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DEDICATORIA 

Este n V  4 da FESTA DA lura a tinta e lavando o resto. sorprendeuna sen o poder ter nas 
PALABRA está dedicado a honrar a Eslogan publicitario: Todo pola súas mans . Acollerémolo nós por 
memoria de BELEN FELIU, lavadora. No n V 2  , realizou a ela, disfrutando da prosa 
falecida en Setembro de 1997. crítica do ensaio Escrita da vangardista, da ironía lúcida e da 

Certeza, de María Xosé Queizán. lingua innovadora deses relatos, 
Belén Feliú naceu na Coruña o lamentando que se truncara dun 

22 de Octubro de 1961, pasou a No $22'  de DORNA : Blues do xeito tan dramático a andadura 
nenez en Betanzos e a adolescencia cemiterio literaria dunha gran escritora, 
en Madrid. Licenciouse en Filosofía dunha excelente persoa a máis de 
na Universidade Autónoma de A Aula Castelao, da que Belén gran amiga. 
Madrid e en Letras Francesas na Feliú era membra, inclúe un 
Universidade de Toulouse. Retornada dun Somos conscientes de que 
a Galiza, imparte clases de Filosofía (Como farolsombrizo entre dúas Belén Feliú deixa un baleiro que 
nos I.B. de Ourense e Muros. canículas) na contracapa da nunca poderemos encher, se non é 

carpeta da XV edición da Semana habitando a nosa memoria co seu 
Comeza a publicar na FESTA de Filosofía. recordo. 

DA PALABRA. 
Belén Feliú vivía ilusionada pola 

No n V  O, o texto: E veu o publicación do seu primeiro libro de 
tabeirón, e no n V  1 : Gardando da relatos Da Guenizah. A morte 

: R/- - 



A Belén Feliú, miña amiga da alma. 

A Chus Pato a quén Ile sinto a 
tenrura. 

Cando nena sentaba nunha 
cadeira e esperaba mirando ao ceo 
para ver aparecer a Mary Poppins. 
¿Non era acaso o momento?. Era, 
cambiara o vento, aló estaban 
aquelas nubes revoando en 
moreiñas polo ceo. 

Conta que dunha vez, sendo 
moi pequecha, foi a uns grandes 
almacéns coa clara intención de 
cometer unha roubadela, e deste 
xeito, lograr algo tan necesario 
como ingresar no cárcere, pois 
comezaba a elaborar un conto, e 

Timidez fráxil zafándose 
violentamente polas fisgoas dunha 
mente vivaz e conscientemente 
analítica. 

entre tebras.' ~ o u c o s  eramos quén 
de sentir cómo latexaba aquela 
miúda e delicada figura. 

faltábanlle datos sobre a vida que 
debía desenvolverse entre reixas. 

É un tempo no aue se busca 

Exasperábame ver cómo se 
encollía e recollía e desaparecía no 
seu terrible medo aos extraños. 
Coma un gato que se acocha e 

1 1  t., . 

Teresa López de Lerma 
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ninguén é capaz de atopar cando froito dunha coidada e medida na túa palabra. ¡Seguro que algún 
alguén alleo entra na casa en que liberdade desenfreada. amigo te acompaña e que 
habita. discutides do viño que habedes 

Estamos no faro, unha raiola de beber lago con tan perfecta 
Fixemos por trazar un circulo luz proxectado cara ó baleiro cae elegancia! 

máxico, un teatro, desde alí nas estremas escuras da noite. O 
debruzámonos cara afóra. Unha espacio-tempo, xa o sabes, é un 
mirada chea de desexo, un ente finito e curvo. 
exércicio de suor cando nos (tradución: Sulamita Tigra) 

comprometemos a desenvolvernos Sentimos que a fraxilidade 

e a medrar e a descubrir as outras a segue 

facianas do mundo, eu perseguídoa. Que calquera rudeza 

decididamente en avioneta, (ela ou inexacta disposición da nosa 

garda o segredo do seu pánico a timidez a atemorizan. Poderías 

voar e prefire ser o capitán dun sen embargo pedirme deter o 

barco pirata: iLoita sen cuartel! curso fuxidío da luz daquela 

¡Que corra o ron e que a ninguén estrela. Ou encherte de roupaxes 

Ile falte de nada nesta xoldra!). extrañas e pintar os labios e 
recoller os cabelos e danzar e eu 

Falta dun espacio físico común, decirche que es fermosa e te zugo 
saber que é imposible fóra do sen remedio. 
contacto epidérmico máis intimo e 
que por iso hai lume e dor "Eu en vez dun café grande, 

irremediable. coma ti, pido varios pequeniños, 
¿non sabes?" e escóitase o 

Reivindicando tenrura. Un rechouchío do seu riso contido 
xeroglífico de tintas de cores. durante o seu último soño, a súa 

cabeleira asentindo porque sabe 
Debe de converxer o en qué momento a súa dona tose e 

crecimento cara afóra. Talos que perde o seu detido alento. 
ao principio son coma follaxe sen 
equilibrio pero que á fin forman un Xa deixei de reptar pola 
volume fractal con recendo a flores medida da túa ausencia. 
de albaricoqueiro, ou con esencias Xeometría de rosada. Palpei no 
de mandrágora, aberto ao sol espacio o teu sorriso e a 
cativo ou ao abalón da chuvia. chiscadela pertinaz da túa 

conciencia aberta. 
Hai tanta forza e tantos Qromos 

desacougados, que por fin logra Hai calor e luz e sandías 
xogar coa cara a descuberta, sen con auga fresca e area entre os 
tapar os ollos, sen que avergoñe dedos e vento no que atravesam 
deixar indeleble a súa pegada nos os unidas o ronsel da vida e as 
mais. súas olladas. 

A asombrosa felicidade de ser Tranquilidade supérstite. 
descarada e de rir a soas, de ser Quietude de páxina. Contacto doce 



Con este n V  4 da Festa da 
Palabra (Silenciada), abrimos unha 
nova etapa que vai implicar a posta 
en marcha de certas modificacións, 
máis que nada, no aspecto formal 
da revista. Como puideron 
observar @S lector@s habituais, o 
primeiro rasgo diferenciador é a 
tipografía da palabra silenciada, 
como un primeiro aceno de ruptura 
co pasado; pasado heroico, todo 
hai que dicilo, no que falar de 
literatura de mulleres era, xa de por 
sí, revolucionario, posto que o 
signo definitorio desta historia 
literaria era o silencio. Por esa 
razón, romper ese baleiro e darlle a 
palabra ás mulleres, sería o 
primeiro cometido da Festa da 
Palabra Silenciada. 

Para isto era preciso apartar as 
teas de araña do pasado e 
enxergar os aspectos negados, 
manipulados ou silenciados da 
critica existente encol da obra 
feminina; pór en marcha a 
hermeneútica da sospeita. 

Tendo en conta estes principios, 
a Festa foi quen de sacar da 
escuridade autoras que, máis 
adiante, foron galardoadas por 
organismos oficiais, que as 
mantiñan ignoradas ata ese 
momento; facilitou ás escritoras 
noveis un espacio de expresión 
creativa ou critica; desmantelou os 
estereotipos e tumbou os falsos 
pedestais onde erixían ás nosas 
predecesoras literatas. 

Todo isto, servíndose de novas 
ópticas de argumentación, de 

lecturas racionais que fuxiran do 
tamiz sentimental no que a crítica 
androcéntrica pretende agochar a 
creación feminina, sen dúbida, para 
minimizala. 

En definitiva, a Festa, 
marcouse o cometido de trazar un 
marco crítico e autocrítico 
coherente sobre o cal investigar e 
construír, desde a arte, a literatura 
e o pensamento, unha identidade 
xenuinamente feminina, sen 
prexuízos patriarcais. 

Neste novo traxecto, a Festa 
da Palabra Silenciada pretende 
liberarse da encomenda de apoiar, 
incondicionalmente, á literatura de 
muller -cuestión de vida ou morte 
noutros tempos-, propiciando unha 
autocrítica enriquecedora e máis 
acorde coa actualidade. Levántase 
a incondicionalidade, porque xa se 
vai cumprindo a nosa aspiración de 
que as escritoras deste país poidan 
disfrutar cada vez de máis espacio 
nos circuitos normais de difusión. 

A publicación de libros femininos, 
aínda que proporcionalmente menor 
cá dos masculinos, vaise 
normalizando, sobre todo en poesía; 
as escritoras teñen cada vez máis 
acceso a outros medios de 
comunicación; empezan a estar 
consideradas pola crítica, e non 
soamente a feminina; tamén 
participan nos xurados literarios e 
recollen, de cando en cando, algún 
premio. Son algo menos silenciadas 
que hai tres lustros. 

Nestes 15 anos de vagaxe da 
Festa, foise creando ademais un 

Corpus crítico de autoras, que vai 
sutilmente marcando o seu canon 
no conxunto da literatura galega. 
Algunhas escritoras, desde o punto 
de vista conceptual ou estilística, 
xa están creando escola. Estase a 
falar dun movemento da Festa da 
Palabra Silenciada, caracterizado, 
certamente, por unha 
heteroxeneidade insólita na 
literatura masculina. 

Resumindo, aínda que nos 
falten moitísimos obxectivos por 
acadar, pretendemos 
desenvolvelos desde unha actitude 
sonora e aberta e non desde o 
silencio autodefensivo, ao que 
historicamente estivemos 
relegadas. 

Por todos estes razonamentos, 
consideramos que era o momento 
propicio de abrir a Festa da 
Palabra Silenciada á participación 
masculina, sempre que ésta se 
declare en rebeldía contra o código 
androcéntrico da arte e do 
pensamento. Contemplamos con 
moderado optimismo que, hoxe por 
hoxe, van destapándose escritores, 
artistas e críticos neste país que 
poden contribuír coa súa palabra, 
menos silenciada, á transformación 
da sociedade, e polo tanto, 
queremos contar con esa 
aportación, para dar un paso 
adiante na cultura da igualdade, 
renovando o permanente 
compromiso da Festa da palabra 
Silenciada coa modernidade. 

1 Monica Bar Cendón 
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POR QUE UN MONOGRÁFICO SOBRE ARQUITECTURA E URBANISMO 

Seguramente, a arquitectura dos novos materiais e das novas creacións non se 
sexa, entre as artes, a que máis innovadoras experimentacións. desentendan da humanidade. Que a 
inflúe nas persoas e a que mellor Conxugar a técnica co 

arquitectura volva ter a significación 
contribúe a organizar o seu humanismo poñendo a técnica ao do Renacemento. 
pensamento. Digo Ist0 porque pode servicio das necesidades humanas Para falar destes e doutros 
haber, e hai de feito, persoas que é, debe ser, a meta da arquitectura. aspectos da arquitectura decidimos 
nunca leron un libro, nin se teñen Porque, tal vez, certa arquitectura cederlle este Monográfico da 
achegadoaunmuseoouaunha marche obsesionada pola FESTA DA PALABRA a 
galería de arte. Mais, sen dúbida, modernidade e desentendida da especialistas neste tema que tanto 
todas viven nun espacio, aldeán ou social. todo son nos implica e no que, como 
urbano, habitan casas construídas grandes construcci~ns, museos ou acostuma suceder noutros 
con determinados criterios, circulan templos. O microespacio ande aspectos, as mulleres somos as 
por corredoiras ou rúas pasamos boa parte da nosa vida, máis graves pacientes. 
previamente pasean por ande se desenvolve a convivencia e Mesmo se non somos 
parques ou contemplan paisaxes satisfacemos as necesidades conscientes, actuamos dentro 
determinadas pola intervención básicas debe terse moi en C O ~ .  Iso dunha escenografía arquitectónica 
humana. Aínda que non asistan a é algo que conviría conxeniar para que determina en grande parte a 
espectáculos, presencian o conseguir que a utopía urbanística nosa actuación vital. O papel das 

das construccións nas teña como finalidade O benestar das actrices no teatro patriarcal, ven 
cidades, desde as catedrais persoas; que a innovación, o tamén marcado por esta 
medievais aos edificios futurismo e o entusiasmo polas 

I 
escenografía que vai coartar e 

vangardistas deste século, edificios 
que se arriscan no espacio, que se 
alzan como aves desafiantes, 
desde as torres góticas das 
catedrais ata o Empire State de 
New York ou as Torres Petronas de 
Kuala Lumpur que, con 450 metros, 
son hoxe as máis altas do mundo. f % 

Ademais, a arquitectura é unha 
arte progresista, que non se pode 
separar da técnica. Podemos 
escoitar músicas sen ton nin son, 
ler poemas caóticos ou novelas 
sen estructura, pero os edificios 
deben manterse en pé e, mesmo 
os peores, teñen unha 
funcionalidade. Diso deriva o seu 
fervor pola ciencia e pola técnica. É 
máis unha arte do seu tempo. 
Pódense repetir melodías musicais 
ou usar metáforas gastadas na 
literatura; a arquitectura depende 

María Xosé Queizán I.S.S.N. 11 39-4854 



impedir os seus movementos, a 
súa liberdade ou cambio de rol. 

A socióloga norteamericana, 
Daphne Sapai, estudia as 
diferentes maneiras de usar e 
percibir o espacio segundo a 
división do traballo, tanto no ámbito 
urbano como no doméstico. A 
segregación espacial entre os 
xéneros é paralela á posición social 
das mulleres. Xa é coñecida a 
frase de que o patriarcado é unha 
adxudicación de espacios. 

Úrsula Paravicini afirma que os 
arquitectos apoiaron a 
subordinación das mulleres; 
incidiron, co deseño e distribución 
das casas, na división sexual do 
traballo na familia. 

O que chamamos fogar ten 
distinta representación para os 
homes que para as mulleres. Para 
os homes é o lugar de descanso, 
de reposición física e mental; para 
as mulleres representa o lugar de 
traballo. Pero, a chamada 
eufemísticamente ama de casa, 
non ten espacio propio de traballo. 
Nos fogares, o espacio das 
mulleres non é o espacio para as 
mulleres. Virginia Woolf, na súa 
obra O cuarto propio explica 
perfectamente esa necesidade. 

Fóra do fogar, as cousas non van 
mellor. As mulleres teñen aínda 
moitos impedimentos para se 
desenvolveren dentro do sistema 
urbanístico e arquitectónico 
elaborado ata hoxe. Un novo 
concepto de urbanismo debe 
ocuparse de mellorar a habitabilidade 
creando espacios que lles faciliten a 

vida. Cómpre humanizar as cidades 
que están sufrindo un enorme 
deterioro coa invasión dos coches, a 
perda da vida veciñal, co aumento da 
violencia e a perigosidade social, 
motivada precisamente pola 
ausencia de control social. A cidade 
vólvese agresiva. O tráfico é 
agobiante, o ruído enxordecedor, os 
coches amoréanse nas rúas e nas 
beirarrúas. As mulleres, -sobre todo 
as de máis idade-, padecen en maior 
medida os perigos. Están menos 
motorizadas, usan máis os 
transportes públicos, que son 
deficientes, patean máis unhas 
beirarrúas deterioradas, cheas de 
buracos e merda de cans, son 
víctimas de atracos e tiróns de 
bolsos, etc. Padecen en maior 
medida os inconvenientes duns 
espaciosdosqueapenas 
participaron na construcción, onde 
non teñen lugares de encontro, onde 
todo é agresivo. Interésalles, pois, 
moi especialmente, a humanización 
do urbanismo. 

A arquitectura, claro está, 
transcende o pracer contemplativo 
para incidir na organización social. 
Ten, pois, un carácter político e as 
institucións teñén unha enorme 
responsabilidade no feito 
arquitectónico que, á vista está, 
non sempre asumen. 

Mais, non só na vida e nas 
relacións sociais. Como dicía ao 
principio, a arquitectura incide na 
organización mental das persoas. 
A orde, a estructura, a razón fronte 
ao caos. A arquitectura está 
presente en todo o pensamento e 
en todas as artes. 

Non teño os argumentos para 
explicalo nunha sinfonía, mesmo 
sendo consciente de que existe, pero 
sí me resulta máis doado velo na 
literatura. Non só porque a literatura 
deseñe espacios, senón porque toda 
obra literaria está concebida como 
unha estructura aquitectónica, como 
unha organización textual. 
Constrúese un edificio que está en 
mente. O texto é un espacio 
habitable. Nel realizase a selección 
do lugar adecuado, a construcción 
dun nódulo protagonista e de 
personaxes marxinais. 

Neste sentido, considero que 
unha novela urbana se diferencia 
dunha rural non só polo tema ou as 
personaxes, senón polo urbanismo 
que a ordena. Comprobamos como 
a novela se foi complicando a través 
da historia a medida que 
evolucionaban os avances científicos 
ou variaban as coordenadas 
espacio-temporais, igual que OS 

edificios. A novela bizantina 
corresponderíase cos poboados 
primitivos, os barracóns militares ou, 
na actualidade, cos chalés 
adosados. Está lonxe aínda da 
planificación arquitectónica da novela 
moderna, onde se combinan 
elementos con mestría e 
imaxinación, de planos que se 
superpoñen, de técnicas de flash 
back, de anagnóreses ou 
prognóreses, de solucións creativas. 

Na tensión que se establece 
entre o contido e a forma, a 
arquitectura ensina á literatura as 
estratexias para construír e 
deconstruír, para mostrar e abrigar 
os propios discursos. 



E, nesa tensión, palpita a 
finalidade das artes. A novela debe 
ter como obxectivo prioritario 
relacionar as inquietudes da 
protagonista co espacio no que 
habita e o público a quen se dirixe. 
Ese heroe problemático que habita, 
según Luckas, a novela, defínese 
pola tendencia ética. Unha literatura 
desentendida desa problemática é 
similar a unha arquitectura que non 
ten en conta nin a relación entre os 
espacios que estructura nin a 
poboación á que van destinados. É 
así como se crea a contradición 
entre grandes proxectos 
arquitectónicos, reservados a unha 
elite, erixidos en espacios habitados 
por xente miserable. 

Construír, como escribir, é cultivar 
un espacio que toda persoa necesita 
para se desenvolver. Este espacio 
debe ser debidamente estudiado e 
respectado para que, tanto as 
estructuras arquitectónicas como as 
literarias, non sexan construccións 
alienantes que alonxen ás persoas 
das necesidades éticas e estéticas. 
Pola contra, deben contribuír a que 
se desenvolvan libremente no seu 
tempo e espacio. 

A FESTA DA PALABRA 
Silenciada quere ofrecer, pois, o 
seu espacio para discorrer por 
novos vieiros e construccións. 

Agradecemos a orientación de 
César Portela e Alberto de Sousa 
para organizar este Monográfico. 
Asimesmo a Alicia Garrido a 
aprotación das fotos da obra de 
Bar Bóo. 

Pepe Bar Bóo. Edificio de Xulgados de A Coruña. 



TERRITORIO, ARQUITECTURA, SOCIEDADE 

Algunha reflexión para este provocando sentimentos de son porque o ser humano, co seu 
momento crítico. autorrecoñecemento e de estima, ollar intencionado, sente, ule esas 

de refugallo ou de indiferencia. terras de modo diferente. 
Porque o territorio é paisaxe, e xa Condición indispensable para 

O MEDIO: TERRITORIO E dicía R.O. Pedrayo que non hai poder continuar coa modificación 
PAISAXE. máis paisaxe que a paisaxe initerrompida dende os albores do 

histórica. Ninguén ha cuestionar as tempoi. A este labor de 
O medio no que as sociedades diferencias entre unha marina construcción permanente do 

desenvolven a súa vida é producto dunar e un glaciar de montaña; territorio, César Portela2 Ile chamou 
da historia do ser humano, entre unha veiga farturenta e unha Arquitectura do Territorio. O 
alomenos, nunha proporción terra herma da serra empobrecida resultado dese labor é 0, que mellor 
semellante ao do seu pola erosión. Non é o mesmo unha caracteriza aos pobos. E nesa 
desenvolvemento puramente físico. terra de pan -dominio de Ceres- estratigrafía dos artificios 
Xa que logo, no seu devalar, o que unha terra de viño -reino de plasmados polo ser humano ao 
medio convértese en fiel testemuña Baco, o deus que devece polas longo dos séculos nun territorio 
de cuestións básicas para as ribeiras. Esas paisaxes son así por dado, onde máis doado resulta 
sociedades que o ocupan. E non se dar en terras de condicións atopar o respectivo ADN. 
me estou a referir só, poño por físicas ben distintas. Mais tamén o 
caso, ás infraestructuras 
productivas que sosteñen, 
literalmente falando, a comunidade 
que se asenta nese medio, senón 
tamén ás propias contradiccións 
que se dan nos complexos ...-..-.. ...... _ _  ...._ 
entramados de relacións entre 
individuos e colectivos. Cando isto 
acontece o medio xa é territorio. O 
territorio é, dende logo, unha 
realidade física e, en tanto que tal, 
debedor de tectónicas, de relevos, 
da composición do solo, do clima 
ou da vexetación. Pero tamén o 
condicionan as infraestructuras 
productivas e de comunicación, a 
edificación, mesmo o propio xeito 
de asentar, de poboar (Viviré, 
sobre de todo, habitar, subliñaba 
Heidegger) ..., os artificios de todo 
tipo inzados ao longo da historia da 
presencia humana alí. 

Pero hai máis, o territorio, 
coido eu, tamén é a función de 
todo iso nas nosas mentes, Pepe Bar Bóo. Praza de Abastos de Gondomar. 

