, como
banzón deséxalle sete fillos máis,
polo que ela Ile suplica que Ile retire

tal bo desexo": demasiados fillos é
a morte; todos no pobo apoiana,
axúdana a erguerse contra o seu
destino fatal e atacan ao santo
varón. As autoridades deteñen aos
homes da aldea, pero anque os
levan, as súas mulleres séntenos
máis preto delas ca nunca...
En última instancia, a
transgresión preséntase nestes
relatos a traverso do intento das
mulleres por saíren do papel
submiso ao que as confina a
sociedade: "A maioría das mulleres
destes relatos -escribe Anxela
Carter-, se ben non colleitan
grandes éxitos, polo menos
procuran esquivar o seu papel de
víctimas mediante o uso xuizoso do
seu enxetio, e todos teñen en
común unha certa obstinación,
unha especie de malicia, anque as
historias sexan moi variadas e
procedan de todo o mundo.
En definitiva, os modelos de
aventureira e heroína, de
tenacidade, astucia e confianza
nunha mesma quedan
evidenciados nestas dúas
antoloxías, que polos seus contidos
e pala súa calidade literaria -ora[ e
escrita, en cada un dos casos
poden ser lidos co pracer e a
satisfación que intuímos [le
produciu o labor de selección á
mesma recopiladora. A
Trad. Marga Rguez. Marcuño
Nota da traductora: ao non
posuír, para traducir ou conservar,
os títulos orixinais das obras,
optamos por respetar a súa
traducción ao castelán.
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J e a n n e Hyvrard
Lembro
Unha vila de pedras
Donde todo m e era habitual
E unha chea de ondas
Alta mar e rocas
Marea alta
Marea baixa
Marea de algas
María -escribe- aí

Lembro
0 s días do comezo
Da miña busca
Seguindo os pasos
Das miñas travesías errantes
E dos sorrisos irónicos
Dos transeúntes maliciosos
Oh la la

Lembro
O arrolo das aguas
Doces e maternantes
Movemento de imaxes
Resaca da Historia
Remoíño de páxinas
Soño leitoso

Lembro as miñas viaxes volátiles
Pombas e rulas
Nos que imploraba aos peiraos
Xaulas e paxareiras
Que m e guiaran até o embarcadoiro
Lembro
As miñas caminatas reais
Ao longo dos muros e das beirarruas
Episódicas
Aventureiras
Episodúas
E telúricas
Donde eu fendía a multitude
Carabela despregada
Todas as frases fora
Proa mesmo de min -miña- lingua
Deixade correr a ambulancia
Deixade pasar
A sirea convulsa
Da voz afónica

Ou ven poesía miña
Fluído maternal
De páxaro lira
Páxaro libre
Páxaro libro
Páxaro ceo
Voando só
Todo ao alto
O o grande mastro do texto
O máis perto do Moi-Alto
Déixame Colón
lnventar outras rutas
Déixame Colón
Soñar con outros mundos
Que os das masacres
E a consagración
De todos os vencedores
De horror
E de desgracia

Ou como vogaba
Cansa cansa xamais
De cambiar todo en palabras
Oh la la
Escamas e aletas
Oh la la
A mina vida de aleta
E a mar océana
Oh la la
Lerá ben
Quen lea o Último

Déixame Colón
lnventar outras linguas
Que o ouro e os espellos
Encerrados nas adegas dos barcos
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Oii j'implorai les quais
Cages et volieres
De me guider jusqu'a la digue
Je me souviens
De mes marches royales
Le long des murs et des trottoirs
Episodiques
Aventureux
Episodeux
Et telluriques
0 u je fendais la foule
Caravelle déployée
Toutes phrases dehors
Proue meme du moi-ma-langue
Laissez couler I'urgence
Laissez passer
La sirene convulsée
A la voix enrouée
O comme je voguais
Lasse lasse jamais
De tout changer en mots
Oh la la
Ecailles et nageoires
Oh la la
Ma vie de palme
En la rner océane
Oh la la
Lira bien
Qui lira le dernier
Je me souviens
D'une ville de pierres
Ou tout m'était courant
Et comblement de vagues
Haute mer et rochers
Marée haute
Marée basse
Marée d'algues
Marie-écris-toi-la
Je me souviens
Du bercement des eaux
Douces et maternantes