Daniel Pino I.S.S.N. 1139-4854 



A ARQUITECTURA DO puramente metodolóxicos. Ao ignorando as repercusións de toda 
TERRITORIO longo da historia non adoita caste -positivas e negativas- que 

producirse tan nidiamente. Aínda tales intervencións poderían 
A Arquitectura do Territorio agora, calquera corte que fagamos producir no territorio da 

acolle por un igual os tres labores no territorio rural, malia os colectividade que as acometía. 
básicos -ardes, cabería dicir- de desastres dos últimos anos, iOllo!, Non quero dicir que non se 
toda intervención no medio físico amosará a interpenetración das tivesen orixinado conflictos, que os 
por parte das colectividades: a tres ordes. Ata hai ben pouco houbo e a moreas, quero subliñar 
orde da Agricultura, no que son (seis, sete lustros, como moito) o que decote soían participarpar os 
actividades complementarias do ser humano tiña unha conciencia interviñentes -beneficiarios e 
cultivo da terra: a gandeiría, os global do seu territorio, perxudicatarios- na análise e 
recursos do monte e, en países conciencia que era posible porque avaliación das repercusións de 
como o noso, a pesca, marítima ou dominaba a escala das múltiples cada intervención. Quero salientar 
fluvial; a orde da Enxeñeiría, que 

intervencións encol del. Polo que, comunmente, as intervencións 
é a que conleva a realización das 

mesmo, calquera novo artificio eran entendidas e, as máis das 
infraestructuras que son quen de 

requería ter en conta a complexa veces, asumidas por unha maioría, 
facilitar as propias actividades 
agrogandeiras e as sucesivas cadea de interdependencias que a ~ e s m o  dende a dimensión 

súa implantación ía producir de tecnolóxica. O que hoxe 
transformacións das primeiras 

certo. Nese inmenso período que chamamos impactos de todo tipo - 
materias ou o transporte dos 

media entre a caída das ,-ovas e o adoito OS S O C ~ ~ C O ~ Ó ~ ~ C O S ,  e 
recursos e dos productos 

apousamento definitivo da mesmo tamén os medioambientais- 
elaborados; e a orde da 

sociedade urbano-industrial, non soían terse en conta. De non ser 
Arquitectura, que informa, 
principalmente, todo o labor era concebible un saber netamente así! a 

sectorializado. Un camiño, unha afectadoslas faría naugrafar ou 
edificatorio, a construcción de 
continentes onde acobillar persoas ponte! unha canle, un porto$ unha alomenos escorar peligrosamente 

pesqueira, unhas alargas, a o mellor proxecto. 
e animais, almacenar os recursos, 
ou dar teito a todos os usos que construcción de calquera vedación, Non quero entrar aquí na 
reclama a complexización, ao o ensaio dunha nova técnica cuestión de como se vivía un 
longo do tempo, dos procesos agrícola ou a utilización de novas mundo así por parte dos distintos 
productivos e da propia sociedade: ferramentas de cultivo9 a colectivos sociais. Aos labregos, 
dende o cativo muíño de cubo ou re~oboación con novas especies, a mariñeiros, canteiros, carpinteiros, 
un alpendre ata un paz0 grandioso construcción dun Pazo, unha a todos os menestrais das vilas, 
ou unha catedral; dende unha igrexa, unha casa, un lavadeir0 ou lles tocaba traballar. A nobreza, ao 
caseta dun peón camiñeiro ata un secadoiro ...; mesmo exemplos clero, máis tarde a unha clase 
inmensos barrios residenciais de máis impactantes da primeira político-burocrático-xurídica, 
urbes metropolitanas. industrialización, como a desenvolvida en exceso, por mor 

instalación de aserradeiros, da febleza da burguesía urbana, 
ferreirías, pelamios, fábricas de correspondíalles o gozar das 

A CONCIENCIA GLOBAL VERBO salgazón de papel, a plusvalías do traballo dos demais. 

DO TERRITORIO construcción dos camiños reais e o Non era aquel, evidentemente, un 
tendido dos camiños de ferro e os mundo xusto. Pero dende o punto 

Esa división, porén, estlablézoa portos 3...  endexamáis se de vista territorial e, polo mesmo, 
aquí soamente a efectos acometeran entre nós, no pasado, dende a perspetiva da 



Arquitectura entendida como caso, de xeito non xeneralizado, xenérico de planeamento urbano, 
conciencia global da intervención ultimamente vense tentando poner adoecen dunha eiva básica: no 
constructiva no territorio, si era couto ás eivas máis significativas mellor dos supostos, tentan a 
máis equilibrado que o que hoxe nos provocadas polas grandes e non resolución dos déficits dende unha 
tocou vivir, tanto nas cidades planificadas transformacións perspectiva meramente 
desleigadas cheas de arrabaldos, habidas no territorio e no hábitat. cuantitativa. E, para maior 
como nas vilas que medraron Téntase coutar o crecemento desgracia, mesmo esta resolución 
patoloxicamente sen plan desenfreado e anárquico, téntase cuantitativa só se plasma no papel, 
preconcebido, ou mesmo no mundo dotar ás poboacións de nos documentos do Plano; a súa 
esencialmente rural, transformado infraestructuras, equipamento xestión efectiva, poucas veces se 
pola incultura neste intre -presinto- urbano (educativo, sanitario, acada, ou se concreta en lugares 
que precede ao abandono. deportivo, sociocultural, non previstos, totalmente 

asistencial,etc.etc.) e tamén de desaxeitados para a función que 
espacios libres e zonas verdes deles se demandaba. A 

POR ONDE SE AVANZA E POR (parques urbanos, tratamento especulación do solo, 

ONDE NON axeitado de espacios naturais, etc). desgraciadamente, non 
Pero, en case todos os casos, desaparece co sinxelo feito de 

Nas cidades e vilas de Galicia, mesmo os máis loubados, estas aprobar un Plano Xeral de 
a paso de tartaruga e, en calquera operacións coñecidas baixo o Ordenación. E a lexislación vixente, 

hai que dicilo, pouco axuda. Ata 
agora, porque se trataba dunha 
lexislación estatal, nidiamente 
uniformadora e, polo tanto, incapaz 
de regular o feito diferencial 
(mesmo o urbano) do noso país. 
Dende o ano pasado existe una Lei 
do Solo de Galicia, pero, no que 
atinxe ao medio urbano e, sobre 

---a - 
l - todo no que respecta á xestión 

urbanística, máis ben se ten 
1 andado para atrás. 

Pero mesmo que os planos se 
executasen conforme o dictado dos 
seus propios Programas de 
Actuación, entendemos que non 
abondaría. Sería un importante 
paso, pero non abondaría. Porque 
o que están a precisar as urbes e 
as vilas galegas non é só a 
acomodación do que se dá no nível 
do solo ou do subsolo: rúas, 
infraestructuras de abastecemento 

Pepe Bar Bóo Edificio de Xulgados de A Coruña, 1985 e saneamento, redes de 



comunicación, parques, etc., en 
dimensións proporcionais ás 
poboacións que se prevén para 
oito ou dez anos, senón tamén a 
calidade arquitectónica -no só 
constructiva- deses espacios e a 
dos edificios que van acobillar os .g8 

diferentes usos que orixina a 
complexidade urbana: a residencia 
ou habitación, os usos comerciais, 
os industriais, os hosteleiros ..., ou 
toda a gama de usos 
equipamentais diversificados e 
espallados acaidamente pola urbe 
ou a vila. E, sen embargo, eses 
aspectos son esenciais se se quere 
que, canto antes se poida 

'''!!Y 
recuperar esa capacidade de 
entendemento global sobre do 
escenario onde as persoas - a nível 
individual- e os colectivos 
representan as súas propias vidas 
(individuais e sociais). 

O urbanismo que se vén 
practicando nestes anos, tense 
reducido a unha cuestión 
esencialmente xurídica: o 
cumprimento (hai que dicir que 
teórico e non real) do equilibrio 
entre as cargas e os beneficios que - l 

provoca o propio planeamento. A 
preocupación pola forma da 
cidade, polas leis do seu propio 
desenvolvemento e, non digamos, 
sobre a forma e disposición da 
edificación, pasan a un moi 
segundo plano. Non ha¡, coido que ' 
tal cousa é obvia, un modelo de 
cidade case en ningures. 

Ninguén vai poner en dúbida 
que un barrio non pode ser bo se 
non se dota convenientemente. Pepe Bar Bóo. Casa Horyaans, 1972. Toraia. 



Pero as dotacións urbanísticas Arquitectura, esa Arquitectura con NOTAS 
non o son todo. E preciso deseñar maiúsculas, ten que ter Un lugar 1. Boa proba diso podemos atopala nas 
espacios, que Outra COUSa non é preminente. E un problema, bocarribeiras, que son terras de vino e 
construír ou reconstruír territorio, esencialmente, de falta de pan, ali onde casaron Ceres e Baco, logo 
resolvendo as necesidades das conciencia social, porque xente de que O humano labor na construcción do 

poboacións aos que van que a saiba desenvolver non falta territorio les tivese axeitado o leito nupcial 

destinados- pero dentro das entre nós. Porén, a ignorancia, a con esa paisaxe esgrevia dos socalcos 

necesidades hai que incluír perda do norde, a ausencia dunha nos que. ás veces, a accesibilidade 

mesmo as aspiracións, os cultura de seu, son razóns máis desafía as rnesmas leis da gravidade, 

deseños e, por que non, os que suficientes para que a como e o caso da Ribeira Sacra. 

mesmos soños. Iso é a sociedade e o poder non reparen 2. F. Nebot, D. Pino, C. Portela: O 
Arquitectura, así con maiúsculas; o no feit0 -sÓ aparentemente planeamento no mundo rural galego. 

resto, no rneillor dos S U ~ O S ~ O S ,  contradictorio- de que, cecais Ediciones de la Torre. Madrid, 1981 

como diría G.C. Argan é obra de precisamente pala fondura da 3, E todo este non 6 cun 
profesionais da construcción, non que padece o noso país, non son pequeno fato dun relatorio amplísimo de 
da arquitectura4. A Arquitectura, profesionais capaces de cumprir intewencións 
así con maiúsculas, é aquel labor ese labor tan necesario, repito, 
que encerra dentro del todo o agora mesmo, o que escasea en 4. G.C.Argan: El Arte Moderno. Fernando 

Torres Editor. Valecia, 1975 
saber, todas as necesidades, Galicia. 
todas as funcións demandadas 
e, ao tempo, é capaz de non Daniel Pino 
desbaldidar, de axustarse ás Sociólogo Urbanista. 
propias capacidades -mesmo as 
económicas e financieiras- da 
sociedade, da familia, do individuo 
ou de calquera institución -pública 
ou privada- que solicita ese labor. A 
Arquitectura con maiúsculas é 
aquela que transforma funcións 
en beleza, que sublima o cotián, 
que Ile dá a unha necesidade 
social, de seu, temporal, unha 
dimensión que trascende do 
tempo. 

Evidentemente, o que están a 
precisar hoxe en día as nosas 
cidades e vilas, amais dese labor 
de xestión das carencias e de 
control do crecemento, é a 
elaboración dun modelo ao que 
referenciar o labor ininterrompido 
de construcción e reconstrucción 
dos seus espacios, onde a 

15 



1 A CIDADE COMPARTIDA 1 
Cada cidadan entende e utiliza 

a cidade de distinta maneira como 
espacio de representación dunha 
cultura- expresada na apropiación 
dos seus diversos ámbitos por 
distintas funcións- e na 
construcción da sociedade que a 
habita. O momento histórico no que 
o urbanismo asumía a lectura da 
cidade a través da zonificación, ata 
chegar á máxima 
compartimentación na definición do 
seu futuro, está hoxe en día 
superado polo entendemento e a 
asunción da súa complexidade. A 
vida urbana non se produce en 
compartimentos estancos; os 
espacios para o lecer, o traballo e a 
vivenda son intercambiables. 

Esta circunstancia Iévanos a 
unha primeria reflexión relacionada 
co uso do espacio. Trátase da 
proliferación - non casual por outra 
banda- dos estudios sobre a 
relación entre espacio e xénero, 
discusión que quixera superar. 

Contra finais do s. XIX e 
comezos do s. XX, a asociación da 
muller co ámbito doméstico, en 
oposición ó ámbito público 
relacionado co home, era o modelo 
xeneralizado no xeito de vida 
occidental. Aínda así isto habería 
que o matizar. De nos referirmos 
ao mundo urbano, aínda hai quen 
lembra cando o acceso aos 
casinos lles estaba vetado ás 
mulleres e onde só se lles permitía 
a entrada nas grandes festas: 
Aninovo, Entroido ..., como adobíos 
dunha sociedade da que formaban 
parte, anque non de forma activa. Moncho Amigo. 

María A. Leboreiro Amaro I.S.S.N. 11 39-4854 
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Se tornamos a mirada ás zonas Hoxe é difícil xeneralizar sobre obtención de maior benestar e 
rurais, ben sexan pobos mariñeiros as desigualdades de xénero, a seguridade dos distintos espacios, 
ben do interior, onde a emigración foi percepción e o uso diferencial do á mellora da súa capacidade de 
importante, a muller asume o papel espacio no ámbito global ou uso, á supresión de barreiras 
de administradora da economía universal. Para poder tratalo hai arquitectónicas, á ampliación do 
familiar, cabeza de familia, que ter en conta todas as variables número e proximidade dos 
traballadora a xornada completa xa que se cruzan. Existen espacios equipamentos de carácter local 
sexa no campo, xa no mercado ou femininos na mesma forma que (garderías, xardíns, centros de día 
no fogar e educadora das fillas e existe unha percepción particular para a terceira idade, 
fillos. Tanto o espacio público coma o do espacio do neno, do ancián, ambulatorios ...), etc. 
privado Ile pertence: son a esfera da espacios que se viven e perciben 
súa vida cotiá, sen que exista de diferente xeito segundo o 
distinción entre eles. estatus social, étnico, cultural, etc. 

(Nuria Fernández Moreno, 1997), a 
Actualmente, a sociedade construcción e percepción dos 

evolucionou de maneira profunda e espacios está mediatizada pala 
rápida e os tempos das cultura e son susceptibles de 
sufraguistas foron superados. Nos modificacións conforme cambian 
últimos vinte anos, prodúcese nos 0s patróns culturais. 
países desenvolvidos- e aínda 

Así asistimos á transformación mesmo nos menos desenvolvidos- 
dos espacios, ao tempo que se un crecemento sostido da 

actividade feminina asalariada, modifica a especialización do 
centro, que se melloran as tanto en conxunturas de crises 

coma nas de A dobre condicións técnicas coa diminución 
do traballo e o incremento do ocio xornada laboral e doméstica e o 
ou aparecen as melloras sociais incremento de fogares con dúas -, . - 

percoas ocupadas levaron a unha que, por exem~lol propician unha 
menor idade para a xubilación. asunción compartida de roles na 

sociedade actual. Reivindicar na actualidade a 
diferencia do uso da cidade polas 

Quedan aínda moitos campos mulleres, ábrelles a consideración 
que a presencia da muller un a outras formas de utilización desta 

feito insólito e transgresor, mais polos nenos e nenas, polas 
quero pensar que outro tanto persoas descapacitadas ou pola 
ocorre cos homes. O que acontece xente de idade e convérteo nun 
é que non hai equilibrio entre os obxectivo obsoleto, ampliándose a 
distintos papeis, xa que mentres as todos os O espacio 
mulleres asumen e exercen moitas construído está máis ligado ás 
das actividades consideradas súas características urbanísticas e 
masculinas, os homes ofrecen un arquitectónicas. 
maior rexeitamento para realizaren 
as tarefas consideradas Deste xeito, a reivindicación Pepe Bar Bóo. 
tradicionalmente femininas. debería ir máis dirixida cara á Edificio Praza de Compostela, 1963. 



Vemos así que calquera individual, demandante dun propietari @ S, defensoras duns 
xeneralización é unha utopía. beneficio económico inmediato, intereses individuais ben alleos aos 
Desigualdade social, raza, idade ou desvinculado do deseño ou a da colectividade. Asistimos cada 
formación farán inclinar a balanza revalorización do espacio público e vez máis a unha serie de debates 
nunha ou noutra dirección; por iso, do entendemento da cidade como inútiles nos que a defensa da costa 
dende o punto de vista urbanístico, un espacio de habitación colectivo. choca coa súa capacidade 
interesa falar máis do conxunto de xeradora de plusvalías, nos que a 
cidadás e cidadáns que de homes Asistimos apesarad@s á falta protección do patrimonio 
ou mulleres. Trátase de acadar de participación activa na creación arquitectónico esnáfrase contra a 
lugares adecuados para o do espacio no que habernos de visión estreita do terreo edificable, 
conxunto da cidade e non para un vivir. lst0 non 6 máis Ca unha clara fronte á súa valoración estética, o 
xénero determinado. alusión ao abandono do exercicio seu carácter de sinal de identidade 

dos nosos deberes e dereitos, dun pobo ou mesmo o seu valor 
O anterior Iévanos a reflexionar cousa habitual na nosa sociedade. económico a longo prazo. Q U ~  

sobre a capacidade dos e das O resultado das nosas cidades, da trasnoitadas nos soan as verbas de 
cidadás para interviren no seu propio nosa maneira colectiva de nos Eugene Morand, ao falar da súa 
espacio e no deseño dun contorno á relacionar, é consecuencia desta alfombra persa: Esta alfombra 
medida dos seus desexos. A actitude, ben por acción ou por chegou ata min, teño un deber cara 
cidadanía inclúe unha participación omisión. As cidades son, en grande a e/a, sabía que calquera 
activa nos mecanismos de creación parte, proxección de quen as patrimonio humano non é máis ca 
e xestión das cidades, xa non se habita. un depósito. 
trata de reivindicar unha adaptación 
da cidade a roles estáticos senón Vivimos unha victimización da Todo o mundo pode gozar dun 
unha planificación urbana flexible e sociedade, coa proliferación de paseo polo centro de Santiago de 
coherente cos novos modelos sociais Persoas afectadas, nunha Compostela ou de Siena. Todas e 
e familiares (Constanza Tobío, 1997). tendencia cada vez máis todos apreciamos un solpor, as 

insolidaria; fenómeno representado ondas ao romperen na praia, a 
Trátase, pois, de enmarcar a noutras sociedades como a morneza do sol de outono na 

lectura da cidade como a expresión americana pola figura do nimby- alameda, no xardín das criaturas ... 
da cidadanía sinónimo de not in my backyard - (o que sempre e cando a súa existencia 
civilización e concebir o seu queirades mais non no meu patio non afecte ao noso patrimonio. A 
desenvolvemento como un "work in traseiro), claro reflexo da ou do cidade é de todas as persoas e esa 
progress", en evolución continua e cidadán que tende a concebir a debe ser a única reivindicación 
permanente. sociedade como un xogo de suma posible; de non evolucionarmos, 

cero no que o que outros ganan o concluiriamos por facer bo o aserto 
A lexislación fai referencia á perden eles (Pascual Bruckner, de Le Corbusier: A planificación é 

participación pública. Nembargantes 1997). Xa non hai marxe para a demasiado importante para a 
a experiencia cotiá é a deixadez do cidade compartida,mais sí para a deixar en mans dos seus 
papel das persoas como defensa da individualidade. habitantes. 
cidad @ ns, como seres conscientes 
da importancia do contorno na súa As asociacións veciñais, tan 
calidade de vida e na d @S seus activas nos primeiros anos oitenta, Trad.: Marta Souto González 
concidad @ ns, para se converter van , aos poucos, asumindo o 
nunha participación activa papel de asociacións de 



DO RUEIRO Á ClDADE LINEAL 
I 

Alternativa da paisaxe rural e da 
periferia da urbana 

En Galicia, considérase unha 
cuestión vital para a conservación 
do seu patrimonio rural que 
consiste na preservación das 
estructuras morfolóxicas da 
paisaxe e o uso racional do 
territorio. 

Se queremos non continuar a 
destrucción do noso medio físico 
cómpre unha reconsideración 
crítica sobre a noca realidade, non 
só dos termos negativos, senón 
tamén establecer unha con 
claridade, unha visión positiva dos 
elementos máis significativos do 
territorio que permitan unha 
construcción sintáctica coherente 
da nova arquitectura. 

Un desenvolvemento 
económico e social intelixente pasa 
por unha valoración dos recursos 
naturais, e do aproveitamento dos 
terreos de cultivo máis aptos. 

Sería conveniente e necesario 
o establecemento dun sistema 
sinerxético que entreteza o campo, 
a industria, as poboacións e as 
cidades. 

lsto comportaría a elaboración 
de mapas, semellantes aos 
fineses, de límites entre as zonas 
de cultivo, os asentamentos e as 
áreas naturais. 

, Fronte ao crecemento dos 
núcleos de asentamento en 
mancha de aceite, é preciso 
establecer de novo unha relación 
entre o medio rural e o urbano, Pepe Bar Bóo. Edificio Vicente Suárez, 1972. 

I 

lago Bonet Correa I.S.S.N. 11 39-4854 



reforzando as trazas que 
deseñaran a paisaxe ao longo dos 
tempos, entendendo como 
verdadeira modernidade o 
conxunto aberto do campo e a 
cidade na súa unidade territorial. 

É tan importante, na 
conservación do patrimonio rural, a 
nova construcción, como a non 
destrucción da arquitectura 
herdada, pero sobre todo é vital a 
concienciación colectiva de que o 
nos entorno é o mellor ben e á vez 
o noso mellor sinal de identidade. 

O proxecto moderno de 
arquitectura, calquera proxecto 
aquí en Galicia, debe entenderse, 

non é unha cuestión persoal á 
moda, senón que se ha considerar 
como unha contribución 
imaxinativa a unha idea colectiva, 
deste xeito Aalto trazou a súa 
arquitectura, para proseguir a 
compatibilidade, hoxe en moitos 
sitios rota, entre as nosas cidades 
e o campo. 

Coas novas tecnoloxías de 
comunicación e de aproveitamento 
enerxético, á fin deste milenio, 
estamos a asistir a unha nova 
revolución das relacións espaciais, 
e polo tanto de asentamento 
humano tan importantes como as 
de paso das culturas cazadoras ás 
culturas agrarias. 

Pepe Bar Bóo. 1977. 

A mobilidade e a interconexión 
permanente dan lugar a unha nova 
visión do territorio, esixindo á vez - 
para non o danar- unha 
sistematización racional da uso do 
mesmo. 

É mester establecer unha orde 
de relacións entre os asentamentos 
e o contexto, - que son os nexos 
topolóxicos de cada punto -, xa que 
podemos introducir a noción de 
proximidade previamente á de 
distancia, é dicir, coas novas 
tecnoloxías de comunicación 
aparece o encollemento topolóxico 
dunha distancia, polo tanto varía a 
necesidade de concentración 
urbana. 

Como todo o existente, pode ter 
un uso positivo ou negativo, o 
territorio ben se degradará dos 
asentamentos indiscriminados en 
calquera punto, ben se beneficiará 
dun desenvolvemento máis 
homoxéneo e global. 

Para dar unha resposta positiva 
ao futuro desenvolvemento e 
protección do seu patrimonio rural 
aos asentamentos máis pequenos 
de Galicia, e en xeral a todas as 
cidades, poboacións e mesmo 
dunha cidade como Santiago, é 
preciso facer algunhas reflexións 
que sirvan para desenlear a 
natureza e o significado do 
equilibrio que ata o de agora existiu 
de modo moi particular entre o 
campo e a cidade. 

Polo tanto a primeira reflexión é 
verbo do específico 
desenvolvemento histórico do 



coñecemento das relacións -que 
hoxe en día están case 
esquecidas-, o que nos dá as 
claves morfolóxicas e tipolóxicas 
entre os edificios que configuraron 
os asentamentos e o seu entomo a 
traverso do tempo, asegurándonos 
a súa comprensión non só unha 
gran axuda á conservación do 
patrimonio rural, senón tamén a 
potenciación económica do medio, 
xunto co progreso e a 
modernización equilibrada das 
pequenas poboacións. 

Nesta primeira reflexión 
podemos ver e extraer as 
características morfolóxicas 
invariantes que foron ao longo do 
tempo o producto natural dunha 
ordenación vital espontánea, que 
estableceron un eauilibrio entre o 
campo e a cidade, 'configurando a 
rúa a traverso do campo, o 
RUEIRO. 

Entendemos aquí por rueiro un 
modo e unha forma de 
asentamento ao longo dun camiño, 
que sempre está situado en cotas 
moi precisas entre a pradeira e as 
zonas máis altas de cultivo, 
configurando en xeral -a súa 
estructura- o asentamento rural 
galego. 

Forma derivada de uso racional 
do solo e do aproveitamento das 
infraestructuras viarias, mais tamén 
é un modo cultural de entender o 
asentamento: cultura de camiños, 
Camino de Santiago, camiño de 
Europa. 

Estes primitivos asentamentos 

que conectaban o campo coa 
cidade estaban constituídos por 
agrupacións en ringleira de 
vivendas rural-urbanas de carácter 
unifamiliar e tipoloxia gótica, 
compostas de planta baixa e andar, 
algunhas veces con dous andares, 
e máis cunha horta detrás. 

Ao achegármonos máis á 
cidade, -valendo aquí literalmente a 
palabra-, á cerca ou á muralla, ou á 
liña na que estas estiveran, é dicir, 
as rondas que tamén definían o 
casco medieval-, o RlJElRO 
tomaba un vigor máis urbano e ás 
veces ramificábase como o delta 
dun río formando o rahal ou 
arrabalde de extramuros. 

Pepe Bar Bóo. 
Casa Ibáñez Aldecoa, 1963, en Coruxo. 

Nas cidades medievais 
os seus límites definíanse 
bruscamente no campo a 
través das murallas impostas 
polas necesidades militares, 
creando unha serie de problemas 
tales coma o crecemento 
vertical, o amoreamneto, e 
mesmo, a rebordante caída da 
propia cidade a traverso das 
súas portas. 

Este último fenómeno deu lugar 
aos arrabaldes de extramuros que 
se ían consolidando nos 
momentos de maior estabilidade 
política, englobándose ao tempo 
nas sucesivas ampliacións das 
cercas. 



Sen embargo, a orixe do En Galicia este fenómeno só Torres Balbas sinala como o feito 
RUEIRO semella ser distinta á do afectará aos grandes de se fixar a fronteira co pobo 
alfoz ou arrabalde. A diferencia asentamentos de orixe militar como musulmán máis abaixo do río Texo 
deste último, o primeiro ten unha LUGO. En contrapartida, os permitiu, en plena ldade Media, os 
orixe rural e autónoma que se asentamentos abertos dos Fóra establecementos destas vilas 
remonta á antigüidade. polo seu pequeño tamaño, o seu abertas nesta pacífica ruta 

gran número, a súa dispersión e internacional, para que nela 
En efecto, coa pacificación de tamén pola posición do puideran atopar asistencia, repouso 

Augusto, os romanos obrigaron á FINISTERRAE Galaico en relación e alimentos @S peregrinas. 
xente nativa a baixar dos outeiros e aos acontecementos históricos do 
a abandonar os castros, centro de Europa, pervivirán ao É xustamente nestas 
establecéndose nos primeiros longo do tempo e han continuar condicións nas que predominan o 
asentamentos abertos e lineais como modelo de novos intercambio comercial e cultural así 
sobre as vías romanas que asentamentos linais. como unha gran mobilidade, cando 
recibiron a denominación de se desenvolven estes 
FORA, situados en puntos claves asentamentos lineais abertos en A vantaxe de Galicia durante a oposición ás cidades radiocéntricas do territorio, xeneralmente en reconquista, -ao ter a fronteira 
cruces de camiños ou sobre as quente en Castela-, deu lugar a de carácter xerárquico e militar, 
vías principais. Tiveron ademais a que o modelo romano lineal se sexan de orixe asiria, romana ou 
función de mercados, servindo repetira a menos escala sobre renacentista. 
para exercer un control económico calquera corredoira de media aba 
á vez que foron focos de En situacións análogas ás 
romanización. 

dun val, de xeito que 0 RUElROse nosas en paisaxe, clima e posición 
consolidou como a forma máis de finisterrae, como Inglaterra, 

Garcia Bellido sinala como este característica que tupiría todo o vemos como moitos asentamentos 
tipo de asentament0,- os FORA - deu noso territorio, ata os plans de aldeáns medievais teñen 
lugar a poboacións hoxe existentes urbanismo do momento actual. características parecidas. Así, A. E. 
como FORUM LIMICORUM, o actual JAMES MORRIS, no seu último 
XlNZO DE LIMIA, FORUM Este modelo de asentamento, libro sobre a Historia de la forma 
GIGORRORUM, VALDEORRASi, que aparece tamén en moitas urbana, dinos como moitas aldeas 
etc., pero sobre todo foron o modelo rexións de Europa, tm-~ou medievais inglesas deron lugar a 
e a pauta do sistema de importancia como forma urbana a cidades de crecemento orgánico, 
asentamento e o réxime de mercado tfaverso da gran vía que unía a nas que as estructuras lineais 
que aínda pervive nas Feiras. Galicia medieval co !esto do abertas xogaron un papel 

Continente, o CAMINO DE importante que caracterizou á 
A partir do século III, como é SANTIAGO, dando lugar a unha maioría da paisaxe inglesa e a súa 

sabido, as cidades romanas sucesión de RUEIROS, é dicir, relación coa arquitectura, 
cambian de fisonomía. Apareceron poboacións de forma lineal, moitas subliñando que unha característica 
sistematicarnente as murallas, veces orixinariamente con rúa esencial neste tipo de asentamento 
limitando a expansión e nalgúns única como BURGUETE, en é que exista un xardín ou horta 
casos como en CONlMBRlGA Navarra, ou varias paralelas como traseira de forma alongada unida a 
(Portugal), as cercas cortan parte SANTO DOMINGO DA CALZADA, cada vivenda, mentres que se 
da cidade impoñendo brutalmente en Logroño ou CASTROXERIZ, en mantiña o carácter urbano sobre a 
o carácter defensivo. Burgos. vía. 



Este tipo de asentamento non 
só deu lugar a determinadas 
cidades, senón que estivo presente 
a traverso da historia anglosaxona, 
influíndo no urbanismo moderno. 

En Galicia, por razóns 
históricas como as que acabamos 
de ver -pero tamén por outras 
como as climáticas e topográficas-, 
os RUEIROS aséntanse sobre os 
camiños que discorren 
xeneralmente cortando 
suavemente as curvas de nivel 
polas abas das montañas, 
reservando o fondo dos vales, 
moito máis húmidos, para os 
terreos de cultivo e para os prados, 
deixando sobre as abas superiores 1 %  
as viñas, os bosques e as searas, 
sendo posible establecer un 
esquema teórico xeneralizable a 
todo o país, obrigando aos 
RUEIROS a un crecemento lineal. 

As estradas construídas no 
século XIX acentuaron máis estes 
trazos xa que dotaron a territorios 
moi rurais dunha infraestructura de 
maior calidade, o que fixo que 
moitas vilas se desenvolveran ao 
longo da mesma, tal como ocorreu 
en Becerreá, Baralla, o Corgo, etc., 
anque en condicións de topografía 
distinta. 

O crecemento das cidades 
galegas hai que velo máis na 
aproximación da sociedade rural 
aos centros urbanos ca nun 
crecemento vital interno a elas. 

Evidentemente en todos os 
procesos urbanos existe un grao Pepe Bar Bóo. 

de complexidade, sendo van Policlínico CIES, 1967, Avda. de Madrid. 



establecer afirmacións categóricas, se se penetraba no Rueiro da mesmo desprezados, como 
mais podemos falar de tendencias estrada da Coruña, mais se se saía monótonos e deshumanizados; sen 
dos feitos que se repiten con maior polo de Pontevedra -ou por embargo, non se souberon valorar 
frecuencia, podendo afirmar neste calquera outro- había que percorrer as enormes posibilidades de 
caso que as cidades galegas nos unha considerable distancia. deseño que podían conter nas 
últimos anos creceron a costa do relacións que establecen entre a 
campo. Esta estructura rompeuse nos arquitectura e a paisaxe e 0s 

últimos corenta anos; os plans de proxectos de GIN~BUR, 
O acercamento no século XIX urbanismo non deron unha maior VLADIMIROV, BARTCH e o teórico 

dos núcleos rurais á cidade dimensión á cidade, senón que se oH~ToV~CH coa teoría da 
realizouse a través dos rueiros limitaron ao amorearnento dos desurbanización, é dicir, de diluír a 
urbanos; mentres que a burguesía espacios entre os rueiros e a cidade no campo, mostran cómo 
se expandía a través dos pequenos envolver o centro histórico case na en datas moi anteriores desfeita 
ensanches que engadía máis trama súa totalidade. das nosas cidades (Plan Cochon 
urbana; así se formou a rosaleda e o 

A segunda reflexión é verbo para Santiago de Compostela, 
ensanche de Compostela, entre 
dous RUEIROS, pero o seu trazado da validez e esquecemento 

1947) existían investigacións 

á vez era aiieo aos mesmos, tal vez dalgunhas ideas mOvementO urbanísticas e propostas urbanas 

polo caracter da diferencia social de que terían - de que consideraban a relación entre 
ter estado na mente de quen a cidade e o seu territorio. 

quen os habitaba. 
planificaba -, os problemas de Evidentemente non se pode 

Nos rueiros urbanos degradación aos que tan extrapolar e menos aplicar 
establecéronse as clases sociais inxustamente se someteron ás fórmulas, pero sí, alomenos ter un 
menos dotadas, Qs emigrantes do nosas cidades. coñecemento ponderado dos 
campo e as actividades menos 

Xa a do século XIX, como antecedentes históricos, tanto os 
decorosas da cidade, que a 

é sabido, Arturo Soria e Mata locais como as investigacións da 
burguesía consideraba 

formulou a teoría da cidade lineal historia máis recente da 
incompatibles co centro, tales 
como as casas de comidas para os como unha alternativa progresista arquitectura. 

feirantes, as casas de citas, os e eficaz á periferia urbana; esta Se volvemos ler algúns textos 
talleres e garaxes de camións, etc. ideal tan destruída na parte que da época, - como a revista DAS 

intentou realizar en Madrid, foi NEUE FRANKFURT 1926-1 931 -, 
Compostela, ata o comezo dos recollida e reelaborada polos decatarémonos de que moitas 

sesenta, mantivo a súa estructura arquitectos soviéticos dos anos cuestións alí consideradas aínda 
estelar cos seus RUEIROS de posteriores á revolución de non foron aplicadas, polo que unha 
saída e de entrada, dependendo do outubro. revisión a fondo desde a 
punto de vista desde os que sexan 

O proxecto teórico de 
perspectiva actual pode estimular o 

considerados, e coas súas cuñas 
MlLJUTlN para a cidade socialista noso proceso de proxectación. 

de paisaxe rural que tocaba en 
moitos puntos ás rondas, puntos de SOGOROD de 1930, ou os Non é casualidade o feito de 
desde 0s que se divisaba o campo. prOxectos do arquitecto alemán que Giorgio GRASSl - na 

ERNEST MAY para a nova cidade introducción que escribe á edición 
A cidade tiña unha gran de MAGNITOGORSK, conteñen italiana dos artigos escollidos da 

dimensión en si mesma, a pesar de elementos de orde e claridade, que devandita revista -, nos mostre un 
non perder o contacto coa natureza foron considerados á lixeira, e plano do pobo de 



ALTSCHALKETIDORF en 
OPPELN, Alemana s. XVIII, como 
un exemplo (le Siedlungen da 
historia da colonización 
centroeuropea que presenta casa e 
patio dispostos en peite respecto á 
estrada con carácter urbano e 
rural, é dicir, un RUEIRO, como 
antecedente das SIEDLUNGEN 

lineais do movemento racionalista 
alemán. 

A terceira reflexion 
consiste nunha reconsideración 
crítica sobre a nosa actuación 
como profesionais da 
arquitectura, é dicir, sobre os 
nosos proxectos futuros se 

queremos evitar a destrucción do 
noso medio. 

Se o centro histórico é o corazón 
da cidade, e nel son recoñecidos os 
sinais de identidade do Locus, é 
evidente que ha¡ que o conservar o 
máis exactamente posible na sua 
memoria; non hai xustificación para o 

Pepe Bar Bóo. 
lgrexa Parroquia1 de Nosa Sefiora das Neves, 1968. 
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destruír ou o cambiar, xa que un proceso vivo que nos conduciu No encollemento topolóxico do 
equivale á súa morte. Non ha¡ que ata este instante, daranos a territorio a través dun coñecemento 
facer esas intervencións irreverentes dimensión exacta do significado da profundo tanto da historia do 
que algúns arquitectos con tanta obra que realicemos cada un e cada mesmo como da implantación dun 
soberbia como ignorancia realizan en unha de nós, minúsculo en sí sistema adecuado de 
nome da ARQUITECTURA, mesma, pero que ha de sumará infraestructura reside o equilibrio 
invocando aos mestres tal e como obra colectiva, a cal require o esforzo do campo da cidade, como tamén 
está a ocorrer en moitas prazas de da maioría d@s profesionais da é mester unha arquitectura 
Barcelona e Madrid; ou esas arquitectura para lograr unha obra adecuada, contemporánea e 
ridículas escalinatas verdadeira clara, Ióxica e progresiva. galega que felizmente xa practican 
caricatura das auténticas que no seu moit@s arquitect@s do país, que 
día, Pons Sorolla propinounos en Así se construíron as galerías continúe implantando coa mesma 
Compostela, destruindo os planos da Coruña que conformaron a naturalidade que o fixo a 
inclinados tan barrocos que estaban paisaxe da nosa terra. arquitectura vernácula. 
nos finais das perspectivas urbanas, 
tales como a travesía das Payesas, O que é moi importante e Trad.: Margarida Rguez. Marcuño 
ou na Praza da lgrexa de San Martín rw~esario 6 unha reflexión 
Pinario, hoxe en día totalmente constante no tocante ao noso 
esquecidos. pasado e presente, anque valería 

de moi pouco se non é para tomar 
Esas actuacións son actos unha conciencia colectiva do futuro NOTA 

bárbaros de ignorancia, xa que próximo que comeza xa hoxe. 
falsifican e destrúen unhas 1. Este modelo de asentamento cun certo 

pegadas importantes da historia. Nun país como Galicia, cunha 
carácter urbano sobre as calzadas que 
atravesan o espacio rural proliferou na 

Pero o problema que aquí nos gran densidade e dispersión, as época romana a causa das vantaxes 
preocupa acentúase máis no cidades lineais, nunha nova económicas que tiña o comercio ao poder 
borde da cidade histórica, e sobre interpetación e deseño, poderían desprazar os productos, estructurando 

todo na conservación do medio non soamente solucionar os ademais a primeira rede básica de 

físico e do patrimonio rural xa que problemas do borde da cidade poboacións importantes sobre o territorio. 

entran en xogo factores máis histórica aliviando a estas do GARC~A BELLIDO, A. Resumen histórico 

complexos. crecemento en mancha de aceite, de Urbanismo en España. Publicación do 

senón que achegarían ao campo Inst". de Estudios e Admón. Local. Madrid. 
A reflexión que conleva o 

analizar a realidade do lugar, non é as vantaxes urbanas. 

compatible co feito de incorporar A diferencia do que ocorreu 
crítica e racionalmente as teorías noutra áreas de Europa, Galicia 
progresivas da arquitectura e, en non tivo unha rede ferroviaria local 
troques, supón un traballo máis que permitira un desenvolvemento 
coherente coas necesidades reais de conexións entre os seus pobos 

país, que Os xestOs da a comezos deste século, 0 Rueiro 
arquitectura de modo, case SemPre quedou na era da carretera e o 
descontextualizados. Rueiro urbano chegou ata hai ben 

O entender a historia, non como pouco máis alá ca ao gasóxeno e 
un repertorio de formas, senón como ao coche de liña. 



TEOR~A E PRÁCTICA DO USO DO ESPACIO URBANO 

Entendo por espacio urbano o unha distinta relación co medio Entendo por Hábitat o conxunto 
espacio construído, o espacio que ambiente, coa natureza, cos dos espacios habitados por seres 
ocupamos como cidadás e lugares onde se fai a vida, co humanos, tanto os fechados ás 
cidadáns, tanto no ámbito entorno construído,, coa cidade, o inclemencias do tempo como os 
doméstico como no público. O barrio, a vivenda. E dicir, a relación abertos. Tanto os de dentro como 
espacio construído, aberto-cuberto, que ten a muller como suxeito da os de fóra das fachadas. 
interior-exterior, doméstico-público, experiencia co hábitat é diferente 
privado, etc, é o marco da nosa da que ten o home. Porque antes Este hábitat humano é, 
vida cotiá. Usamos o espacio para moitas mulleres estaban na casa naturalmente, o resultado de todas 
realizar actividades concretas, facendo as tarefas domésticas ou as accións que sobre el exerceu a 
percibíndoo polos cinco sentidos. O os traballos artesanais de sociedade dominada por uns 
espacio acóllenos, oriéntanos, producción familiar, mentres que o ConcePtos e PresuPostos que r10r-1 

permítenos desenvolver a nosa home caía traballar fóra da casa, tiveron nunca, nin teñen, en conta 
identidade, a nosa personalidade. tendo en conta que algunhas a existencia da muller. Hai unha 
Todo isto é o que sabemos, como mulleres de clase traballadora relación directa entre a estructura 
profesionais da arquitectura, do que sempre traballaron no campo ou da sociedade e a configuración do 
debería ser o espacio construído nas fábricas. entorno habitado. Os seres 
porque o espacio é unha dimensión humanos tiveron que se apropiar 
da existencia. Mais eu pregúntome Agora moitas ~u l le res  teñen un dos lugares do habitar, por tanto 
se o é tamén para min en canto que traballo remunerado ademais de tiveron que se ocupar de intervir na 
muller. As mulleres temos unha traballar na casa nos labores paisaxe natural para modificala e 
dificultade real para estar a gusto domésticos e na reproducción. Fan para crear espacios de vida e 
en moitas das situacións vivenciais dobre xornada. A m"ller en relación. E está claro que tanto os 
nas que nos atopamos ao longo da xeral, responsable do coidado dos que se apropian dos espacios 
nosa vida; neste artigo vou facer outros membros da unidade como os que actúan para 
unha análise e unhas propostas familiar: nenoslas, marido, avós, modificalos son homes e mulleres 
consonte a miña propia experiencia enfermos, e por iso se moven pala que seguen os valores, as 
en relación ao hábitat como cidade para ir á compra, levar prioridades e os métodos impostos 
usuaria, como muller e como aoslás filloslas ao colexio, pola sociedade que é patriarcal. 
profesional da arquitectura, acompañar aos doentes ao 

disciplina que se ocupa de médicola, aos avós ao centro de Os espacios habitados son 

modificar ese hábitat para o adaptar día e ademais para ir traballar. E unha prolongación do propio corpo, 

ás necesidades dos seres dicir, é a muller a que utiliza todos representan unha esfera de 

humanos. os servicios, todos os espacios da protección máis alá do vestido, 
cidade e por tanto tamén é a que fronte á natureza, terían, por tanto, 

Primeiro tería que aclarar por sofre máis, a que máis sente as que estar feitos de xeito que a 
qué falo de experiencia e de consecuencias das longas persoa se sentira a gusto dentro 
hábitat. Habitar, segundo distancias entre os servicios de deles. Xa sabemos que os lugares 
Heidegger, significa estar en paz transporte público, da onde habitar, en xeral, están feitos 
nun lugar protexido. Significa ter un contaminación, etc. E posible que, de tal maneira que os usuarios - en 
lugar, e as mulleres non teñen un se os homes fosen os encargados particular as mulleres e os nenos - 
lugar. As mulleres teñen unha de facer todas estas tarefas, as se atopan mal neles, non teñen un 
diferente experiencia da realidade, cidades se terían configurado de espacio íntimo e persoal; non só 
entre outras cousas porque teñen xeito ben distinto. por unha falta de recursos 

Ana Bofill Levi I.S.S.N. 1139-4854 



económicos, senón tamén polas 
concepcións sociais aplicadas ao 
deseño das vivendas. Non 
obstante existen modelos de 
espacios para todo tipo de 
necesidades da vida cotiá e do 
mundo do traballo, do ocio, do 
deporte, etc. Modelos que se foron 
configurando a0 longo da historia e 
que hoxe se teñen por verdades 
universais, indiscutibles para a 
nosa sociedade occidental, que 
están en consonancia cos valores 
xerais desa mesma sociedade en 
todas as suas dimensións éticas, 
estéticas, tecnolóxicas, etc. 