Mouvance d'images
Ressac dlHistoire
Remou de pages
Reve laiteux
O viens ma poésie
Fluance maternelle
De I'oiseau lyre
L'oiseau libre
L'oiseau livre
L'oiseau ciel
S'envolant tout seul
Tout la-haut
O le grand mat du texte
Au plus pres du Tres-Haut
Laisse-moi Colomb
lnventer d'autres routes
Laisse-rnoi Colomb
Songer a d'autres mondes
Que ceux des massacres
Et du sacre
De tous les vainqueurs
D'horreur
Et de rnalheur
Laisse-moi Colomb
lnventer d'autres langues
Que I'or et les rniroirs
Enfermés dans les cales
Laisse-moi Colomb
Recomrnencer le monde
Aux terres anciennes
Le jour nouveau
Je me souviens
De la colombe
Volant seule contre le vent
La-haut
La-haut
Toujours plus haut
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De misaine en nacelle
Dans les voiles de haute-vergue
Dans la hune des nuages
O la vigie balancelle
Au creux du ciel
Dans les hauts commencements
Du Tres-Haut
Je m e souviens
Du souffle qui soufflait
Et m'emportait
Colomb
Colombe
Et le bateau et la terre
Et les mots et la mer
Et le phare et les oiseaux
Je ne me souviens plus
Du mois du jour
Quel siecle que1 an
Quel reve
Quelle vie
Quel quoi ca la
Oh la la
0 u ca
Ca quoi
Ca la
Ca quoi donc
Ca la quoi
Ca
Ca la
0 u donc
Ca
Ca la
Qu'est-ce
Je ne m e souviens plus exactament
Quelle fois exactement
Colomb
Colombe
Rappelle-toi
Dans les rues

Un jour
Je n'ai plus retrouvé
Ni la rive
Ni le port
Ni la jetée
Souviens-toi colombe
Alors alors
De ma cité de pierres
Fosses ouvertes
Eaux emmurées
O ma ville engloutie
Flottation dans I'ecume
Du corps visqueux et navr-e
Flottaison sur I'écume
De la Marie-noyée
Ecaillée

POEMA BEREBER
Os ladróns de imaxes fan fuxir as gacelas
Roda roda a roda do pozo
Xa non hai auga
Máis que os veos negros
Das mulleres na fonte
Fluen fluen as reclusas
Fluxo de terra
Deserto de pedra
Cofre prisón
Alfaia bereber
Pechaduras das casas
Reclusas recluídas
A fonte está vacía
0 s ladróns de imaxes teñen as mans libres
Voan voan os paxaros

De "Les soleils inmobiles"
Traducción
sé Queizán
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Chus P a t o
PARA CATUXA, NO SEU DEZANOVE CUMPREANOS

PARA XÉ FREIRE

A teima das mulleres da noca familia pola construción

As augas reflecten os sucos do arado
os ollos na pouta do lobo
na menta
os moletes de pan son as ruínas do castro
no xiro do forno a canle do rio

a miña avoa tina os 0110s azuis
como a frol do liño, algo distantes,
a serpe tece e destece o estandarte dos seus 0110s

a gula acompaña a avareza pola palabra

a casa da mina nai
partida en dous
atravesada
trato de explicar que non precisamos estudar arquitectura
encheríamos o val de voces sirénicas
acuáticas
Nós, roda en que xiran os pombais
o índice que construi as mámoas
a cabeza que terma da pedra branca
sidérea
raiñas en Acra, Pafos, no lugar
onde a fada estendeu os seus cabelos
Os bídalos protexerán as tuas máns
a lua, mingua
bota as contas cara atrás
nacera cando ti
adveñas
0 s crótalos purificarán a tua voz
Coroas o esplendor do mar
De min a ti
fervenza
GLORIA.