En todos os estudio? sobre a 
muller, en todos os estudios de 
xénero, queda claramente 
constatado e demostrado que o 
que a sociedade considerou como 
valores universais son os valores 
dunhapartedapoboaciónqueé, 
precisamente, a masculina. No 
campo da ciencia, por exemplo, 
dise que a posición dominante 
dos homes na vida social se 
traduce nun coñecemento parcial 
e perverso de que o humano se 
ten que identificar co masculino. 
(S. Harding: Ciencia y 
feminismo). 

Os profesionais da arquitectura 
e o urbanismo elaboran programas 
para facer proxectos e planos de 
urbanismo a partir das propias 
experiencias vitais, que son as 
experiencias vitais de un dos dous 
xéneros, o masculino, porque ata 
hai ben pouco as mulleres non 
estiveron presentes nestas 
profesións. Formuláronse variables 

de uso ou de funcionamento dos 
espacios, criterios de necesidades, 
déronse valores, prioridades 
segundo unha maneira 
determinada de entender a vida, a 
do home. 

Desde o punto de vista 
masculino construíuse o xenérico, 
0 universal. Se consideramos todo 
0 traba110 que realizaron 0s ~ a i s  da 
arquitectura moderna, na época do 
racionalismo, para determinar cales 
eran os factores fundamentais que 
se habían de ter en conta á hora de 
deseñar calquera espacio, 
seguramente estes homes non 
terían chegado ás conclusións que 
chegaron se eles mesmos tiveran 
desempeñado os labores que 
facían as mulleres do seu tempo. 
Tamén terían sido outras as 
conclusións se este traballo 
normativo tivera sido feito por 
mulleres. 

As discusións e os debates que 
se establecen hoxe na arquitectura 
e no urbanismo non deixan de ser 
unicamente pequenas variacións 
sobre os mesmos temas e os 
mesmos principios do racionalismo 
transformados só a nivel léxico, 
pola incorporación de 
denominacións máis de moda, 
palabras distintas para nomear o 
mesmo, que non significan ningún 
cambio fundamental. Creo que 
máis ben os debates se teñen volto 
máis frívolos e sempre arredor da 
linguaxe da forma. Esquencéronse 
os grandes temas de debate de 
orde social, política ou económica 
que se daban nos anos sesenta. 

Por todo isto algunhas mulleres 
sentímonos estrañas nestas 
disciplinas e queremos buscar 
novos valores, e sobre todo unha 
nova metodoloxía para intentar 
crear un entorno adecuado á nosa 
maneira de percibir, sentir e vivir os 
espacios, os lugares. As mulleres 
non tiveron a oportunidade de 
intervir no entorno construído nin 
de construír aqueles espacios que 
han ser tamén o seu hábitat. 

En liñas xerais, a cidade é un 
lugar feito polos homes e para os 
homes, daquela ¿ande están os 
lugares das mulleres? 

No deserto do Sahara os 
tuareg, unha cultura máis ou 
menos matriarcalista, as mulleres 
están en campamentos formados 
por tendas, mentres que os homes 
levan o gando a pacer. E 
interesante ver cómo, a medida 
que se foron sedentarizando, os 
homes foron impoñendo a súa 
forza, a sua autoridade e a súa 
forma de ser sobre a muller. Nos 
poboados nómadas as mulleres 
son as portadoras da cultura, as 
responsables do ensino, do cultivo 
da pouca agricultura que teñen, da 
confección de gran parte da 
artesanía e dos instrumentos 
musicais que tocan para se 
acompañaren no canto. Os homes 
cando regresan á tenda han de se 
cubriren por respecto ás mulleres e 
seguiren os plans que estas 
elaboraron para toda a 
comunidade. Cando se 
sedentarizan, os tuareg adoptan a 
cultura islámica, cambian a tenda 



por unha casa feita con ladrillos estar e só ocupan as zonas muller que é a responsable das 
cocidos ao sol, o modelo de casa interiores onde se fan os traballos tarefas domésticas, ademais do 
árabe; daquela a muller é relegada domésticos de lavar, cociñar ou coidado de todos os membros da 
á cociña e obrigada a adoptar os pasar o ferro á roupa e, familia e das áreas educativas. 
costumes islámicos nos que o naturalmente, hanse ocupar da 
home actúa como o rei da limpeza de toda a casa. Se o estatus social no que nos 
creación. fixamos é superior vemos que todo 

Na nosa sociedade occidental o anterior existe igual, só que 
Na cultura árabe o feito de que de pensamento e cultura enmascarado por unha mellor 

as mulleres non teñen lugar é xudeocristiáns, moitas das mulleres calidade de vida ou unha meirande 
particularmente evidente. A casa que forman unha familia nuclear cantidade de tecnoloxía. 
está concebida para o benestar do tampouco teñen un lugar, unha 
home, para a representación e a habitación propia. A vivenda está A muller, xeralmente, non ten 
hospitalidade. As mulleres nunca pensada para o home, para os lugar, por tanto está situada no 
poden deixarse ver nos lugares de nenoslas e no último termo para a terreo da UTOPIA que quere dicir 

.. . ...- 

Pepe Bar Bóo. 
Policlínico CIES, 1967, Avda. de Madrid. 



precisamente iso, non ter lugar. É Aproveito estes versos da poeta formas. Ver cómo é posible 
por isto que a historia das utopías canadiana para me facer a entender o genius loci - o espírito 
nos interesa e, a partir destas, a pregunta ¿que hai detrás das do lugar - do entorno en cada 
construcción dun entorno que fachadas?. momento. Facer posible a 
traduza a noca maneira de estar apropiación por parte da muller do 
no mundo. Téñense que estudiar as 

relacións entre a muller e os 
hábitat que ocupa. 

espacios que a rodean. Analizar a Se facemos unha rápida análise 
vivenda desde un punto de vista da vivenda na sociedade occidental 

Derriere les fapades, il S 'agit antropolóxico desde a orixe da dámonos conta de que nunca ou 
toujours de trouver la vie. cidade. Estudiar as contradiccións raramente se propón unha maneira 

Denise Desautels entre orgánico e deseñado, as de vivir non estándar, non 
adaptacións das necesidades á convencional. Xeralmente a 
paisaxe a traverso da linguaxe das compartimentación interior da 

Pepe Bar Bóo. 
lgrexa Parroquia1 de Nosa Señora das Neves, 1968, en Avda. de Galicia. 



vivenda, especialmente no caso da pratos, tixolas, é noxento á vista, resultado os espacios nos que 
vivenda social, faise de xeito que por tanto tense que ocultar e vivimos, traballamos e 
haxa un recibidor, o salón-comedor, fechar, etc, etc. iSe pensamos que desenvolvemos as nosas 
a cociña, os dormitorios dos na vivenda rural antiga todas as actividades. lsto tamén é unha 
nenos/ascuncuartodebañocon funcións da vida facíanse nun só convención, unha disposición 
bañeira. Se Ile sobra algún cuarto cuarto onde estaba o lume e toda a fabricada pola sociedade e 
á familia este disponse como vida da familia se organizaba precisamente espacios que fan 
despacho para o marido, que pasa arredor deste! moita falta e que raramente existen 
así a ter unha habitación propia son os espacios que non son nin 
onde poder illarse do resto da O ~ o d e l o  de vivenda burguesa interiores nin exteriores, cubertos 
familia. Pode que este esquema de antes descrito supón que 0 pero abertos, espacios semi- 
uso estea cambiando nas parellas burgués aspiraba a ser C0t-r~~ 0 privados ou semi-públicos ou 
máis novas, pero aínda persiste aristócrata que vivía nun palacio no colectivos. Son 0s que &amo 
amplamente. que para cada función había un espacios intermedios. Eses 

cuarto. A diferencia introducida na lugares, fóra da vivenda que non 
¿E cal é o lugar da muller? vivenda burguesa é o corredor, son a rúa, onde nenos e nenas 

Está claro que a cociña, que, porque no palacio se pasaba dun poden xogar sen perigo de que os 
- naturalmente fechada con cuarto a 0utr0 cando se quería ir a atropele un coche, ande 0s máis 
paredes e porta para evitar a saída un lugar determinado da casa e a pequenos poden xogan vixiados 
de fumes e cheiros-, impide que a ~rivacidade conseguíase ponendo polo ollo protector da nai ou do pai 
muller participe do intercambio de baldaquino ás camas. ( Claro que desde unha fiestra da casa, onde 
opinións e ideas, da conversa en tamPoUc0 t w ~ o s  que esquecer que os anciáns poidan tomar o sol sen 
xeral, que se produce na vida cotiá o desexo de privacidade é unha recibir o fume dos tubos de escape, 
ou cando chegan os amigos ou os cousa moi moderna). O corredor, onde se poida ler tranquilamente 
invitados a cear. A muller ha de sen que ninguén 0 pretenderay 6 0 como se se estivera nun pobo, 
estar atenta á comida que ha de se reino das criaturas : alí dan OS seus pero todo isto dentro da trama 
servir quente na mesa do comedor. primeiros pasos, patinan, intentan urbana da cidade. E non me refiro 
Isto, desde logo, non sucede nas xogar pelota. Hoxe 0s arquitectos a calellas ou praciñas. Penso nos 
familias que disponen de servicio e deseñadores buscan solucións interiores dos bloques de casas, 
doméstico o que hoxe é un luxo para eliminar o corredor, porque é como podería ser o Ensanche de 
que poucas delas poden disfrutar. un espacio perdido e as vivendas Barcelona, ou penso nos espacios 

son cada vez máis Pequenas e hai interiores do Edificio Walden Siete 
Este esquema de vivenda, que aproveitar ben os metros de Sant Just Desvern ou doutros 

contra o que é moi difícil loitar, cadrados disponibles. grupos de vivendas do centro e 
presupón moitos costumes e norte de Europa. Anque os 
hábitos ancestrais da nosa Se pasamos a considerar os exemplos non abondan. 
sociedade. Presupón que o grupo espacios públicos dunha cidade 
noquesepensasexasóoda veremos que estes poden ser Ao falar de agrupacións de 
familia nuclear, que a que cociñe interiores ou exteriores, igual que vivenda hai que reflexionar sobre o 
sexa a muller, que o que estudia ou os espacios privados. De feito os seguinte: un barrio dotado de 
ten unha actividade mental fóra do espacios téñense que clasificar en espacios interiores, exteriores e 
traballo remunerado é o home, que públicos e privados., interiores e intermedios, non segregados, coa 
a actividade de cociñar e todo o exteriores. E todas as súas conseguinte integración de usos e 
que xera, manipulacións de potas, combinacións posibles dan como funcións, considerado como un 



núcleo urbano completo, cunha da cidade interveñen no entorno vida sedentaria. Establecéronse as 
dimensión adecuada, deseñado natural para o modificar e crear un funcións do territorio e un hábitat 
partindo dos criterios da vida cotiá entorno artificial. Agora ben, non común senón diferenciado. Un 
da muller favorecería unha mellor podemos comparar as formas de hábitat pacífico : mentres os homes 
distribución do tempo e melloraría crecemento da cidades en épocas ían á caza as mulleres se adicaban 
a calidade de vida dos seus máis antigas co crecemento dos ao campo$ agricultura, a fabricar 
habitantes. últimos trinta ou corenta anos e obxectos para a vida cotiá, desde a 

poderemos observar que se foron cerámica ata os tecidos, a 
Da mesma maneira que se creando monstros que xa case non desenvolver a linguaxe coa 

poden concebir espacios se poden controlar. E tivemos sorte convivencia e a educación das 
intermedios entre o interior e o nos últimos anos nos nosos países criaturas, en definitiva, a crear as 
exterior, que non están nin dentro que teña parado o crecemento bases das primeiras culturas da 
nin fóra das fachadas, na escala do demográfico polo que moitas humanidade. As mulleres dan 
planeamento pódese concebir o cidades deixaron de medrar. Sen forma ás primeiras polis, con 
barrio como o nivel intermedio, embargo moitas zonas dos nosos estructuras políticas orientadas 
como a unidade fundamental para territorios fisicamente fundamentalmente para a 
organizar a vida cotiá. estragadas, como certos lugares convivencia e para a vida. Cando 

Ao pasar a unha escala da costa tanto ao sur como ao os homes se sedentarizan 

superior as relacións espaciais e norte de Barcelona, por poner un comezan as políticas de conquista, 

sociais fanse demasiado exemplo. Agora xa non se fala inícianse as guerras e se 

complexas para poder analizalas tanto disto como hai uns anos, tal estructuran as cidades para a 

aquí, pero sí que podo dicir que a Vez Porque nos fomos afacendo, defensa. 

segregación espacial que comporta Pero 0s destragos ~aisaxísticos 
persisten. Visto o desenvolvemento 

a diferencia de estatus e que histórico das cidades, constátase 
reforza a estratificación por xénero Semella que as cidades da que nonsetenavanzadonada 
provoca un gran desequilibrio no antigüidade eran máis interesantes senón que Se ten retrocedido na 

tempO especia'mente para porque agruparon aos homes e 5s súa organización. Engadíuselles a 
as mulleres. mulleres para lles permitir vivir dimensión vertical e a velocidade 

Nesta escala teríanse que xuntos ou en espacios diferentes. nas comunicacións, pero moitas 

estudiar os usos do tempo Babilonia era magnífica, ben persoas non están a gusto nelas. 

relacionados cos organigramas de organizada cunha estructura Do que é unha proba o estado da 

distribución dos USOS do espacio dirixida polo río e ~ n h a  división en saúde mental de m0ita xente, a 

urbano e coa estructura do tecido barrios moi ben lograda. A Roma agresividade cotiá, a violencia. E 

viario. Teríase que propoñer unha do Imperio tamén foi unha cidade asque peor opasansonas 

distribución máis homoxénea dos ben organizada, alomenos desde o r-nulleres que ademais son as 

servicios, equipamentos, lugares punto de vista de moitos víctimas. Unha parte deste 

de traballo, institucións e unha rede historiadores que a tenen malestar vén da propia 

conectiva máis áxil. analizado. organización social, pero outra 
parte non menos importante vén da 

Os homes, os políticos, os Tal e como nos din os expertos, configuración dos espacios onde a 
promotores, os arquitectos, os a cidade inventámola as mulleres xente habita. Hai unha relación 
enxeñeiros, todos os que deciden no momento de se inventar a entre o comportamento da xente e 
sobre a construcción e a creación agricultura e o comercio xunto coa os espacios onde habitan. O 



crecemento non controlado das biolóxico. Obríganos a entorno se fixeron de acordo co 
cidades, o desenvolvemento da comportamentos estraños para ir espírito dos lugares. A paisaxe 
tecnoloxía, a profusión de materiais mercar, traballar, estudiar, para nos influía sobre os individuos, sobre a 
diferentes, - moitos deles comunicar cos amigos e coñecidos. súa sensibilidade, e así os homes 
sintéticos- , entre outros factores, Obríganos a nos illar, de xeito que transformaron a natureza 
levou a unha perda da así se desintegran os grupos respectándoa e respectando os 
sensibilidade e do gusto. Hai unha humanos e as familias. O tempo da espíritos propios do entorno. lsto 
degradación xeral da dimensión cidade vén a ser unha dimensión pódese ver hoxe en cidades como 
estética dos individuos. Da mesma primordial que divide a esfera Roma, Praga, Kartoum ou Sevilla. 
maneira se perdeu o contacto coa privada da pública e que contribúe Este sentido do xenio do lugar, que 
natureza. Antes a arte de vivir se a aumentar tanto a segregación por se perdeu na maioría das 
transmitía de pais a fillos, hoxe é estatus social como a intervencións actuais sobre o 
case imposible facelo. estratificación por xénero. territorio, poderíase volver a 

recuperar por medio da 
Se esta é a situación xeral, no Existe un 'Obre que intervención da rnuller na cidade. A 

que se refire á muller esta se valería a pena reflexionar, é o muller capaz de ser sensible á 
agrava polo feito de que case concepto de orixe grega genius loci do entorno, frente 
sempre Ile faltou un lugar onde se OU es~írito do lugar. En cantidade ou o deslumbramento 
atopar a gusto. lonxanas as intervencións sobre o 

Poderiamos falar así de 
crecemento orgánico cando a 
cidade se atopa en harmonía coa 
paisaxe do seu entorno, como nos 
poboados do Magreb ou nas 
cidades italianas do Renacemento. 
A cidade industrial apurouse moito 
a facer os novos barrios, daquela 
produciuse un crecemento artificial 
e unha ruptura da harmonía e do 
equilibrio. Xurdiron os barrios coma 
se un deus ou un chamán, non moi 
hábil, tivera guindado o contido dun 
saco cheo da paralelepípedos ao 
chou, sen ningún criterio de 
composición do espacio. E o drama 
de moitas das nosas cidades, o ter 
medrado segundo a pura Ióxica da 
rendabilidade económica. 0 s  
barrios especializáronse, . . .. .' 
separáronse por grandes arterias e .. . ,, ,. 
non se respecta o movemento das 
persoas. A cidade obriga aos seus Pepe Bar Bóo. 
habitantes a un ritmo que non é o lgrexa Parroquia1 de Nosa Señora das Neves, 1968, en Avda. de Galicia. 
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intervencións monumentais, 
podería volver recuperar ese 
espírito que os lugares emanan. 

Sería necesario tamen analizar 
o concepto de monumentalidade 
porque moitas veces é o motor de 
intervencións grandiosas na 
cidade, intervencións que son 
inútiles ou excesivas ou que 
representan exclusivamente o 
desexo de notoriedade, o ego, 
dalgúns individuos. lsto debería de 
se analizar para ver cómo se ten 
utilizado a arquitectura para 
reforzar o prototipo de privilexio. 

Unicamente a participación da 
muller no facer cidade poderá 
facer reflexionar sobre todos estes 
elementos e facer que as 
intervencións sobre o tecido urbano 

I sexan as máis adecuadas tanto á 
dimensión biolóxica como á 

: dimensión psicolóxica das persoas 
dos dous xéneros. Entender o 
hábitat como ser-muller-no-mundo 
quere dicir, como antes dixen, 
situarse na utopía, algo que pode 
ser realidade mañá. 

¿Cal ha ser este entorno, este 
hábitat, esta paisaxe construída, 
este espacio urbano? 

Ha ser un espacio no que 
atopemos: 

- un espacio para ela e para 
cada unha das persoas que con ela 
conviven. 

- un espacio para a vida cotiá 
do grupo, non necesariamente o 

Pepe Bar Bóo. familiar, onde a muller poida kr 
Edificio Bar Bóo de 1957, rúa Marqués de Valladares. !!J~.LX. 



- espacios para o traballo, o valores. Haberá que redeseñar o especializado, é necesaria unha 
lecer, o deporte, a cultura, etc. barrio, o distrito, a cidade. visión que contemple a 

complexidade e a transver - espacios para a colectividade 4.- A linguaxe da imaxe salidade no uso cotián da cidade. 
ou espacios intermedios. arquitectónica, o estilo das 

fachadas. Fronte a unha As mulleres teñen que crear 
- espacios abertos para a arquitectura que impón a súa unha cidade dinámica e natural, 

mobilidade en medios de presencia brutal e que quere non agresiva, non xerarquizada, 
transporte. expresar as obsesións do seu non zonificada, plurifuncional, 

- espacios abertos para autor, é necesaria unha integrada, accesible, flexible, móbil, 
viandantes. arquitectura suxerente e adaptable e segura para ser 

polivalente, que exprese os novos utilizada de forma compartida por 
- espacios dotados de usos e novos significados de homes e mulleres. 

cualidades e características que acordo cos valores dados polos 
permitan, ademais de disfrutar dun xéneros que configuran a 
mínimo de confort, ofrecer unha sociedade. 
seguridade fronte á violencia contra 

Trad. : Marga Rguez. Marcuño 

as mulleres que se fai cada día 5.- Unha reorganización dos 
máis patente. barrios para que sexan 

Todo isto pódese realizar por autosuficientes en canto a servicios 

medio de: e outras necesidades. 

1 .- A forma da vivenda que 6.- Redes conectivas de 

deberá ofrecer moitas transportes públicos suficientes. 
posibilidades. E outras moitas cousas que 

2.- A forma das agrupacións haberá que estudiar coa 
habitacionais, dos espacios participación das mulleres. 
baleiros e cheos, das tipoloxías dos 
conxuntos habitacionais ós que Temos que reinventar os 

será mester que ofrezan novas modos do vivir e traballar cotiáns 

relacións entre o interior e o de acordo con novos valores, 

exterior, entre o público e o outras prioridades, outros 

privado, dando lugar aos signos-símbolo de orientación e 

mencionados espacios identificación, os da outra metade 

intermedios. da poboación que ata o de agora 
non estivo presente nos procesos 

3.- O tratamento dos espacios de toma de decisións. Fronte ao 
públicos e institucionais, dos utilitarismo é necesaria a 
volumes que non é preciso que harmonía, fronte ao super- 
sexan monumentais. Haberá que racionalismo, a poesía; fronte á 
re-establecer a súa significación efectividade a calquera prezo a 
como signos-símbolo de afectividade; fronte á tecnoloxía, 
orientación e identificación. Haberá o natural, o orgánico e sobre todo, 
que re-establecer unha escala de fronte a un pensamento lineal e 



economizar materia prima e man 
de obra, que se concreta nun 
orzamento, nun estudio económico. 

Sábese que a boa Arquitectura 
é quen de lograr un tempo: riqueza 
espacial, confort, solidez e 
economía de medios. E cando 
falamos de factores sociais e 
económicos estamos 
inevitablemente situándonos no 
campo da política -a cidade en 
Grecia denominábase p0lk-. Pero 
a política, á súa vez, non pode nin 
debe desentenderse da forma da 
Cidade, do espacio, da Cidade, da 
Arquitectura. Tamen ela -quen 
executa os programas políticos, se 
cadra máis ca ninguén-, está 
obrigada a soñar o espacio e a 
administrar a economía, que toda 
construcción conleva. 

Nesa superposición de campos 
competenciais, entre política e 
arquitectura, poden xurdir, e 
xorden, inevitablemente conflictos 
¿Como evitalos? ¿Trazando unha 
raia para que olas aquitectolas non 
pisen o campo da política, e olas 
políticolas non se acheguen á 
Arquitectura? ¿E que ademais @S 

cidad@ns se manteñan á marxe 
dunha e doutra ?... Eu creo que 
todo o contrario, que a Cidade 
require da aportación de todo o 
mundo, porque a Cidade ha ser 
obra de todas as persoas que a 
habitan. E os confictos, as 
competencias, só se poden 
resolver e establecer 
razonablemente, Ióxicamente de 
forma dialéctica, a través dun 
debate crítico, ao que cadaquén 
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ARQUITECTURA E 

¿Que se entende por vangarda 
en Arquitectura? 

A Pregunta debería dedobrarse 
en dúas: 

¿Qué é Arquitectura? e ¿,Qué 
entendemos por vangarda? 

A Arquitectura refírese á 
construcción do espacio. Do 
mesmo xeito que a Pintura 
especula coa cor, a Escultura coa 
forma, a Literatura coa palabra, a 
Fotografía co imaxe, a Música co 
son, o Cine coa imaxe e co tempo, 
A Arquitectura, xa apuntaba Lao 
Tsé que era non só catro paredes e 
un teito, senón, sobre todo, o aire 
que estes encerran. Dicía que a 
Arquitectura especula co espacio, 
valéndose para isto de formas, 
texturas e cores. 

A concepción dese espacio, ese 
soño, factor desencadeante do feito 
arquitectónico: soñar unha estancia, 
unha casa, unha villa, unha cidade, 
e dende logo, imprescindible. Sen 
soño, sen imaxinación non hai 
Arquitectura. Soñar é pois necesario 
pero non suficiente, profesionais 
da Arquitectura non somos persoas 
soñadoras, senón que tamén, 
somos constructores1as. Temos que 
construir eses soños, e temos que 
facelo con materiais, materiais que 
hai que traballar, sacándolles o 
máximo partido, de acordo coas 
súas cualidades específicas o que 
nos arrastra cara ao eido da 
Técnica. 

A Arquitectura é Arte e Técnica 
á vez, pero Arte e Técnica ao 

César Portela 

VANGARDA 

servicio da Sociedade. Temén é, ao 
mesmo tempo, expresión de quen 
realiza. Esta inevitable faceta social 
que a Arquitectura ten é, como 
case todo na vida, ambivalente. 
Por unha banda condiciona o feito 
de ter que atender, que dar 
satisfacción a necesidades e 
gustos alleos, crea servidumes, 
resta liberdade aos seus 
autores/as, limita. Por outra banda, 
evita que a Arquitectura se convirta 
nunha arte ensimesmada, pechada 
en si mesma, como moi 
lucidamente apuntaba Xavier 
Rubert de Ventós no seu ensaio 
El Arte ensimisfr~ado cuando 
afirmaba que era ese factor de 
servicio, esa vertente social 
que a Arquitectura tiña, o que a 
salvaría, en última instancia, 
dese ensimesmamento 
polo que atravesaban a miúdo 
o resto das artes plásticas, 
das artes en xeral, e que as 
abocaba a0 eido do "novidoso", 
ao campo da moda, a rizar o rizo 
sen máis. 

A historia da Arquitectura é 
tamén a historia da loita do ser 

por acadar 
físicos de seguridade para o corpo, 
e síquicOs de liberdade 
para o espírito. O equilibrio entre 
ambos e O que darnos en chamar 
confort. E os materiais dos que 
falamos antes, os medios en xeral 
dos que dispomos, dos que dispón 
a sociedade, para acadar ese 
confort en Arquitectura son 
sempre, ou case sempre limitados. 
Por isto, todo proxecto vai 
acompañado dunha estratexia para 



contribúa cos seus mellores 
argumentos, respectando os 
campos específicos de 
coñecemento que, en cada caso, a 
propia dinámica do debate se 
encargaría de establecer, eludindo 
autoritarismos, tecnocratismos e 
populismos demagóxicos, que nos 
abocarían inexorablemente á 
confusión, ao erro, á perversión da 
Arquitectura e da Política. 

No tocante ás vagardas, 
cabería dicir que as auténticas 
vangardas sempre buscaron ir 
mais alá, pero sen se evadir da 
realidade, da realidade verdadeira. 
E para isto tiveron que se enfrontar 
e de feito enfrontáronse, loitando e 
destruíndo a falsidade, á realidade 
aparente. Pero, ¿Qué é a 
Realidade? A grande pregunta da 
Arte e da Ciencia de hoxe é: ¿Que 
é a realidade? Dicía Koestler que o 
espacio de Einstein non está máis 
preto dela cós ceos de Van Gogh. 
Nin tampouco está Freud máis 
preto dela có Surrealismo. Morin di 
que a cientificidade, e Gombrich 
establece a mesma teoría para a 
arte, non é reflectir o real senón 
traducilo en teorías cambiantes e 
refutables. A arte non é unha 
reproducción da realidade senón 
unha forma de coñecemento, como 
o é a Ciencia, e, como esta, tamén 
é unha construcción. Píntase, 
esculpese, proxéctase e 
constrúese o que se sabe, non o 
queseve.Oquesesabeson 
sempre signos e non feitos. 

Van Gogh utilizaba 
arbitrariamente as cores porque 

non quería reproducir o que tiña 
diante dos ollos, senón expresarse 
dun xeito máis intenso, expresar a 
súa realidade, a súa verdade. Valle 
deformaba esperpénticamente a 
aparente realidade para acentuala, 
para enfatizala, e así chegarnos á 
auténtica realidade. á VERDADE. 

Dicía Celibidache, o famoso 
músico rumano: ... se aínda non 
pasamos da fase da beleza na 
música non sabemos o que é a 
música. A música non é bela, claro 
que tamén o é, pero a beleza é só 
un engado, a música, se algo é, é 
verdade. 

A historia da Humanidade é a 
historia da súa loita por descubrir 
os segredos do mundo que a 
rodea, os segredos da vida, a 
verdade. Neste desesperado e 
ininterrompido proceso de busca, o 
ser humano só soubo atopar dous 
camiños para avanzar: un a través 
da Ciencia e outra a través da Arte. 
O primeiro percórrese formulando 
teorías, e o segundo formalizando 
ou plasmando propostas. E ainda 
que hoxe en día poidan parecer a 
d@ científic@ e a d@ artista, 
bastaría só con pensar na Grecia 
Clásica, ou na Italia Renacentista, 
para evidenciar que, só a recente 
división da Cultura en dúas 
semiculturas (a científico-técnica e 
a humanístico-artística), fixo 
posible a actual e esquizofrénica 
dicotomía entre Arte e Ciencia. 

Arte e Ciencia son, ou deberían 
ser, caras dunha mesma moeda, 
pólas dun mesmo tronco, dúas 

facetas complementarias do 
coñecemento humano. E se os 
logros na Ciencia concrétanse en 
teorías, e os da Arte en estilos, ao 
final, o Universo de Einstein está 
moi preto dos ceos de Van Gogh, 
aínda que a un se acceda pola 
razón e aos outros se chegue a 
través da desesperación. 

A persoa que é unha verdadeira 
artista será quen de ver á luz do 
día, cos 0110s abertos aquelo que 
as demais só podemos albiscar 
nalgún soño. E ademais ese coño 
que para as demais se produce 
moi de cando en vez, e que é 
fuxidío, que se esvae co día, co 
abrir dos ollos, para elas -@S 
artistas- é o seu estado natural, a 
súa realidade, ata o punto de poder 
afirmar que viven na ensoñación. E 
ademais sobre todo, son capaces 
de materializar estes soños, de 
contarnos a súa realidade, a través 
das súas obras. A nosa admiración 
pol @S artistas vén dada por esa 
súa capacidade de vivir a 
VERDADE, de intuir o futuro, por 
esa súa condición de VANGARDA. 

As vangardas artísticas loitaron 
por buscar novas formas de 
expresión que lles permitiran contar 
os auténticos sentimentos, os 
verdadeiros pensamentos, 
ofrecernos unha visión verdadeira 
da REALIDADE buscando, para 
nola contar, novos medios, novas 
formas, unha nova linguaxe 
axeitada, capaz dos novos 
pensamentos, dos auténticos 
sentimentos. 



' As vagardas políticas loitaron 

por transformar a sociedade noutra 
máis xusta e máis libre que elas 
previamente soñaron. As 
auténticas vangardas son as que 
foron por diante, as que 
premonitoriamente anunciaron o 
camiño, conducíndonos ao cambio, 
cara a un mundo mellor, cara ao 
futuro, cara ao novo. E non se 
pode confundir o novo co 
"novidoso", nin o bo con andar á 
moda, nin o carácter coa 

caracterización, nin o fondo coa 
forma; son cuestións diferentes 
aínda que ás veces poidan 
coincidir. 

O novo é o mesmo que había 
pero dito doutra maneira, é cambiar 
a forma conservando o fondo, é 
modificar a apariencia para non 
tocar a esencia. 

Caracterizar algo é introducir un 
cambio superficial. O carácter polo 
contrario é algo esencia. Un 

cambio de carácter é un cambio 
profundo, unha transformación 
radical. 

O novo supón cambios 
drásticos, e só se produce mercé a 
novos postulados, novos 
pensamentos, novos sentimentos, 
novas consideracións, novas 
actitudes, ruptura en definitiva. 
Todo cambio verdadeiro supón 
romper amarras, queimar as naves 
que se di, dar pasos ao fronte, 
avanzar a peito descuberto, ficar co 

Pepe Bar Bóo. 
Casa Vigo Giraldo, 1986, en Marcosende. 
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cu ao aire, saltar dalgunha maneira 
ao baleiro, vagar polo futuro sen ter 
asegurado o retorno. 

Moit@s dest@s vangardistas 
que vagaron polo máis alá, polo 
alén que dicimos en Galicia, non 
retornaron, queimáronse no 
empeño, como se queimou Van 
Gogh, á vez que incendiaba coa 
súa pintura, eu diría que co seü 
sangue, os seus campos de trigo e 
os seus ceos estrelados. Para 
viaxes como a de Van Gogh non 
valen as caracterización, as 
"novidades", as modas, os 
simulacros. 

A quen é verdadeir@ artista,, 
quen é auténtica vangardista, non 
Ile preocupa as modas, non Ile 
preocupa olas críticolas, nin as leis 
do mercado, non escoitan falsos 
cantos de serea, deixan de lado 
cuestións fenomenolóxicas, 
conxunturais, superfluas, procurando 
sempre a esencia das cousas. De aí 
a emoción que producen as súas 
obras, por iso cando vemos o retrato 
de Juan de Pareja, ou do Papa 
lnocencio de Velázquez, estamos a 
ver a condición humana; cando 
observamos as miradas dos frades 
de Zurbarán, ou das figuras de El 
Greco, comprendemos o fráxil que é 
o límite entre a cordura e a locura ... 
Cando contemplamos as personaxes 
de Eduard Hooper, ou as paisaxes 
urbanas de De Chirico, sentimos a 
soidade; cando vemos El Grito de 
Eduard Munch coñecemos a 
desesperación, cando contemplamos 
os Cristos de Mantegue ou de Rivera 
vivimos a morte. 

As auténticas vangardas no 
eido arquitectónico, como poden 
ser o Movemento Moderno, ou o 
GATEPAC, deron a batalla no 
campo da Forma, pero sobre todo 
no do Fondo que xenera esta 
forma. E dende ese fondo, 
axudaron a reconsiderar os 
problemas do hábitat que a 
sociedade tiña pendentes e a 
darlles solución espacial. E non só 
os problemas de vivenda da 
sociedade burguesa, senón o das 
clases medias e das clases menos 
favorecidas, xa fose nos centros 
urbanos ou no medio rural. 
Preocupáronse polo confort dos 
lugares, xa foran de traballo ou de 
lecer, de ensino ou asistenciais, 
dos espacios privados e dos 
espacios públicos. Porque a 
Arquitectura non é simplemente 
unha cuestión de linguaxe, de 
estilo ou de moda. A Arquitectura 
que debemos encarar é un 
problema complexo no que 
interveñen factores económicos, 
sociais, políticos, construcctivos e, 
como non, estéticos e tamén de 
linguaxe. 

Hai que coñecer e transitar os 
camiños que seguiron ou trazaron 
as auténticas vangardas, pero 
sobre todo hai que transitar polo 
propio camiño, o que cadaquén se 
traza, construíndoo a medida que 
avanza (.. .) no hay camino / s e  
hace camino al andar, decía 
Antonio Machado. Porque o que 
non se pode esquecer é que as 
vangardas son tales porque 
trazaron e construíron o seu propio 
camiño, polo que logo transitaron. 

Non debemos obsesionarnos 
con ser vangarda de ninguén, non 
debemos procurar ir máis alá cós 
demais senón ir alén nós, avanzar 
sobre os propios postulados, 
melloralos, enriquecelos, 
aprendendo cada día dos propios 
erros, tratando de desprenderse de 
prexuízos e ataduras, tratando de 
ser libres. O tempo, só o tempo, 
dirá quen foi máis alá. 

Hai que percorrer os camiños 
onde se atopan os mellores e máis 
altos pensamentos, os mellores e 
máis fondos sentimentos, os máis 
lúcidos razonamentos, e os ideiais 
máis puros, esquivando aqueles 
por onde transita a vulgaridade, a 
mesquindade, a estupidez, a 
envexa, aqueles polos que se 
arrastran os baixos instintos 
agochándose os razonamentos 
curtos. E avanzar tratando, como 
dicíamos no 1-IAC, de correxir os 
erros, profundizando na crítica e 
sobre todo na autocrítica, e 
desconfiando dos milagres. 



1922-1994: XOSÉ BAR B00 :  UN ARQUITECTO PARA A HISTORIA 

Ao comezar a estudiar a ela as posibilidades de acadar a mellor maneira de protexelo e 
traxectoria dun artista hai que beleza. refuxialo, probando novas formas 
considerar dúas facetas que envolventes, evolucionando cara a 
caminan de acordo e intimamente Xosé Bar foi un ser entrañable, novos volumes, nos que a apariencia 
enlazadas ao longo da súa vida. cálido e cordial, CUn elevado sentido exterior emerxe de forma evidente e 

da amizade á que rendiu culto. rotunda. O trasgo da súa sabiduría, 
Unha é a humana, formada Soubo transmitir estes sentimentos do seu elegante sentido estético, da 

pola conxunción entre a imaxe aos seus tres fillos: Pepe, Oscar e súa innovadora e persoal 
auténtica, real, palpable e peculiar Alfonso, que foron Seus amigos e arquitectura, tan creativa e orixinal, 
de cada persoa; da que emana a seguen sendo os seus admiradores foi sempre a percura da súa meta: 
intelixencia, o sentimento e a incondicionais; do mesmo xeito que cunha inconfundible 
emoción abstracta do espírito e a súa muller, que foi o seu apoio no e paradigmática disposición das 
que incide noutra faceta, a decurso da vida. formas, a beleza perfecta. 
profesional, a través da que o Fíxose arquitecto na Escola de artista plasma a expresión artística Arquitectura de Madrid, e pertence "Na miña opinión, a primeira 
na concreción material da obra de segunda xeración de arquitectos experiencia arquitectónica do 
arte, como resultado da intuición e de posguerra que obtiveron as home, viviuna naqueles tempos 
dunha serie de inspiradas titulacións na década dos anos 50. primitivos nos que a dualidade 
percepcións e experiencias, En 1964 doctorouse en entre el e o mundo tivo que ser 
apoiadas no razoamento, a Arquitectura. máis crúa e terrorífica; foi cando 
deducción e a cultura. fuxindo do caos das súas primeiras 

A súa traxectoria arquitectónica impresións visuais, completamente 
Penetrando na súa dimensión levoulle a desempeñar cargos ao incomprensibles e caprichosas 

humana, Xosé Bar Bóo foi un home longo da vida, entre eles: o de para el, atopou a primeira caverna 
tan especial, dotado de tantas fundador e Decano do Colexio de e sentiu o acougo que o espacio 
cualidades positivas, que puido ter A~~~~~~~~~~ de ~ ~ l i ~ i ~ ;  de pechado Ile proporcionaba. Este 
destacado en calquera outra vicepresidente do Consello espacio pechado foi, non cabe 
profesión pero quixo ser arquitecto Superior do Colexio de Arquitectos; dúbida, O móbil do que máis tarde 
e exercer en Vigo. Un arquitecto fundador e Presidente da ía crear a arquitectura, a arte que 
que tivo como principal obxectivo Asociación para a Defensa Ile ía proporcionar os espacios que 
introducir a arquitectura moderna na ~ ~ ~ ~ ó ~ i ~ ~  de ~ ~ l i ~ i ~  (ADEGA); xa amaba." 
súa obra, como unha combinación fundador do primeiro seminario 
da eficacia no cumprimento dun Internacional de Arquitectura Este fragmento manuscrito, que 
deber autoim~osto e a eficiencia na contemporánea; fundador e patrón pertence a un traballo da Teoría da 
utilización intelixente e orixinal dos do Museo do Pavo G ~ ~ ~ ~ ~ ;  Arquitectura realizado por Xosé Bar 
recursos con que contaba en cada fundador do Círculo de Estudios en 1955, sendo aínda estudiante, 
momento, para producir unha Sociais (CIES); membro do dá a clave para reflexionar sobre o 
construcción fermosa; comentaba Seminario de Estudios Galegos e que foi para el o paradigma da 
que: Beleza é a felicidade aparente profesor da Escola de Arquitectura arquitectura: a consecución do 
das cousas. A beleza reside na de A Coruña. acougo e do espacio pechado. 
coherencia entre o elemento 
pragmático e o seu Como arquitecto, cabe saliantar a Nestas palabras vai toda a súa 
desenvolvemento. Cando esta busca a ultranza do espacio implicación arquitectónica que, por 
relación se perde, desaparecen con arquitectónico ideal, investigando a outra parte, definiría así, 

Alicia Garrido I.S.S.N. 1139-4854 
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participando da ideoloxía dos r-rri*cB- 

grandes mestres da arquitectura: "o 
continente está en función do gl - , " + A 
contido, son os espacios internos z 
os que xeneran as formas -a 

externas; é a forma que limita o 
espacio o que fai a arquitectura". _dl~*lldl 

Xosé Bar desde os seus inicios, 
trazou o espacio de forma P- 
ordenada, diáfana e clara. A súa 
arquitectura tería que ser vista 
cunha orde secuencial: primeiro de 1 
achegamento ata chegar ao 
interior, onde o espacio se 
organizaba, para que ésta fora 1 
percorrida segundo unha orde 
establecida, sucesivamente, para ir 
percibindo toda a riqueza de 
sensacións espaciais e 
cenestésicas, que un interior pode 
chegar a posuír ao recibir profusos 
tratamentos de luz ao longo do día; 
a través de infinidade de 
rasgamentos e muros acristalados, 
como fixera Mies van der Rohe, -- 
quen se sentira fascinado, como 
Bar, polas posibilidades estéticas 

""-7 

do vidro como cerramento e polas - -F*ws- ,-- -bmap. 

súas transparencias e reflexos. 1 
Este espacio, o a construcción 

do baleiro como definía ás veces á 
arquitectura, interiormente, facíao 
contínuo: "o límite ás veces faise 
infinito porque o deslumbras de tal 
xeito, que o indefines, a través da 
atmósfera, nas súas sombrasJ'; 
pero, exteriormente, o aillaba e f?J&$j 
privatizaba nas vivendas familiares 
e, o abría e facía comprensible e e 
simbólico nos espacios públicos, 
dotando a cada edificio dunha 

I 
Arquitecto Xosé Bar Bóo. 

intención concreta. Foto Xurxo Lobato. 