canários (a vellez non precisa 0110s para ver. Esta desgraza sentada
na cadeira de formica, as paredes descascadas, a ferruxe
o mofo
pois todos os "encantos"fuxiron cara o mar
e dorme aqui a grande lesrna
a frol azul
a crisálida de prata) na casa de enfrente,
próximos
charnaban-lle a aquel lugar o Paradiso
desvian-se ali as augas para a usina de electricidade
medran as folgueiras
xigantes
entón Talia decidiu dividir en duas clases as galiñas
as galirias do poleiro teñen pitiños brancos
as galiñas do poleiro falan todas en francés
-monsieur, le village est occupé par les americains
o esquilón convoca aos coengos a rezar
a pedra de Vilamor
o buxo no pazo dos Aguiar
no bico da fonte a tenda da Moura
a fita da Vella
a vulva verde da lua
o cimento fura de extremo a extremo o ceu da furna
a rosa do lago no cereal, na fouce do inferno,
a cabeza un soto de crustáceos
en Rinlo
na cetária
abandonada
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Na praza de abastos escoito música
só aqui concibo o pracer de escoitar música
baixo este arco lateral que une e separa a Burga do Mercado

'i

aqui a forxa
a calda dos metais

!

pero non escreberei sobre o esplendor do mazo
nin de enxeño de rodas que conduz a auga até a moa de afiar.
Este lugar: avivando o lume
fouleando os regatos da montaña

/C.

logo de nadar cincocentos metros
logo de entrar nos vestiários
e leo nos graffitis
e penso que non poderei abrir a porta da cabina

.
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pon0 os óculos
encasqueto-me os Óculos
o sol é cousa do pasado
o sol é olvido
nunca me interesou o sol
o Dodge Brothers que a mina avoa importou
o Dodge Brothers con reductora apreixado por contrabando de lignitos
ao cruzar a fronteira con Zamora
a miña infáncia é de cor de prata
un papel infinitamente alisado
unha mare
unha luarada
por debaixo da infáncia acontece o mundo
a infáncia é un sobrado con múltiples furado:
a tentación de permitir-me un nenúfar no ~io,,~,,
Merco aneis. Do tamaño dun ollo
escoito
as augas fráxeis, pálidas, da piscina. A
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X e l a Arias
Que me compartas se me falo de nada,
que me compartes finalmente entre as cortinas,
que somos nos vasos e automóbiles un compárteme
subliñado de pareceres.
Sospéitame como amámo-lo trastorno das nosas mans
á procura de nada que vén tan enormemente importante ós nosos colos traballosos.

Non hai, si que non hai
idioma abondo.

1

Non hai idioma abondo para recoñecérmonos,
Pero ti e rnais eu e nós,
se nos sabemos sabémonos
desde os espacios en branco.

Sábenos
amantes na urxencia do cámbiame
de sitio o mundo que afirmamos.

A

Así podo eu araña-lo peito que conteño
cos teus meus dedos.

CRE
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L o u i s e Cotnoir
MORT~FERAS
Escribir é unha grande loucura.
Denise Desautels

Ela gosta dos días nos que os peitos collen peso.
E unha maneira de pesar sobre a realidade. Ela leva
o seu corpo como una verdade, a súa seducción.
Algo excesivo sen a dor.
Eu son aquela que está de máis. Cuspo o meu nome
con sangue.

Muller enca~erada,non son as palabras as que
a asasinan. E o espacio de ar que se atrofia
entre elas. O odio no estado puro. Matareite
e ela estoupa a rir. Libre de repente.

Ela toca as cores que volven coa
humidade do mundo. Cada palabra se axita.
Unha "muleta" diante da marca da besta. Ela non
cederá á prohibición. Ela evita certas
olladas. O pasado é unha materia en movemento.
Eu rodeo a deslumbrante brancura dos esqueletos. De perfil, a paixón acosada.
Demasidado exaltada, demasiado enamorada. Demasiado.
[A embriaguez
ás veces. De que volver debuxar a súa boca, as súas
orellas. Tocar a exacta cor do sangue.
Por razóns de familia, dunha célula a outra.
A desposesión.
Esta vida de tola. Desgarrada e viva. Dou
dente con dente.
Traducción: María Xosé Queizán
Poemas pertencentes ao libro ASILES. 1991.