Dende os seus comezos de estudiaba, meditaba e empregaba específica segundo solicitado; non 
formación racionalista, ata dar coas o enxenio para desentrañar a se interesaba exclusivamente polo 
tendencias propias, a súa obra foi o inspirada forma: "Entre a intuición e destino utilitario do edificio, senón 
froito dunha constante evolución, a razón está o clima da que interpretaba a vida e, ademais, 
inducida por unha intensa arquitectura. Para crear tratábao coma unha obra de arte. 
investigación, que Ile levou a arquitectura e calquera outro Se o orzamento era exiguo, caso 
entroncar coa ideoloxía do seu producto artístico, empregamos moi frecuente, a mesma limitación 
gran mestre espiritual, Frank Lloyd esencialmente a intuición facíalle cinguirse a unha Regra de 
Wright, co que, certamente, soportada na razón. A intuición é Ouro que o levaba a espremer a súa 
presenta moitas semellanzas, precisamente, o elemento máis imaxinación ate atopar a fórmula 
salvando a gran distancia que importante da creación que solucionara o problema 
marca o medio cultural e o espacio arquitectónica". Deste xeito, as concreto, para cubrir a demanda do 
territorial, así como as épocas nas súas reflexións máis fondas cliente e non só para saír do paso, 
que cada un desenvolveu a súa perviven na súa obra. dándolle suma importancia a cada 
arquitectura. Ambos construíron detalle, por pequeno que fora, 
poucos edificios de vivendas en Osdeseñosdassúas valorando a individualidade de 
comparación ás numerosas construccións, animados por un cada edificio. Nunca discriminaba e 
vivendas unifamiliares; se un espírito orixinal, son todos distintos. sempre estivo disposto a realizar 
realizou "casas da pradera" na O autor moveuse entre o calquera proxecto e máis aínda se 
beira dunha lagoa ou no deserto; o f~~cional ismo e 0 organicismo e 0 se trataba de resolver un problema 
outro, fíxoas no campo e con vistas que máis f ~ r ~ e n t o u  nas súas obras que espoliara o seu enxenio 
a0 mar. Pero ambos foron elexidos, foi a organización: "Nútrome da porque dicía: "as novas formas 
non por propiedades nin por cultura arquitectónica pasada e xorden de tratar novos problemas". 
sociedades constructoras, senón presente pero non comulgo cos Deste modo, lonxe de desistir, 
por xente especial que quería a ismos que sectorizan conceptos". E crecíase tos retos e a través dun 
súa obra de arte especial e, como noutra ocasión engadiu: "prefiro a claro Concepto estructural, porque 
Gaudí, tiveron persoas que creron reflexión Persoal antes que dominaba a estructura como un 
rieles e na sÚa filosofía. adherirme a calquera ism0". A s Ú ~  enxeñeiro; outorgaba á humildade 

obra non quedou cautiva das dos materiais a súa grandeza, 
Xosé Bar utilizou formas iniciais, foi evolucionando demostrando que a magnitude da 

maxistralmente O entorno onde se constantemente, sempre co seu obra non está no orzamento senón 
ía a insertar a súa obra porque, inimitable selo persoal e posuidora en atopar grandes solucións; aínda 
constantemente, se sentía dunha sección aúrea, da que que se tratara dun proxecto 
engaloiado polo esplendor das emana un sereo e secreto pequeno, adicáballe horas, 
perfectas formas da natureza e equilibrio. convertidas nun minucioso e 
considerou que o ser humano delicado deseño: "ao artista que 
debía vivir en íntima comunicación Foi escravo da súa busca a arte, se de súpeto, Ile vén 
con ela, ao longo de toda a súa profesionalidade, entendida como o a inspiración, como unha especie 
vida. lntentou entroncar o mundo bo facer. Cando alguén Ile confiaba de luz, esta sobrevén por todo o 
volumétrico e mineral da súa un proxecto, o arquitecto ía máis proceso intelectual previo". 
arquitectura, coa natureza e o alá da construcción, non deseñaba 
medio; cos elementos orgánicos simplemente unha casa, senón que Os emprazamentos das súas 
que facían posible a vida. Coa ía a unha arquitectura global, a construccións eran en xeral, 
intuición, asistida pola razón, definir unha calidade de vida terreos pequenos e de insólitas 



formas; case sempre en pendente, aprender a vivir nela; polo que Corbusier, plasmados nas casas 
dada a orografía de Galicia. Pero ideara un formulario para que a con teitumes case planas, ás veces 
el, ante as dificultades, persoa que Ile encargaba a súa transitabeis e axardiñadas, foi 
superábase. Nalgunhas pasaxes casa, manifestara nel os seus evolucionando ata atopar as casas 
do estudio da súa obra, vese como gustos e necesidades, e así, o coa gran cuberta. 
participou intuitivamente, xa dende arquitecto podía adaptar a súa 
os seus comezos, da ideoloxía de estética á psicoloxía do futuro Estas cubertas de Xosé Bar 
Kahn, ao interrogar ao terreo, para propietariola. teñen algo moi especial. Son como 
que deste emerxera a forma inmensas figuras escultóricas, de 
perfecta; ao elevarse a obra, esta "Eu fago a casa tal como a grande beleza plástica, case sempre 
integraría o seu entorno, pero sen persoa ma pide, como ela de pizarra negra, con fermosas 
agochar a súa presencia, como se desexaria facela Pero non o sabe, formas abstractas das que 
fora unha figura á que a paisaxe e tampouco ma pode describir; sobresaen aleiros que recollen e 
estivera esperando. Se construía pero eu fago as cousas de tal xeito Protexen Os muros das casasl 
un muro de contención, facíao de que, se acerto e psicoloxicamente dándolles O significado de fogar, de 
tal xeito que pasaba a formar parte Ile entendín, enton a apreciará refuxio. Opticamente, non pesan 

do terreo, completando o efecto co como unha cousa realmente súa e porque a t ravé~da 
engadido de xardineiras para que pouco tempo despois Ile irá composición estructural dos seus 
as flores restauraran a parte da engadindo máis causas, e o que [le mUrOS e do rasamento acristalado 
paisaxe que o muro alterara. vaia colocando vaina facendo máis que OS recolle pala Parte alta* 

súa, máis entrañable." proporciónalles o don da ingravidez, 
Nos planos deseñaba o volume facendoas flotar sobre a casa. Estas 

de cada construcción, rexeitando a A pesar de que exercía un cubertas teñen como fin, privatizar a 
arquitectura "de contenedor" na control absoluto sobre a obra, intimidade do seu interior das 
que todas as fachadas son iguais. indicaba: "Deixo outra parte para olladas do vecindario, para o que, se 
Xosé Bar proporcionaba a cada que tamén quen a habite deixe a é preciso, se prolongan os saións 
fachada a súa necesaria forma, súas propias pegadas, porque o ata formar parte dos muros, 
reflexo da súa funcionalidade, e ser humano non se atopa nun sitio chegando incluso a POLJC~S 

facíao segundo a súa arte, onde non estean as propias centímetros do chan, convertíndose 
buscando a óptima orientación e a pegadas, porque recoñece o propio nun gran caparazón. Con quebradas 
privacidade do seu interior: "facer lugar palas propias pegadas e é iso formas ás que a incidencia dos raios 
as cousas con arte é facelas ben." o que trato precisamente de facer, solares, arranca destellos brancos, 

o que desexaría aínda que ás obtendo un gran sentido 
A súa humanidade reflectíuse veces non o intúa sequera, pero expresionista; ao que se Ile suman a 

no tratamento do fogar. Nos que eu sei que lago o descubrirá e forma das fachadas, realizadas con 
comezos, realizara os seus quererá e verá como seu." grandes vans ou herméticas, 
proxectos co matiz racionalista, segundo a orientación, e que 
inspirado nas casas de Neutra e Le Esta flexibilidade humanística constitúen xogos de simetría e ritmo 
Corbusier; pero o espírito que do arquitecto levouno a investigar ou simetría asimétrica; elementos 
animaba ao arquitecto non era como sacar á luz as formas sorprendentes que non deixan 
realizar "unha máquina na que desexadas e así, das súas adivinar o que encerran. Tras delas 
vivir"; o que desexaba acadar para primeiras propostas, case e partindo das prantas en L, pasou a 
os demais era unha casa onde baseadas nos cinco puntos da realizar todo tipo de xeometrías, 
todo fora fácil e non tiveran que arquitectura racionalista de Le incorporando, desde o inicio, o gusto 



polas formas circulares, 
aproximándose á orixe mesma da 
arquitectura vernácula, intentando 
petrificar a cabana celta e, como 
amaba o cálculo de proporcións, 
aproveitaba no seu beneficio a forma 
en declive do terreo, e mantendo en 
todas elas as súas invariantes de 
interiores, engadía á súa 
organización interna o desplegue de 
variados niveis separados por 
rampas, escalóns e por mobeis 

multiusos, que realizara como 
deseñador de interiores; co desexo 
de facer interpenetrar os espacios e 
desvanecer as fronteiras entre os 
elementos arquitectónicos e os 
mobeis, para que facilitaran o bo 
funcionamento do espacio interior, 
como xa se vira en La Bauhaus e 
era o pensamento de Wright e de 
Alvar Aalto. 

Outra das súas inquedanzas foi 
tratar de incorporar a escultura no 

espacio interior, a base de 
compoñer os muros con perpiaños 
ou marnpostos e facer sobresaír do 
propio paramento, algún fragmento 
granítico, como forma funcional ou 
escultórica e, á vez, furaba o muro, 
con estreitos vans alongados 
verticais ou horizontais, para 
provocar unha visión da paisaxe, 
como se dunha obra de arte se 
tratase. E incorporou nos interiores 
a cheminea como centro do fogar. 

lgrexa Parroquia1 de Nosa Sra. das Nieves, 1968. 
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Cada cheminea deseñada polo ventilacións, para evitar as "pastas", utilizouno na construcción 
arquitecto supon unha obra de arte condensacións nos interiores. Isto de edificios como elemento 
en sí mesma, non se repite. abocouno a un estudio sobre a portante e de cerramento: "A 

interrelación entre a humidade e os espontánea obtención das 
Revestiu os interiores de moi materiais e cómo establecer a "pastas", por simple acuñamento, 

variados materiais, tapizando de rachadura de pontes térmicas para non vela o brillante colorido dos 
madeira de tipo tea ou de faia o evitar filtracións e humidades. seus componentes nin debilita a 
abovedamento interior das súa áspera textura granulada. O 
cubertas, permitindo que a luz, Os revestimentos correron encanto do producto natural non 
proveniente dos máis parellos ás investigacións danado pola ferramenta, exerce 
insospeitados lugares, señoreara o estructurais, e Xosé Bar nos seus todo o seu poder" (revista 
ambiente e, que os seus reflexos, comezos, probou os materiais de Obradoiro n V  7). 
esvararan polos nobres materiais, uso frecuente: as pequenas teselas 
potenciando as súas cores. cerámicas, a pintura sobre os As escaleiras, esas pezas 

revocados, ladrillos vitrificados de interiores tan pouco consideradas 
Nun profesional da súa categoría cor branca, sillares, perpiaños, normalmente, foron para el un dos 

non podía faltar a investigación, mampostos de granito e formigón elementos clave do seu talante 
porque sempre estivo investigando o armado; sempre investigando o investigador e a través dos seus 
mellor xeito de solucionar as graves comportamento dos materiais ata profundos coñecementos estéticos 
consecuencias do clima atlántico que as súas investigacións Ile e estáticos, convertíronse en 
sobre a construcción de Galicia, e levaron a empregar o granito como verdadeiras esculturas espaciais. 
isto levouno a atopar variadas solución de baixo custo e, á vez, Como colofón, Xosé Bar foi un 
fórmulas que foi probando en cada por ser duradeiro e impermeable, a arquitecto singular; non moi ben 
obra. Ao principio, os seus volumes convertilo nun elemento estético ao comprendido no seu tempo, quizais 
eran cúbicos e rectilíneos, aillábaos facerlle amosar toda a súa bela porque se adiantou á súa época. 
do chan, ás veces, sobre zócalos de riqueza e cores. De tal xeito o Non someteu os seus principios a 
granito, outras, elevados como exaltaba, que á vista do material no intereses alleos; non foi 
palafitos a 50cm. para airear e cortar edificio sacábaselle o máximo especulador e ante calquera 
o paso das humidades do terreo, no sentido estético. Este sabio situación na que o seu traballo non 
caso de lugares inclementes e aproveitamento que Xosé Bar estivera de acordo coa súa 
enlamados. Os muros de carga ás daba a un recurso vernáculo, maneira de pensar e actuar, 
veces eran de formigón, en asemellábase a0 uso que 'le daba renunciar e conservar a 
alternancia coa mampostería e a Alvar Aalto á madeira como sua liberdade de conducta. 
disposición de bandas de granito. elemento natural e propio, de 
Coa súa evolución houbo de capital importancia na construcción A súa ética era a súa bandeira 
esquecer aquelas formas diédricas do seu país. e coa súa estética blasonou o seu 
desexadas dos seus inicios, xa que escudo de arquitecto. A súa figura, 
non existía man de obra cualificada Con Xosé Bar, a utilización do que deberá ser enfocada na 
que solucionara a perfecta forma granito como peza de canteiría, correcta dimensión desde unha 
estructural, tal e como fora cobrou unha nova dimensión; perspectiva máis lonxana, pertence 
proxectada. deulle un tratamento máis puro á xa á Historia da Arquitectura 

pedra natural, tal como saíra da Contemporánea. 
A súa inquietude levouno a canteira. "Rescatouno" do seu 

provocar tenues e insospeitadas destino rural e en forma de Trad. Mónica Bar Cendón 



ALLARIZ: HISTORIA E CIDADE NO URBANISMO ACTUAL 

O último tercio do século XX unha realidade que se presenta fragmentos, en miles de iniciativas 
representa un momento singular na diante de nós de xeito ben diferente individuais, negadoras pola súa 
historia urbana de Galicia. á de hai poucos anos. falta de cohesión dos valores 

propios da urbanidade. 
Un país identificado cunhas Este proceso de urbanización 

formas rurais de ocupación do da poboación, como resultado da Diante deste panorama, resulta 
territorio tense convertido nas creba económica, social e cultural gratificante a concesión do "Premio 
últimas décadas en rnaioritariamente do mundo agrario maniféstase, Concello de Europa de 
urbano: hoxe, catro de cada dez tamén, de xeito brutal nas Planificación Urbana e Rexional" 
galegos viven nunha das sete estructuras urbanas do sistema outorgado ao concello de Allariz en 
grandes cidades do país. galego de cidades. 1.994, polo Consello Europeo de 

Urbanismo. 
Este rápido proceso de 1. As cidades viron deteriorarse 

urbanización da poboación foi progresivamente os seus centros Este recoñecemento constitúe o 
especialmente intenso nun históricos ben por abandono primeiro contacto do urbanismo 
momento político caracterizado (Ribadeo, Mondoñedo, Ribadavia, feito en Galicia coa cultura 
pola falta de liberdades e a falta de Allariz) ben por colmatación coa urbanística europea. 
representatividade nas introducción de tipos arquitectónicos 
administracións públicas. Baixo a Creo que non se ten valorado cunhas características negadoras da 

suficientemente este dictadura do xeneral Franco, singularidade do seu emprazamento 
produciuse o abandono masivo das (a Pescadería coruñesa, o Berbés Ata hai ben poucos anos o 
explotacións agrarias e dos de Vigo, ou a cidade intramuros de URBANISMO e, en concreto, o 
asentamentos de poboación Lugo), ou ben por unha "planeamento urbano" era utilizado 
tradicionais (aldeas, lugares, interpretación da "protección" en Galicia en contadas ocasións, e 
rueiros, ...) e o traslado, previa baseada na "hibernación" e na co perverso obxectivo de 
emigración, europea ou americana, "conxelación" que convertía as instrumentalizar un documento 
da poboación ás cidades da Galicia cidades en auténticos cadáveres para dar cobertura legal a 
costeira (Vigo, A Coruña, Ferrol, oficialmente protexidos. operacións de simple recalificación 
Pontevedra ...) na capital 

2. A construcción "planificada" especulativa do solo. 
autonómica (Santiago) nas capitais 
provinciais (ourense, L ~ ~ ~ )  ou nas dos novos tecidos realizouse sen a De aí que unha das 
cabeceiras de comarca (getanzos, rnáis mínima cualificación do competencias máis importantes da 
Tui, Vilagarcía, ...). espacio urbano xerándose Administración Municipal non era 

auténticos cánceres de difícil utilizada xeralmente como 
A poboación a penas medra remedio nas próximas décadas: o instrumento de transformación 

pero localízase, situase, de xeito Calvario en Vigo, o Agra do Orzán urbana para unha cualificación da 
diferente no territorio: en 1.960 só o na Coruña, o Ensanche de cidade construída. 
25% dos 2.602.962. habitantes de Santiago permanecerán durante 
Galicia son urbanos. En 1.991 esta anos como exemplos da barbarie Os instrumentos de 
porcentaxe sobrepasa o 50% especuladora na historia do planeamento, os plans e as normas 
mentres a poboación se mantén en urbanismo da Galicia urbana. urbanísticas ... estaban ausentes na 
2.720.445. habitantes. inmensa maioría dos municipios 

3. As periferias son o reflexo da galegos e aqueles que decidían 
Ábrese unha nova etapa na que desintegración da forma urbana en utilizar a competencia legal de 

será preciso enfocar axeitadamente centenares de pequenos "planificar", de "ordenar" o territorio 

Xosé Lois Martínez Suárez I.S.S.N. 1139-4854 



municipal, facíano como neoliberal do proceso de inevitable dirixir a mirada a aquelas 
mecanismo a través do que se construcción da cidade. paisaxes cristalizadas das nosas 
procedía a impulsar e legalizar cidades e asentamentos rurais nos 
actividades especulativas privadas As cidades históricas que o tempo parece terse detido. 
que, na súa execución posterior, convértense, outra vez, no lugar de Paisaxes nas que se superpoñen 
violaban as máis das veces o confluencia de múltiples miradas múltiples estratos e sedimentos 
propio documento. que ven nelas os valores da que poden aparecer ante os nosos 

urbanidade perdida, valores que se ollas como paradigma da 
Esta foi a historia do converten en obxectivo a recuperar contradicción e complexidade das 

planeamento na etapa de maior a través do proxecto: "historias". 
crecemento na historia urbana de -Proxecto político dunha 
Galicia (1 950-1 980). E aí están sociedade que sen rexeitar os 

A nosa mirada busca 
como tristes exemplos os "novos referencias, claves, novas lecturas 

novos avances tecnolóxicos no 
barrios" do Agra do Orzán da mundo da información e das 

a través das que se acepte a 
Coruña, ou o Calvario en Vigo, o telecomunicacións segue a crer 

pluralidade ramificada da historia, 
Ensanche de Santiago, etc. ou as potencia~idades de 

nas que se asuma a existencia de 
salvaxes agresións aos centros comunicación e intercambio do 

"historias" como lexítimas e 
históricos de Betanzos, O espacio urbano. paralelas versións do mundo. 
Carballiño, Ourense, Lugo, etc ... Esta visión ponnos en contacto -Proxecto cultural e! polo tanto, directo toas múltiples historias da Entender o urbanismo como un 'mundo'' no que se fan visibles as cidade, da arquitectura, da proceso racional de configuración ideas de progreso e tolerancia 
da forma urbana, como disciplina dunha sociedade que tivo, sociedade ..., e, polo tanto, ponnos 

dotada de principios e instrumentos historicamente, nas cidades o en disposición de formular un 

diversos e propios, como unha berce da liberdade. proxecto cara ao futuro que utilice 

disciplina que a partir dun "as historias" como recurso. 

instrumental adecuado (Plans, -Proxecto urbanístico que 
Entender "as historias" como 

Normas, Ordenanzas, etc.) propón reafirma a necesidade do plan 
recurso a partir do que formular un 

como obxectivo a transformación, a figuración dun proxect0 
mellora, a dos tecidos colectivo, referente obrigado dunha 

proxecto contemporáneo de futuro, 

forma de construcción da cidade no que sexamos quen de asumir as 
urbanos existentes representa un 

que ten producido, historicamente, leis implacables do cambio, 
salto cualitativo na práctica 

experiencias modélicas de renunciando a unha lectura 
urbanistica no noso país. 

cualificación urbana. excluínte que pretenda presentarse 
como a lectura por autonomasia, 

Chegamos así ao momento -Proxecto de arquitectura que é como a única, a verdadeira ou 
actual, (década dos noventa), no na cidade, que se fai presente na fideligna, é un punto de vista 
que o proceso de urbanización da cidade, a. tempo que esta se novidoso na práctica urbanística do 
poboación se produce ao mesmo materializa toda ela como obra de noso país. 
tempo que o "urbano", como forma arquitectura. 
unitaria, entra en crise, estoupando Unha práctica que nos distancia 
en múltiples fragmentos, Nunha sociedade na que o por igual dos que fan "tábula rasa" 
difuminándose na dispersión das presente se escapa entre os dedos e negan a cidade como un valor 
novas periferias, como a gran velocidade, na que os cultural, e daqueles que, cegados 
consecuencia dunha xestión "istmos" artísticos se multiplican, é polos aspectos máis epidérmicos 

- 



da mensaxe urbana, se converten 
en anacrónicos repetidores de 
xestos e formas semanticamente 
baleiras, nostalxicamente 
reaccionarias, que negan a 
posibilidade de transformación, 
característica esta inherente a toda 

-- interpretación da cidade como 
proxecto colectivo. 