Camino senlleira, branco visible na noite.

Cínica e alegre diante do espantoso espectáculo
do mundo. Ela non di nin si nin non. Para que
non Ile falte aire. O neutro do xénero e do
rol, aí escríbese a traición. Todas unhas tolas.
Eu pégome coas palabras e abofeteo. Diabolicamente vivaz.
As tebras obscurecen o cerebro. Designio de morte
permanente. Unha maletiña na man, ás
veces ela entra no asilo, no convento, na maternidade. Co ruido das portas que se pechan
soas. Encerrada.
0 s efectos seriados, presentidos, oidos. Tremo de cólera.
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MEURTRIERES
Écrire est une grande folie.
Denise Desautels
Lecons de Venise
de Asiles
Ed. du Renine ménage, Mautriac. 1991

Elle touche les couleurs qui reviennent avec
I'humidité du monde. Chaque mot s'agite.
Une muleta devant le chiffre de la bete. Elle ne
cédera pas a la proscription. Elle évite certains
regards. Le passé est une matiere en mouveJe contourne I'éclatante blancheur des squelettes, En profil, lNardeurtraquée,

Elle aime les jours ou ses seins s'alourdissent.
C'est une facon de peser sur le réel. Elle porte
son corps comme une vérité, sa séduction.
Quelque chose de I'exces sans la douleur.

Trop exaltée, trop amoureuse. Trop. L'ivresse
parfois. De quoi redessiner sa bouche, ses
oreilles. Toucher I'exacte couleur du sang.
Pour raison de famille, d'une cellule a I'autre.
L'éviction.

Je suis celle qui est de trop. Je crache mon nom
avec le sang.

Cette vie de folle. Écorchée et vive. Je claque
des dents. A

Femme ecrouee, ce ne sont pas les mots qui
I'assassinent. C'est I'espace d'air qui s'atrophie
entre eux. La haine a I'etat pur. Je te tuerai et
elle éclate de rire. Libre tout a coup.
Je marche seule, cible voyante, dans la nuit.
Cynique et joyeuse devant I'effrayant spectacle
du monde. Elle ne dit ni oui ni non. Pour ne
pas manquer d'air. Le neutre du genre et du r
ole, la s'écrit la trahison. Toutes des folles.
Je m'en prends aux mots et je gifle. Diaboliquement vivace.
Les ténebres noient le cerveau. Mise a mort
permanente. Une petite valise B la main, parfois elle entre a I'asile, au couvent, a la maternité. Avec le bruit des portes qui se referment
toutes seules. Emmurée.
Les effets series, pressentis, entendus. Je tremble de colere.
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M."osé

Queizán

I
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A CAVERNA

LUME DO FOGAR
iDeixemos apagar o lume sagrado!

Sombras vagantes na brétema
caidas
mulleres sen sombra
séculos de panos negros e
sumisión.
iRenégote demo!
Sodes o que hai que abandonar
e ollos que non ven ...

O pé no dintel é máis que un xesto
vestal da histeria
desconcerto da razón
dos amos do tempo e do camiño.
Escapa da fogueira
do fogar
Hestia
histérica
bruxa eterna madre.
Asusta a correcamiños
na senda vetada.

Partir
coller altura e non oír laios.
Salvada
alzarme sobre vós como
UN
ser excepcional.
Lanza de costas
Un grito audaz no vacío.
Inútil.

Hermes encontrará a casa fría
e vacía. A

Nunca me partirei
o cordón umbilical femia
que ata
a condición
as ansias do colo das avoas
materia en fin
que ha poder con todo.
[Chamade por min!
Baixarei á matriz do bosque para encontrar as sombras.
Falaremos da luz e da rebelión.
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Luisa Villalta
MULIER MENSURA

n

0 s ombros empezaban a falar, Venus melada, e un
cincel sen nome deixou perder os brazos
Despois de tanto tempo ainda un crepitar branco de
lume nas axilas, unha vontade de ascender e rebentos
de anxo, un mirar que se volveu cebo por negación no
espazo en favor doutras substáncias, que tenden cara
ao chan, descendendo sen tempo nen escollas

E está o torso torcido como a noite enrugada baixo
a roupa das caderas, como o tempo que premese con
urxéncia contra o sexo absorto

- l _ - _ ~
4

,

Desde os beizos tamén lamentacións e salmos de
pureza escoan até os fortes agarrados pés en marcha
que leve e pesadamente sempre empeza
Por amor deixa cair o manto, por amor todo, por
facer-se muller pára o seu salto, por esperar do tempo
perde o corpo, cede os brazos por conceber a grave
ocupación do mundo. A

"a
/'
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C r i s t a l Méndez

1

A PALABRA

A LUZ

Eu, por non ver máis fiestras, dinamitei a miña casa, e fun, máis aló
dos sinais comúns. Cara o vértigo.

Devoro areas,
rosas
pelusa,
asas de pega raiña,
un ovo,
pedra e xelo.

Fun. E dancei sen palabras cos tambores do Sol. (Desde entón soio
falo cando descanso).
A caída vertical da luz, reveloume a extrema pureza das cousas, as
súas texturas e volumes. Mesmo no meu corpo.
Embriagueime de ar.
Afundín as mans no pelexo tremoroso de animais novos.
Engulín crustáceos, croios, xelatina.
Bebín do mar, e fun ainda máis aló.
Mentres tanto, vós asistíades a vagos solpores planos, sempre desde
a demarcación imposta das fiestras.

E logo vomito todo.
Un todo redondo
como a miña boca
grande.

1

Quixera crer que son un dragón.
Pero o ventre é negro, din.
Será...

Eu vou soa. E non me arrepío.
Velai o meu retorno indecoroso.
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TAO
A Carlos Neira.
Explorador do interior.
Se o mar nega sernpre ao número,
poderíamos tamén nos
percatarnos da falacia da escuadra,
rnaldicir a liña recta,
escoitando como desafinan os espellos.
Deslizaríamos a man pola parede ou cáscara
que delimita as cousas
constatando a súa maleabilidade.
Saberíamos, pois, da espiral que late no reposo.
Quizás entón,
esa carne engurruñada
que conforma os nosos mernbros,
abandonase a dor vermella
de cravos, aramios, sogas e martelos.
Vomitando un alarido.
E fose a liberdade
un fluir lixeiro
de luz,
pola boca á vaxina, peito, coxas, mans, xoenllos ...
unha e outra vez, por sempre.
Xa que o mar nega sernpre ao número
poderíamos tarnén nós,
se non fose polo
horror que a morte nos inspira.
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Carmen Lobón
Mordiscando o seu cachimbo de hachis;
o bambú está de parola co ar
e murmúralle moi baixiño
cousas da Amazonia agardando a flor da ceiba
nas bolsas de augas laranxadas do noroeste.

Para ti e para min
a eternidade, sempre, estara nas rosas.

Falan da anaconda, desfacendose os dous
en risas e carautas maliciosas.
Non esquecen que o urobú quixo saltará corda,
e que o tití desvergonzado vestiuse coa coroa
de coralinae tricolor roubada ao xacaré.

Sen saír as escaleiras os brontosaurios
toman o fresco xunto á porta
sorbendo de vagariño un bebedizo rosa.

Quédalles por falar dos nenos da praia,
na violencia íntima das palabras quedas.

Conviven cunha momia das altas terras bolivianas
e, no veran, sin cruzar as escaleiras
chámana para darlle unha ollada
a danza nas costas, dos mozos que namoran na praia.

As catro da mañá, nas vésperas do primeiro de ano
arrumbamos as cuartiñas de auga de Oxalá
e limpamos os santos no candomblé da noite.

O Corcovado latexa en secta
e o Botafogo lembra, mollando ca caipiriiia os beizos,
os tempos acochados nas vértebras no lintel do Pazo,
sen poder saír as escaleiras.

Souben na obriga do primeiro domingo
despois de carnaval
que me acercarei ao berce das estrelas
albiscándoas de vagar.
Que as sílfides e as fadas bocexan
en calquera recanto da casa
cunha diadema de espadas.