I É neste senso no que 
queremos insistir como 

I especialmente significativo na 
práctica urbanística do concello de 

, Allariz, a partir do proxecto 
?'L elaborado por César Portela e o 

r 13iS9d - primeira vez, preséntase a 
seu equipo Consultora Galega: por 

construcción dun proxecto de 

d&k>T e cidade que toma en consideración 1 
I " ,! -- @ !  a historia como punto de partida, 

I Y e non como punto de chegada para 
-- a formulación do futuro. 

l -, l 
- e  < Esta actitude ponnos en 

" - contacto directo coa historia da 
cidade, da arquitectura e da 
sociedade situándonos no 

l continuum espacio-temporal que 
I _ 1  nos permite visualizar, enfocar 
N F ~  nitidamente, aspectos ata o de 

agora ocultos, ensombrecidos 
polos grandes monumentos. 

E deste xeito como se superará 
a historia tradicional (a historia dos 
grandes monumentos, das 

P 
catedrais, dos palacios) que será 

' 3  
substituída por "outra" historia: non 
é a historia que toma como 

- .- '3m2 YJ referencia única as grandes pezas 
monumentais. Non é a Historia da 

Pepe Bar ~ ó o .  Arquitectura e do Urbanismo con 
Edificio de Xulgados de A Corutia, 1985. maiúsculas. Non é a historia dos 



reis e dos heroes. É a historia dos habitantes, nós falamos á nosa desenvolvemento sostido que 
pobos. cidade, a cidade onde nos implique, o máis amplamente 

encontramos simplemente vivindo posible, o conxunto da sociedade 
nela recorréndoa, mirándoa.. . ". civil na construcción da cidade. 

'2 Quen construíu Tebas a das 
sete portas? Os libros de historia 

(Roland Barthes, Semioloxía e En segundo lugar, un PLAN que 

citan os nomes dos reis. Pero, 
urbanismo). implique o establecemento dunhas 

¿eran os reis os que arrastraban os novas relacións cidade-natureza, 

bloques de pedra?" que no caso de Allariz se concretan 

(Bertold Brecht). Escoitar a mensaxe, facelo na identificación do específico, do 
audible, intelixible a todos é a singular, do genius locido territorio 
dimensión innovadora do proxecto alaricán: O río Arnoia Como 
de Allariz. elemento estructurante, como eixe 