Filosofan, rin con son vermello e acibeche,
esquecendo que tan só
se pode invocará alba e ascender a ela
cando o amor nos fai compaña. A

Palabra.
Mentres don Pedro II, emperador do Brasil,
fecunda unha ringleira de palmeiras no berce
o sarcófago en papiro conta a historia durmida
e un urubú entra pola ventá
achegandose a urna de cristal.
El, empuxa a doncela
para sometela cunha pulseira de soño.
Ollando para eles coméntoche
os caracteres de non sei que cousa vergoñenta
do Marqués de Bradomín e unha ágata de mel.
No terreiro veciño un Orixá reverte o día
na danza branca en fartura de tambores.
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Ana Santorum
E L ÚLTIMO AZTECA
Tenochtitlán, entre las llamas,
enmudecida.
En otra noche triste
Cuautémoc derramó sobre ti
sus lágrimas inútiles
que no pudieron apagar el ardor
ni detener tu exilio.
Tlátoc, el dios bueno,
se volvió contra ti
y en Teotihuacán concertó la cita.
La humareda se disipa
y tan sólo cenicienta alfombra
queda al azteca de la ciudad santa.
Y un indio altivo,
ahora xipe-tótec,
vaga por la estepa. A
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lsolda Santiago
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E alcúmame pedra
chegada dun fondo de neves
e ti coma un incendio
protexendo un gozo que gratifica e fere
pautando entre os dedos
uns acordes durmidos longamente.
Raiñas nomeadas dende o absurdo
semideusas confusas aturdidas
arbres no frío asfalto da cidade
feridos de invernos prematuros
acobillando gorrións e fantasías.

As mans non sosteñen o silencio
A tenrura desbórdase dos beizos
Sedento o manantío das lavercas
Na curva do mar, un soño adolescente
Na brisa un salouco cálcase en anceio
Cae seda sutil cara o misterio

Pero chega a hora do derrubo
intuindo dos cantís a ameaza
e xa non queda
mais ca dúas gaivotas esteparias
fundíndose con ímpetu salvaxe
no xélido páramo da alma
E xa non queda
mais ca un aletexar de brancas e impotentes alas.

Un peito esbózase
Un tremor morno
Un momo impúdico

Sinalando os oceanos, o teu vaivén de onda
Enxoiada de luces e azahares
achégaste e afondas
-Un cristal de espello desminte unha coroa-

Mentres medrabas
aquel pulo con que che ían nacendo as ás de deusa
entre a fronte e o pubis
nun parto ferinte de bonecas.
E o son monocorde da luxuria
transgredindo a calma das liteiras.
Baixo as cativas luces
en diarios segredos
coleccionabas símiles de abrazos
febles de comprensións e indulxencias
Nena esvaida
Nena de dúas caras... cegas.
Aquel teu xeito de ollar extraviado
de bicarte impasible nos espellos
de pousarte coma imperial aguía
nos meus 0110s afeitos ás tuas estridencias.
-Michal sofre
Ayesha mastiga paxarelas-

Ponlas núas
Vestal de area e musgo
Folerpas de me1 sobor dos 0110s
Polos dedos fuxen leiras pombas
e os dentes apreixan estrelas imposibles
Amence a media Lúa alba
ós seus soños asida
II
Anda, esperta amor
Benvida á terra dos naufraxios
para que ocupe-lo posto dos remeiros
e me navegues extensa en servidumes
cara un abrente novo en cada impulso.
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Cando o Atlántico atraía a escuridade
esquecia-lo tempo dos cabalos
e baixabas a beber leite de egua
arrincado ás Lúas cheas pardas
soñando unha Skala Eressos mais lonxana
ata caer durmida no leito de Safo
Nena reconvertida, nena
de dúas cegas caras. A
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P u r i Ameixide
6.

Fareiche unha oración de seda,
non de palabras grandilocuentes
rnais de tambores e cervexa,
de risos contundentes,
de Iúa chea
baiiándose espida na rnaré.
Fareiche unha oración que sexa bico,
carne, terra, rnans abertas,
unha oración feita de ti rnesrna:
unha oración de vida.

7.
A lingüística estaría ben
como a arte de bicar.
A sociolingüística sería
un manual ainda rnáis escabroso
e circularían edicións ilustradas
rnáis vistosas que as do Karna-Sutra.
Non habería diglosia,
só a de Helena: Paris-Menelao,
e como agora somos rnáis civilizados
non ardería a fermosa cidade do poema. A
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M ó n i c a Bar Cendón
A CONMOCIÓNDAS LETRAS
As letras abandonan o seu
corpo xeométrico para encarnarse
neste papel violado polo lápiz.
Enchelo foi unha batalla ineludible
e pesada. Elas ían repregándose
cara ás beiras da folla aterradas
semellando unha fuxida da cámara
de gas. Unhas aplastando ás outras
pero todas víctimas do holocausto.
AS menores erguendo as mancifias
e 0s talos Para non morrer baixo as
maiores. Uns emes discapacitados
berran de impotencia no canto. OS
pequenos Is, os erres mal
tracexados, e algún a Sen horizonte
alimentan aos rechonchos oes. O
mal comenza a desvirtuar ás
oracións. ¿Cómo afrentarán os
adxectivos a cruel separación do
substantivo? ¿Onde actuará o
motor calórico dos verbos?...

Un xis marca a encrucillada, é
un paso a nivel sen barreiras. No
centro dous tes feros bátense en
doo.
No último banzo hai un stop,
un xesto de
Un i misterioso crávase coma
un arado á folla do papel para que
ningúen Ile roube a esperanza.
Daquela o papel medoñento
despena cuberto de bágoas polo
orgullo perdido, e o máis terrible,
pola fala perdida. Preferiría unha
morte paixoal, unhas rnáns que o
como ás
na
Inquisición e o deitaran no mar.
Ainda que no fondo, anceia unhas
máns novas, que o proclamen, que
o reciten, que esbaren sobre el a
cotío.
No espacio valeiro, cae un ceta
definitivo que enche todo de
claridade. A

O marasmo: puntos seguidos
perdendo a súa identidade nas
diéreses, tildes cos seus rnachados
de guerra retando ás comas. Ao
final, un uvedobre calquera
reinando sobre cabezolos apátridas.
Entre artigos e conxuncións,
validos do poder, asomarán
discretos os pronomes, asexuados,
para disfrutar dunha relaxada
ambigüedade, sen ese, singulares.
Xuntaranse os interrogativos, ás
veces tristeiros como criaturas
orfas, outras botados para diante:
revolucionarios, cuestionadores,
pero tamén cheos do beneficio da
dúbida.
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Ursula Heinze
O CONCERTO
Se ten que ser.
Non o entendo. Desexábalo
tanto.
Cambiei de idea e que. Prefiro
quedar na casa. Voulle dicir a
Roberto que non me cinto moi ben.
iVaia desculpa! E para iso
armaches tanto lío. Gastámo-los
cartos inútilmente.
Recorrera con Carola, a súa filla,
a cidade dun extremo a outro para
mercar nunha desas tendas, unha
boutique de moda, un vestido
especial para unha noite especial,
algo sinxelo e fino. O precio
resultou ser igualmente fino.
Sentáballe magníficamente a
Carola, resaltando o seu corpo
esbelto e delgado. O xeneroso
escote no lombo descubría o
intenso bronceado das vacacións
de verán. Sen dúbida chamaría a
atención.
E agora este atropelo.
Cando a nai mercara as
entradas para o concerto, falárase
unicamente de ir Carola, o seu
noivo Roberto e a nai. Non se
explicaba por que a nai sen
consultalo con ela decidira isto pola
súa conta, pois non era propio dela.
Significaría o remate das relacións
con Roberto.
Rachmaninoff, Liszt. Chopin. O
colmo da felicidade musical.
Ela tamén tocaba o piano,
tocaba para entrete-la familia, máis
nada. De Rachmaninoff, Liszt ou
Chopin non pasaba das notas

iniciais, medio folio ou tres cuartas
partes o máximo.
Traballaba no Conservatorio. Só
os amigos íntimos sabían que era
secretaria e non profesora. De
tódolos xeitos súa devoción pola
música quedaba patente. Non
perdía un só concerto. Había pouco
que oficializara a súa relación
sentimental con Roberto, profesor
de piano no Conservatorio e
fracasado pianista concertista.
Pensaban casar dentro de poucO.
E agora a nai cometía esta
metedura de Pata. De Seguro que
agardara intencionadamente ata o
último momento en revelalo.
Nunca antes el os acompañara
e menos a un concerto. Pasaba
totalmente da música. Carecía do
máis mínimo instinto musical. En
cambio posuía uns excelentes
dotes matemáticos, segundo as
alabanzas da nai.
Que pensaría Roberto se
levasen xusto unha persoa destas
características a un concerto de
piano; mellar non imaxinalo.
A miña ledicia inicial mudou
nunha fonda desilusión. Custoume
asumi-la decisión da nai, mais eu
non sería quen de impedirlle a meu
irmán que nos acompañase.
Tes que comprender que el
tamén ten dereito a saír de cando
en ve, e estarcon xente. Cumpríu
vinte anos e non coñece máis cás
catro paredes nas que vive desde a
mañá ata a noite, tódolos días,
sempre. Temo que en calquera
momento empece a tolear.

¿Cambiaría isto algo?
.
Sabía que me comportaba dun
modo inxusto e egocéntrico, sen
poder evitalo.
Prohíboche falar do teu irmán
neste ton. Fun eu quen te invitou a
ti e mais a Roberto. Permitirasme
invitar tamén meu propio fillo,
¿non si? Xa é hora que participe na
vida social, pouco esforzo
custa mostrar algo de comprensión
polo teu irmán.
Pensei en Roberto, no vestido
novo, na atención que chamaría e
de súpeto todo me parecía inútil e
carente de sentido,
Esta vez agardamos tempo de
máis, Chegou o momento de
presentarlle a teu irmán a Roberto,
che parece, Está
enfermo ...acaba de saír ...marchou
de viaxe ...atópase na casa dun
amigo ...Ben sabes que nunca me
gustaron estas mentiras. Se cadra,
resulta menos problemático
coiiecerse nun sitio neutral coma é
o teatro. Reacciónase con máis
naturalidade por mor da xente,
pouca luz e a concentración no
espectáculo musical. Considera
estas avantaxes. Roberto non se
vai erguer para fuxir de contado
como antes fixeron todos na nosa
casa.
O irmán fora o culpable de
fracasar tódolos amores de Carola.
Ninguén se mostraba molesto pola
Situación especial na que Se
atopaba o irmán. Todo o contrario.
Atestáronlle intelixencia e ata unha
grande doce de humor. Unha
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persoa admirable igual ca Carola. O
único inconveniente estaba nos
xenes. Non se podía descartar con
total seguridade que Carola era
portadora da mesrna enferrnidade
co irmán. E un home que casa
quere fundar unha familia. Mais
con estes antecedentes os homes
furixon en canto corieceron ó
irmán.
¿Que vos parece o meu traxe?
Estou guapo, [non si?
O irmán bailaba diante de
Carola, dando brincos e subindo
enriba dunha cadeira para que
apreciase mellor a súa vestimenta.
Con toda seguridade escoitara a
conversa entre a nai e irmá detrás
da porta. Carola sentíase
tremendamente violenta, evitando
ollalo de frente. Dirixíuse cara ó
teléfono.
Rachmaninoff, Liszt, Chopin.
Para dici-la verdade preferiría
escoitar outra clase de música. A
próxima elixo eu o concerto.
Cun movemento brusco
quitoulle a Carola o teléfono da
man.
Agora non queda tempo para
chamadas. Fíxate que hora é.
Témonos que ir para non chegar
tarde.
Chegar tarde empeoraría a
situación aínda máis.
Carola colocou resignada o chal
de seda arredor das ombreiras.
Adiantouse á nai e ó irmán na caída
da casa para busca-lo coche.
Sabía que non podería
disimulalo diante de Roberto por

máis tempo. O irmán padecía unha
enferrnidade hipofisaria: era e
seguiría sendo un anano para o
resto da súa vida. A
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