Fronte a historia dos reis, a vertebrador da política urbanística. 
historia dos pobos. É así como comprender os Esa identificación, esa 

~~~~t~ á visión do urbanismo e valores culturais que a cidade visualización do río Arnoia (O río 
da protección do Patrimonio representa, valores transmitidos do que sempre estivo ai incluso antes 
Histórico, baseado nos pasado conforman a nosa memoria que a cidade) converte a 
Monumentos Histórico Artísticos, e dos que somos herdeiros e, en experiencia do urbanismo nunha 
nas catedrais, nos castelos e nos gran medida, unha consecuencia. experiencia nova: os ríos, as rías, o 
pazos xorde un enfoque que Os tecidos históricos das mar, sempre estiveron aí nas nosas 
visualiza o pobo e a súa vilas e cidades, en Ourense ou en cidades convértense no noso país Lugo, en Vigo ou na Corufia, ... emerxencia, a súa prótese máis no punto de referencia no que 
visible: a arquitectura popular, a conflúen miradas que len neles os lugares de desaugue dos 
arquitectura das casas en ringleiras valores da urbanidade perdida, sumidoiros, de recheos de 
que conforman estreitas e escombros e de lixo na Galicia 
tortuosas rúas, delimitan as 

valores que, en moitos casos, son urbana, ... o río unha o gran patrimonio das 
paredes de pequenas prazas, administracións municipais pequena parte da natureza, 
configurando secuencias de progresistas. elemento clave na "invención" da 
espacios nos que aínda e posible cidade de Allariz, é dicir, na 
escoitar os cinceis dos canteiros e A cidade histórica convértese invención de Allariz como proxecto 
as trenchas e martelos dos en obxectivo a recuperar a través colectivo é identificado como un 
carpinteiros. do plan, a través do proxecto que valor non só económico senón 

nos mostra a multiplicidade de estético, paisaxístico, en definitiva, 
Non é posible illar o caras e facetas que a conforman. cultural. 

monumento do seu contexto, nin 
comprender a mensaxe calando as En primeiro lugar, un PLAN A "manipulación" deste 
voces do fondo sobre o que se vertebrado en torno a un proxecto elemento territorial co obxectivo da 
ergue: de sociedade intimamente súa recuperación colectiva" 

encardinado nun discurso que realízase dun xeito delicado e 
aspira a dinamizar as aparentemente imperceptible. 

'A cidade é un discurso e este potencialidades de transformación Operacións de limpeza e 
discurso é verdadeiramente unha social implícitas no propio proxecto saneamento, en fin, de 
linguaxe: a cidade fala aos seus cara a procura dun "urbanidade", nas que existe unha 
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"A cidade é como unha gran 
casa, e a casa unha pequena 
cidade", 

(Al berti, De re edificatoria.) 

Para rematar, interésanos 
salientar outra característica: a 
aceptación indiscutible da validez 
do planeamento a partir da 
utilización do Plan de Urbanismo. 

A figura do PLAN como 
expresión visible dun proxecto 
colectivo que entronca coa cultura 
dos sectores máis lúcidos da 
sociedade contemporánea. 

O éxito europeo da experiencia 
de ALLARIZ resulta especialmente 
exemplar nun momento no que 
dende posicións neoliberáis estase 
cuestionando a validez do 
planeamento a partir da 
"desprogramación". E decir, 
cuestiónase a necesidade da 
referencia colectiva a un modelo de 
construcción da cidade 
materializado no PLAN 
URBANISTICO, en pro1 do 
abandono do control da forma 
urbana á " sagrada lei do mercado" 

Na experiencia de ALLARIZ, a 
actividade profesional dos 
arquitectos e urbanistas encontra a 
lexitimidade social que se Ile nega 
sistematicamente na cidade 
especulativa. 

intencionalidade proxectual que 
afirma o protagonismo do río fronte 
aos artificios, amosando a 
natureza, controlándoa, "con- 
formándoa" desde a cultura do 
proxecto. 

Hai unha recuperación dunha 
forma de Ser do río na que a 
"cultura" da arboreda (alguén 
plantou esas árbores hai decenas 
de anos), da alfombra verde da 
herba mergullándose na auga, do 
gran claro entre os bosques, dos 
sons ... domina todo o conxunto. 

E no río as fábricas de coiros, 
de curtidos, emerxen como 
"artificios" que forman parte da 
memoria colectiva, para ser 
recuperados como instrumentos de 
desenvolvemento económico e 
social. O plan é entendido, non 
como mero instrumento de 
"clasificación do solo", senón como 
instrumento impulsor de dinámicas 
que potencien a participación social 
no proxecto de cidade. 

En fin, o PLAN como 
plasmaci~n dunha nova relación da 
cidade consigo mesma, co seu 
pasado, coa súa propia historia: 
neste senso, é fundamental unha 
relectura que evidencie os valores 
culturais, inmersos no propio 
artefacto que é a cidade, valores 
ocultos pola desidia e polo 
abandono a. que estivo sometida 
durante as últimas décadas. 

Velaí o gran mérito: recuperar o 
valor cultural da cidade como 
catalizadora dun proxecto común. 
A cidade europea en xeral, e Allariz 

en particular, ten na sua historia o 
valor de maior potencia xeradora 
de proxectos colectivos: porque a 
cidade, as súas rúas, as súas 
prazas, os grandes e pequenos 
monumentos, as pequenas casas 
góticas que conforman a práctica 
totalidade do tecido residencial de 
0rixe medieval, Son O testemuñ0 da 
posibilidade dese proxecto. A 
cidade, ou recupera esa idea 
matriz do seu nacemento, ou 
deixará de existir e con ela unha 
parte fundamental da orde común 
da cultura. 

A carón destes valores, interesa 
destacar a vontade política de 
creación dun órgano técnico- 
administrativo a través do que 
impulsar o proceso de 
transformación da cidade histórica: 
o esforzo didáctico e pedagóxico 
promovido desde a plataforma da 
oficina ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ l  de ~ ~ h ~ b i l i ~ ~ ~ i ó ~  
penetra no interior das vivendas 
(ámbito ata o de agora exclusivo do 
propietario privado) abríndose ás 
suxerencias dos usuarios garantes 
últimos da vitalidade do organismo 
urbano e da súa conservación. Ao 
introducirnos nas vivendas, as 
cidades móstransenos coas súas 
múltiples caras, toas súas 
necesidades máis primarias ... 
atopándonos de fronte, cara a cara 
co cliente do urbanismo: o cidadán. 
O arranxo ou adecentamento dunha 
fachada, a restauración dunha 
cuberta, a mellora das condicións 
de habitabilidade da vivenda son 
considerados desde o punto de 
vista urbano, como partes que son 
da cidade, da cidade albertiana: 



UNHA REVOLUCIÓN DO DOMÉSTICO: CHARLOTTE PERKINS GlLMAN 

Unha muller delgada, moura, publicado en 1898, e noutros libros cousas, facendo ao tempo que 
cunha voz brillante, penetrante e e artigos que viñeron a seguir, todas as mulleres fosen 
un gran poder como oradora, profetizou un mundo onde as economicamente independentes 
Charlotte Perkins Gilmans mulleres gozaban da dos homes. E dicir, tratou de 
entusiasmaba aos seus oíntes na independencia económica do demostrar que o desenvolvemento 
última década do século XIX en traballo fóra de casa para recibir un do traballo doméstico socializado e 
Nova lorque e en Topeka, en salario e saborear o beneficio dun novo entorno doméstico había 
Kansas City e en Londres. As súas social dunha vida coas súas proporcionar a evolución do 
conferencias máis populares familias en casas ou apartamentos, socialismo, en lugar de ser unha 
trataban da muller, o home e a sen cociñas privadas, conectados a consecuencia do mesmo. Esta foi a 
casa. Gilman podía serás veces cociñas centralizadas, comedores súa contribución orixinal ao 
práctica, ás veces utópica, irreal. comúns e centros de día para o pensamento progresista da época. 
Podía discutir sobre economía coidado da infancia. 
ilustrando os seus puntos de vista Gilman estableceu relacións 
con anécdotas sobre a súa vida Pola súa visión da economía, cun amplo grupo de reformistas, 
como gardiana dunha pensión en da sociedade e da arquitectura pero a súa amiga máis achegada, 
Okland, California, ou sobre a súa aplicadas á consecución dunha e colaboradora nos anos 90, foi 
loita como traballadora nun barrio vida doméstica colectiva, foi Helen Campbell, nacionalista, 
de Chicago. Podía retratar unha considerada como a feminista máis periodista e economista que a 
sociedade imaxinaria con relacións orixinal dos Estados Unidos. Era introduciu nos círculos da 
interpersoais ideais baseadas na divertida, lúcida amais dunha economía do doméstico. Vinte anos 
economía, describir lugares como a divulgadora moi brillante. maior que Gilman, Campell foi 
cidade californiana de Orchardina autora dun estudio en forma de 
creada no seu primeiro relato Nun ambiente político e novela, Prisioners of Poverty, 
utópico, no que as mulleres non fan intelectual, na década dos 80 e dos sobre as condicións económicas 
o traballo doméstico, ou o país 90 do século XIX, cando se das mulleres traballadoras. Actuou 

amazónico, Herland, onde as argumentaba que a evolución sobre Gilman coma se fose a súa 
mulleres gobernaran durante humana conducía gradualmente nai adoptiva. En 1894 decidiron 
séculos sen homes e o traballo cara unha sociedade na que a vivir xuntas en San Francisco e 
doméstico socializado era a norma. tecnoloxía provocaría a editar unha revista semanal na que 

socialización do traballo doméstico, Campbell escribiría unha sección 
Gilman, nada en 1860, Gilman pensaba máis ben que, en sobre Asuntos da casa. En 1895- 

destacou entre todas as feministas lugar de ser a evolución a que 96 traballaron xuntas en Chicago e 
e as futuristas do seu tempo como axudaría á liberación das mulleres, viviron nos apartamentos Little He11 
a persoa carismática que sintetizou as mulleres libres axudarían a (Pequeno Inferno). Campbell 
o pensamento de sufraxistas, acelerar a evolución. Cría que a publicou Household Economics 
economistas da vivenda, e evolución da raza humana se había (Economía da casa, ou do 
novelistas utópicas sobre as acelerar apartando o traballo doméstico) adicado a Gilman, que 
cuestións da casa, e produciu un doméstico e o coidado da infancia se fixo moi popular, contendo 
programa para a vida colectiva co da esfera privada da casa, moitos argumentos que logo 
que se erixiu en figura líder nos tratándoos como asuntos Gilman desenvolvería amplamente. 
círculos feministas dos Estados profesionais e permitindo ás Entre elas a idea de que vivir nun 
Unidos e en Europa. No seu libro mulleres escoller entre nais ou sistema tan illado, tan privado, tan 
Women and Economics, empregadas ou ambas as dúas individualista, conduce á 
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destrucción, e tamén que hai que 
planear e decorar as vivendas para 
as adaptar máis ás necesidades 
das criaturas. Foi unha das 
primeiras mulleres que empezou a 
discutir o concepto do privado na 
vida familiar. 

Gilman e Campbell fundaron a 
Sociedade Chicago Household 
Economic Society que se 
estableceu en 1893 durante o 

Congreso de Mulleres na 
Exposición Mundial de Columbia. 
Uns dos fins era formar persoas 
para realizar profesionalmente os 
servicios domésticos. 

Gilman influiu noutras 
feministas da época especialmente 
polo seu libro Women and 
Economics no que fixo unha 
crítica da sociedade por relegar ás 
mulleres á esfera da casa e da 

maternidade: A casa foi berce da 
ciencia, a arte, o goberno, a 
educación, e a industria. Só 
vivindo, sentindo, pensando e 
traballando fóra da casa, 
volvémonos humanamente 
desenvolvidos, civís e socializados 
( ... ) A muller ao se dar conta de 
que o seu deber de procurar a 
alimentación e a limpeza da casa é 
un deber social e non un deber 
sexual, enfrontarase co que Ile 
esixe a situación e preparará as 
súas aptitudes para exercitar ben a 
súa profesión. Hai cen anos isto 
non tería sido posible, hoxe ocorre 
porque os tempos maduraron (. . .) 
Se existira nalguhna das nosas 
cidades unha casa ben construída, 
cómoda e ben servida, con 
apartamentos para as mulleres que 
exercen unha profesión e para as 
súas familias, esta encheríase 
enseguida. 0 s  apartamentos non 
terían cociña, pero habería unha 
cociña pertencente á casa desde 
onde os pratos cociñados serían 
servidos directamente ás familias 
nas súas estancias ou nun 
comedor común. Sería unha casa 
na que a limpeza estaría feita por 
traballadores capaces, 
remunerados directamente polo 
director do establecemento : un 
xardín cuberto, unha sala ancha 
onde as criaturas pasarían as 
horas do día, un xardín de infancia 
baixo o coidado de señoras 
instruídas e mestras profesionais 
garantirían os coidados ooortunos. 
A demanda dun tipo de casa así 

Pepe Bar Bóo. aumenta cada día, e deberáselle 
Edificio Bar Bóo, 1957. de dar unha rápida resposta, non 



coa creación de restaurantes, 
hoteis ou pensións, senón cunha 
institución que provea 
permanentemente as necesidades 
que teñen as mulleres e as 
criaturas da intimidade da casa, 
combinada coas vantaxes e as 
necesidades colectivas ( . . .) 
Ademais nunha casa así a comida 
sería moito máis barata e mellor, 
así como o servicio e todas as 
necesidades comúns ( ... ) A 
limpeza socializada sería moito 
máis fácil ( ... ) Ao non ter cociña 
as estancias serían moito máis 
Iimpas ( . . . ) As familias poderían 
comer xuntas ou separadamente, 
igual a Como se van bañar ou van a 
un concerto ( . . . ) O sentimento 
confírmanos que o afecto dunha 
familia, a unidade da familia e 
quizais a existencia mesma da 
familia depende do estar xuntos na 
mesa. Verdadeiramente a unidade 
da familia que está relacionada SÓ 
por Un mantel 6 dun valor discutible 
( ... ) Limpar a casa é un traba110 
útil e digno. E moi divertido 
observar como ata 0 de agora esta 
ínfima e pouco desexable 
ocupación ten sido considerada tan 
inocentemente un traballo, ou 
mellor un deber natural das 
mulleres. É a muller, a nosa madre 
reverenciada, a exquisita, a guapa, 
a querida e amada esposa, a irmá 
enxenua, á que se Ile ten asignado 
en común consenso a 
reordenación das estancias e a 
limpar os obxectos da cociña e 
toda outra suxedade. Todo o que é 
máis baixo e máis suxo debe pasar 
polas súas mans : ela é a que debe 

limpar e tirar graxas, cinzas, po, NOTA 

panos suxos f... ) Cando Para este artigo baseeime 
socializamos as funcións da fundamentalmente no que escribe 
vivenda estas pasan a mans dos Dolores Hayden no capítulo Charloffe 
homes. A limpeza dunha cidade Perkins Gilman and Her lnfluence do 
tórnase unha profesión dos homes. libro The Grand Dornestic Revolution 

(Charlotte Perkins Gilman, Donne (MIT Press, séptima edición 1995 ). 

e economia, Firenze, Giunti e 
Barbera, 1 902, cap. 11, páx. 256- 
262 ). 

Para as nais divorciadas que 
teñen dificultades para o coidado 
dos seus fillos/as mentres traballan 
para gañar a vida, Gilman proxecta 
un asentamento espacial ao que 
denomina o apart-hotel feminista, 
-con suites privadas sen cociñas, e 
con instalacións completas para 
cociñar, comer e coidar á infancia 
para todo o mundo e as residentes, 
que permita combinar o traballo 
coa maternidade. Seguindo estes 
principios, as persoas que a 
seguiron deseñaron agrupacións 
de vivendas en ringleira con 
cociñas - en edificios 
situados nos espacios centrais, así 
como con xardíns, casa de xogos e 
garderías infantis. En fin, cos seus 
ideais feministas cara un entorno 
físico e social máis humano no 
que, coa emancipación das nais 
acadaríase un mundo mellor, 
Charlotte Perkins Gilman adquire, a 
fin& do século XIX, unha 
importancia nacional como teórica 
do social nos Estados Unidos de 
América. 

Trad. Marga Rguez. Marcuño 



ENTREVISTA CON XERARDO ESTÉVEZ 

Poucas persoas tan idóneas necesarios, imitando estilos ou elevara a súa cornixa rompendo 
para falar de arquitectura e de formas arquitectónicas do pasado, esa fervenza de paisaxe tan 
urbanismo como Xerardo Estévez, pois, o Centro de Arte característica do centro histórico de 
alcalde de Santiago durante anos. Contemporánea, románico, o Santiago. Pero Siza, fai unha 
Sen dúbida, o seu talante Auditorio, neoclásico, etc, Santiago análise histórica e urbanística da 
progresista e a súa profesión de non sería Santiago. Santiago foi cidade e "domestica" o seu edificio 
arquitecto tivo unha repercusión unha superposición de correntes novo para tratar de preservar as 
importante nos logros urbanísticos arquitectónicas tremendamente vistas do edificio anterior. Ese é un 
desta cidade, un modelo no seu vangardistas. Santiago é a exemplo dunha análise coherente. 
xénero. vangarda. ¿Por que non imos ter Pero, logo, a arquitectura é 

dereito a facelo agora como o fixo contemporánea. 
Para tratar destes temas, Fernando de Casas no S.XVIII? O 

Xerardo Estévez recíbenos problema é considerar a vangarda M.X.Q..- En parte xa respondeu 
amablemente nunha das fermosas como destrucción do pasado. á próxima pregunta. Santiago é un 
salas do Pazo de Raxoi, sé do está a equivocación. A vangarda modelo desta tensión entre 
Concello compostelano, na Praza significa a consideración do conservar e actualizar. 
do Obradoiro, un espacio pasado. E unha dobre 
incomparable. Falar de arquitectura ¿Como alcalde e como 
nesta praza é como falar de pintura arquitecto, cales foron as principais 
no museo do Prado. un lado' que non se Pode preocupacións e que problemas se 

encontrou para soiucionaias? 
María Xosé Queizán.- Hai intervir drasticamente na 

quen pensa que a arquitectura arquitectura anterior introducindo X.E..- Creo que podo resumilas 
galega baséase na conservación outra que rompa coa historicidade en tres: 

do edificio sen xustificación. E ás do hórreo, na imitación das formas veces Xa que teño En primeiro lugar, retomar a antigas, na reiteración do 
oportunidade de lucirme con, por bandeira da contemporaneidade, 

tradicional. No extremo oposto, hai exemplo, o Pazo de Bendaña, baseándome no papel que xogou a 
quen pretende construír en Galiza interneno notoriamente e así xa o arquitectura en Santiago. Poño o 
como no Mediterráneo, sen ter en pazo pasa a ser do arquitecto e exemplo de Fernando de Casas. 
conta o clima e a paisaxe. 

máis meu. Tanto é así que o Cabildo 
¿Como equilibrar na descontento coa magnífica fachada 

arquitectura galega a tradición e o Por outro lado, a vangarda non románica, encargoulle unha nova 
progreso? ¿Considera que as debe ser allea ao país. Cando Siza fachada barroca, xa que tiñan 
cidades e vilas galegas teñen deseña o Centro de Arte recursos, mediante unha operación 
dereito aos novos avances Contemporánea, claro que ten en consistente en derrubar parte da 
técnicos, a proxectos conta características de Galiza e anterior arquitectura. Ata os 
vangardistas ... da cidade. Por exemplo, hai unha mesmos comezos do S.XX, o novo 

que chama poderosamente a levouse a cabo derrubando parte 
Xerardo Estévez.- Contesto á atención: trátase dun edificio que das arquitecturas previas. O interior 

segunda e, de paso, contesto a ten unha altura de cornixa que está non podían, claro está, pero 
outra. Claro que teñen dereito. por debaixo da altura de cornixa do rodearon a Catedral doutros estilos 
Poño un exemplo: se en Santiago edificio do S.XVIII Podía caer na posteriores. Coa fachada da 
caéramos na mala tentación de tentación de facer un edificio que Acibechería, que é das mellores da 
facer os novos edificios, que eran competira cos lindantes, que catedral, absolutamente masónica, 
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houbo un conflicto entre o ¿Como equilibrar o progreso, a importantes para Galiza, como é a 
academicismo neoclasicista e a industrialización, co respecto á ecoloxía, o medio ambiente, a 
escola barroca que estaba xa nun natureza e á paisaxe? ¿Como arquitectura tradicional ... Está sendo 
proceso de decadencia. O conflicto harmonizar a técnica coas destruído boa parte do noso 
resólvese cun perfecto e necesidades humanas? patrimonio e iso hai que dicilo. Hai 
racionalista academicismo. Esta foi anos, ante eses destrozos, a opinión 
sempre unha cidade chea de 

X.E..- Aí está o problema. Hai pública era moi crítica. Refírome aos 
compromisos, de conflictos 

vinte anos, antes de ser alcalde, profesionais, aos partidos políticos, 
arquitectónicos. Conflicto entre 

estiven a fotografar Galiza. E agora etc. Hoxe un certo silencio ante 
este edificio, o Pazo de Raxoi, e o 

que teño un pouco máis de tempo isto e, mesmo certa 
(refírese á súa decisión de non condescendencia por parte das porque presentarse ás próximas eieccións e foizas políticas - non todas iguais- e Ile tapaba as vistas. O conflicto co abandonar a estouna 

mosteiro de San Martiño e os os grupos profesionais. Un silencio 
frades de San Francisco que foron 

fotografando de novo. E estou colectivo. Deixaron de saír artigos na 
obrigados a baixar o edificio ... 

sorprendido ao comprobar como non prensa sobre estes temas. 
fomos capaces, tendo recursos, jeh!, Nesta cidade a arquitectura ten un e tendo democracia, de M.X.Q..- Volvendo á pregunta, 

papel protagonista. Non é unha compatibilizar o crecemento coa daquela, ¿cre que é compatible o 
cidade feita por casualidade. preservación dos valores tan progreso e o respecto ecolóxico? 

En segundo lugar, mostrar aos 
xoves arquitectos e á opinión pública 
en xeral que o histórico construído, 
polo feito de selo, merece respecto. 
Imos rehabilitar, valorar de novo a 
madeira, a pedra, imos aplicar novas 
tecnoloxías xusto con eses 
materiais, impedindo a introducción 
do formigón nos edificios, por 
exemplo. Houbo que ser 
conservacionistas no construído e 
ao mesmo tempo modernos no que 
se ía construír. 

Por último, todo isto dentro da 
perspectiva do Plan Especial. Non 
chegan ideas xeniais illadas, senón 
dentro dunha planificación, dun 
marco de ordenamento da cidade, 
zonas de crecemento e de 
protección, dos usos da cidade, etc. 

M.X.Q..- A mesma tensión 
podémola ampliar á existente entre 
modernidade e ecoloxía. María Xosé Queizan e Xerardo Estévez. 



X.E..- Totalmente compatible. O depredadores. Retornan da autovías teñen que xogar un papel 
crecemento é compatible co medio emigración, queren esquecer o seu reequilibrador do país mediante a 
natural. Un exemplo é Santiago. pasado, e, en vez de rehabilitar a implantación de iniciativas públicas e 
Aquí é compatible a cidade co casa familiar, destrúena e fan unha privadas en torno a elas, e facelo 
campo. O campo entra na propia nova porque non queren caer na agora, non dentro de dez anos, - 
cidade e abrázaa cultamente. trampa de certo culto ao pasado, como pasou coa Autopista do 

porque o pasado moléstalles. Hai Atlántico-. A malla de infraestructuras 
Contestando 6 Pregunta, non falta de cultura e de formación. que se está a construír en Galiza é 

son compatibles o progreso e o Pero, mesmo así, as cousas unha oportunidade excepcional para 
respecto ecolóxico, territorial ou . melloraron moito. Valeu a pena a ordenar O país. 
arquitectónico, senón que democracia. Porque na dictadura a 
economicamente é rendible. O que destrucción e a invasión foi En segundo lugar, O sistema de 
se destrúe xa non ten solución. A meirande. Os espantosos crecemento das cidades debe 
cidade con futuro cultural e ensanches das cidades, penso en compatibilizar perfectamente o 
económico 6 aquela que Pon todos Santiago, foron daqueles tempos. crecemento coa preservación do 
OS seus activos en funcionamento. Hoxe sería imposible un ensanche entorno e o medio natural. Hai que 

dese tipo. Melloramos. A pena foi ex~licarlle aOs muníci~es e aOs 
M.X.Q.- Iso enlaza con outra 

das miñas preguntas. A Galiza foi non facelo mellor tendo recursos e propietarios do solo que quen 

moi rural ata os nosos días. As medios democráticos. E hai, como queira edificar ten que, 
dicía, certo silencio ante este tema. forzosamente, urbanizar. Non se 

cidades son de reciente formación. debe permitir edificar sen pagar un 
Medraron dun xeito bastante O máis característico de Galiza é metro cuadrado de urbanización. 
anárquico e sen control, ao non a lingua e o seu territorio. Esa é a Boa parte dos recursos deben ir á 
termos un goberno propio e ao gran diferencia nun mundo de rúa, ao sistema de sumidoiros, etc, 
coincidir con etapas de corrupción globalización, de mesturas. As e non como se está facendo agora 
e dictadura. diferencias, non todas hai que situando boa parte das 

mantelas. Pero temos que considerar edificiacións nas marxes das 
¿Como equilibrar na a necesidade que ten a poboación estradas, o que supón un 

actualidade a tensión entre o de seguir concentrándose. Os crecemento anárquico da 
campo e a cidade? procesos de concentración deben poboación, ou a destrucción de boa 

¿Como concibe unha ser racionais. Non debe facerse toda parte do patrimonio edificado 
ordenación territorial galega? sobre a costa e non obstante, as urbano-rural, engadíndolle mal 

autovías que se están construíndo dúas plantas a un edificio antigo, 
X.E..- Comentaba que estaba arrastran aínda máis á poboación da co obxectivo de aforrar os gastos 

fotografando Galiza vinte anos Galiza interior cara ás zonas de urbanización. Edificar ten que 
despois e teño que dicir que as costeiras. O equilibrio demográfico ser urbanizar, e urbanizar debe 
condicións de vida son moito sitúase entre a producción e a conducir a preservar e convivir o 
mellores agora que daquela. A preservación do medio natural territorio coa cidade. Cómpre 
pena foi non aproveitar os recursos galego. Que o medio poida ser tamén ordenar territorialmente 
que tiñamos e as organizacións explotable, economicamente rendible Galiza cun plan estratéxico galego 
democráticas para facelo ben. lsto e funcional - e poida quedar retida para que a poboación e os 
non é só unha critica ao público, certa poboación, con medios de servicios que necesitan vaian 
senón ao privado tamén. Os existencia bos -, é o que debe ter en parellos. Cada comarca ou cada 
paisanos, ás veces, son tamén conta a ordenación territorial. As cidade debe marcar a súa 
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identidade, cal é o seu rol e o seu 
obxectivo. Cambiar o marco da 
política que é de excesiva 
competitividade, por exemplo entre 
as cidades, á necesaria 
cooperación. Facer políticas 
comarcais que tendan a concentrar 
certo tipo de poboación. O salto 
que que dar agora, xa non só 
cara a autonomía, senón da 
autonomía cara as comarcas e as 
cidades Ese é o novo triunvirato 
que cómpre impór en Galiza. 

M.X.Q.- Na actualidade hai na 
Galiza dous magníficos exemplos 
do ben facer urbanístico: a cidade 
de Santiago e a vila de Allariz. 
Respectando as diferencias e as 
particularidades, Lpódense 
extrapolar estes logros a outras 
cidades e vilas galegas? 

X.E.- Non debo contestar, pero 
é verdade que é posible facer as 
cousas ben, como fixo- en 
Barcelona- Maragall. E un exemplo 
dunha cidade grande. Invítannos a 
dar conferencias, a Maragall e a 
min, estivemos en Roma, en Nova 
York, para explicar como é posible 
a transformación dunha cidade 
respectando os valores dos que 
falamos, sendo grande ou 
pequena, ou senda unha vila como 
Allariz. E posible. para iso compren 
tres cousas: 

Ter o proxecto. Desde unha 
opción progresista hai que ter 
sempre o proxecto, a idea. As 
veces a idea é un soño nada máis. 
O proxecto xa é un coño escrito, 
polo tanto moito máis pragmático e 
realizable. 

Pero tamén hai que ter as mans opinión maioritaria. O Plan Xeral de 
libres. Algo fundamental. Santiago, que agora merece moitos 

premios e é recoñecido pola 
E, por Último, é preciso o maioría, aprobouse coa 

empuxe, o entusiasmo cotián para manifestación de 6.000 persoas en 
convencer á cidadanía e ás outras contra. momentos en que 

O aire das 'idades que dar pasos coa opinión en 
respírase todos os días. Hai que contra porque cómpre levar a 
traballalo todos os días. No caso bandeira que flamexa ao correr con 
de Santiago, 0 Proxecto ten que Ser ela. O problema é que a0 mellar 
culto, ten que Ser entendido Po" corres só. Por iso, de vez en 

Galiza, porque Santiago debe cando, ha¡ que parar e mirar canta 
concitar a unanimidade e o apoio xente levas detrás para empuxar 
de Galiza. En non se conxuntamente. A política ten esa 
pode falar de localismo, non pode parte que ás veces tes que 
ser unha cidade que xogue a 
competir dando pancadas. 

atravesar en solitario, pero tamén 
hai que conseguir "cómplices" para 

M.X.Q.- Creo que o populismo tirar contigo. Pero a política é 
é un atranco para as melloras vangarda, é transformación. O 
sociais. Para que as cidades sexan populismo supón "gozar" co que 
construídas racionalmente, sexan existe, o que impide un proxecto de 
democráticas e estean ao servicio futuro. Esa é a crítica que Ile fago 
da cidadanía, ¿compre tomar aos partidos nacionalistas. E niso 
medidas antipopulares? son coincidentes coa dereita. Non 

se pode dicir que as cousas tal 
X.E.- Claro. A vangarda é como están, están moi ben, que 

SemPre ilustrada. Por SuPosto, todas as "peculiaridades" son boas. 
ten o límite do despotismo. A Non todas as diferencias son 
ilustración ha de estar en todo positivas, nin todas ha¡ que 
momento coa cidadanía. Pero, conservalas. As veces non se 
primeiro, quen dirixe debe ter aproveitan os recursos europeos a 
claro desde o principio o proxecto. fondo para modificar e dar o paso 
A política merece a pena se é adiante. Esa parte transformadora 
transformadora: das inxustizas correspóndelle ás opcións 
sociais, da carencia de cultura, de progresistas que non poden ser a0 
educación, de solidariedade ... cen por cen populistas, senón un Se é transformadora ten que ter un tanto por cento baixo. Se todo o 
proxecto e o proxecto ten que ser 
ilustrado. 

que se expresa e sae na rúa é o 
que hai que facer, os edificios da 

Agora ben, ¿en todo momento cidade histórica de Santiago hai 
coa cidadanía, en parfe ou nunca? quince anos houberan sido 
Quédome no medio. As veces o baleirados, porque a opinión 
proxecto ten que ir en contra da común era que a Patrimonio 
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correspodíalle o de fóra, e por sostenible", "economía local deteriorado como, por exemplo, 
dentro cada quen faga o que sostenible", etc, é fundamental nas nosas rías. E un problema 
queira. Non obstante, fomos para garantir a riqueza do mañá, fundamentalmente cultural: 
capaces de cambialo. non de dentro de cen anos senón das forzas políticas, das 

da nosa descendencia. Logo, institucións, das persoas. Aquí 
Algo pregunta incluso o capitalismo avanzado se aínda hai cidades que verquen 

foi tratado ao longo desta decata de que a cultura vale a directamente ao mar. 
conversa. Fixéronse moitas pena, que promocionala Inconcebible, ¿non7 
desfeitas nas cidades galegas, proporciona recursos económicos, 
fundamentalmente nas que máis que é rendible, como o deporte, a M.X.Q.- Claro, pero 
medraron, e penso en Vigo. educación, a preservación do encontrámonos con que os 

¿A especulación capitalista patrimonio, o turismo ... Valores que alcaldes prefiren colocar 

chega para explicalas? foron sempre característicos das monumentos a facer, por exemplo, 

forzas progresistas, hoxe rede de sumidoiros ou 
X.E.- Foi pena. Porque o enténdense desde todas as saneamentos ... 

capitalismo europeo, o capitalismo opcións, quizais non tanto por X.E.- Non todos os Alcaldes. A avanzado. entendel- e entende ben convicción como por pragmatismo. explicación 6 que esas obras non - que a da cidade* o Por $0 e difícil encontrar en países se ven, e porque se fai política a que se chama hoxe "urbanismo europeos, o ambiente tan catro anos e eses proxectos son a 
longo prazo. 

M.X.Q.- Por aí vai a próxima 
pregunta. Moitas cidades énchense 
de monstros que soña calquera 
noite un concellal, ou de edificios e 
estatuas adquiridas debido ao mal 
gusto dos gobernantes ou ao 
amiguismo. 

¿Existen organismos de control, 
como en Sanidade ou Consumo, 
por exemplo, que poidan evitar 
eses atentados? 

¿Como facer ese control, de ser 
posible, sen afogar as novas 
creacións ou a orixinalidade 
artística? 

X.E.- Non. Non existen. E 
verdade que ás veces o amigo 
escultor coloca unha escultura que 
non ten ningún valor. Aí entramos 
nun mundo complexo. Porque a 

María Xosé Queizán e Xerardo Estévez. opinión citadina acostuma ser 



formalista e conservadora. Porque esforzos e distribuír os seus logros. evento, as cidades van competir. 
non ten acceso a unha escultura de ¿Poden as cidades galegas Pero, unha vez conseguido, cómpre 
calidade, a unha escultura permitirse o luxo de rivalidades e preguntarse que parte dese 
contemporánea. Por iso enchen as localismos ridículos? congreso vai ir a outras cidades. 
cidades de esculturas excesivamente Intercambiar en materia de cultura, 
formalistas, de gaivotas, de 'idade tamén aquela que de aspectos sociais, as experiencias, 
monumentos ao emigrante, cando está preparada para A que etc. Un concepto de Galiza moderno 
poderían ser substituídas por non compete non é unha cidade. No debe esta cooperación~ 
esculturas de calidade. Ademais en de 'idades europeas7 as 
Galiza hai escultores excepcionais. cidades compiten entre si e coa M.X.Q.- ¿Que importancia Ile 

destacamos, Pero necesario administración superior. Cando concede ao microespacio? 
un proceso educativo para crear un reclamamos competencias da 

estado de opinión positivo sobre a comunidade autónoma, estamos X.E.- Moita. E a resposta ao 

creatividade moderna galega, que, competindo coa autonomía. Hai mundo da globalización. Pero é 

repito, é excelente. O estado de unha base de competitividade, pero curioso. E verdade que se cae a 

opinión da clase política, non só o tamén hai outra de cooperación. En bolsa xaponesa, iso repercute en 

PP, senón de forzas progresistas Galiza as cidades dedicáronse todas. Pero iso é un 20% da 

como o Bloque e o PSOE, en exclusivamente a competir, pero a economía. Hai un 80% da 

relación coa arquitectura moderna, política está cambiando. Nos últimos economía na que temos 

coa escultura, coa pintura, non é moi 5 anos, sobre todo cunha visión autonomía. A medida en que o 

bo, E unha pena porque o e o federalizante, cómpre reunir os mundo tende a globalizarse, 

BNG están chamados a intereses comúns. O importante é -debido aos medios de 

comprometerse. A conciencia do cooperar e sacar proxectos comunicación que nos permite ver 

país en relación coa modernidade C O ~ X U ~ ~ O S ,  chámese Galiza, todo, estar ao día nos sucesos 

un pouco baixo. Faice necesario un chámese chámase mundiais, e temos tal cantidade de 

compromiso das forzas A política federal é unha política de información que xorde a idea de 

coa calidade cultural e de todas elas LCal a parte de que ninguén pinta nada, de que 

pola ordenación e preservación do cooperación entre as cidades somos unha peza dunha 

territorio. galegas? Hoxe temos todas engranaxe superior, -aparece 
auditorios, orquestras, etc. Xa que o simultaneamente a idea da 

M.X.Q.- Ou sexa que non hai temos debemos pensar no que pode diferencia, do microespacio, do 
control. ¿Pensa que debería compartir Vigo con Ourense, con "meu". O interese pola comarca, 
habelo? ¿como se podería artellar Santiago, con A Coruña. Imaxinémos pola rúa, polo,barrio. A resposta ao 
un organismo dese tipo? en termos turísticos. Pódense ofertar mundo da globalización é o aprecio 

paquetes turísticos: "Vai a Santiago, polo propio. A política ten que 
X.E.- Máis que control debería ve isto, escoita un concerto de tal, basearse nesa dualidade. Hai un 

haber un compromiso parcial ou logo vai a Coruña onde o director do vector universal, pero tamén outro 
sectorial tal como expliquei antes, Museo das Ciencias explícalle e logo que valora a miha autonomía que 
implicando aos colexios remata nunha Casa Rural onde ..." . tende a valorar o meu espacio, o 
profesionais, aos arquitectos, aos Xa non digamos nun campo como a meu entorno. Temos que movernos 
enxeñeiros, aos escultores, etc. cultura. Coordenar actividades nesa dialéctica, nese mundo 

culturais das cidades principais. As contradictorio e complexo. E, 
M.X.Q.- As cidades galegas políticas cooperativas están sen ibendito mundo este que ven 

deberían conxugar os seus aplicar. Porque, por un congreso, un agora!, que non resolve os 



problemas como antes, con vese menos. Pero, as mulleres X.E.- Esta cidade ten un nivel 
contendas mundiais, porque andan máis pola rúa, van cargadas, de criminalidade cero. Moi baixa. 
pensaban que somentes os padecen máis que as beirarrúas Non é prototipo dunha cidade con 
estados-nacións fortes podían estean en mal estado, usan máis os problemas dese estilo. 
resolvelas. Pero a excesivas transportes públicos, etc. 
diferencias tamén poden ser M.X.Q.- Pero eu estou 
perigosas. A diferencia existe para )(.E.- Claro. As mulleres fan USO pensando nun barrio, Vite, que 
compartir, non para excluir. da parte máis dura da cidade. Por agora está moi renovado, e antes 

exemplo cando van mercar. Isto era ... 
M.X.Q.- ¿Ten recapacitado na tamén ten un aspecto positivo 

diferencia dos xéneros no relativo porque entende iso como unha X.E.- Cambiámolo. Está claro. 
ao uso citadino e nos menores actividade de relación humana, Se tes problekias de convivencia o 
privilexios que teñen as mulleres? aproveita para relacionarse con ao saír da casa encontras porcaría, 

moita xente, entendo que aquilo é o espacio exterior está desfeito, 
X.E. Sei que a cidade ten que unha liberación do fogar. A parte como a túa casa, os problemas 

ser un sistema de distribución de negativa é que supón un traballo tenden a permanecer ou a 
beneficios e de cargas. As cidades duro. Tamén é verdade que ha¡ incrementarse. Son da opinión de 
teñen a ventaxa de presentar os barreiras e problemas que hai que que tan pronto como nun barrio 
problemas coma se tenderan a superar. As escalinatas da praza marxinal colocas espacios comúns 
roupa a secar, a mostralas como do mercado, son durísimas para decentes, zonas verdes, pabellóns 
son. No campo ocultase a subir e baixar cargada. Pero as deportivos, etc, como se fixo no 
marxinalidade; na cidade pasease mulleres utilizan a cidade máis barrio de Vite, a conciencia 
calquera tipo de persoa, por iso é cotiá e a parte máis dura, e un colectiva cambia rapidamente. 
un sistema de libertades. A cidade heme, a0 mellar, non pasa por Compróbase que OS problemas e 
é un gran invento. E un sistema de eses lugares nunca. Pero, OS conflictos van diminuíndo en 
libertades e ese sistema hai que contestando á pregunta, debo dicir canto se mellora a calidade 
preservalo. Hai xente que Ile que aínda non teño reflexionada a urbanística do espacio, guarderías, 
molesta, por exempl0, O ver xente fondo sobre ese tema. pabellóns polideportivos. E 
marxinal na rúa. Hai que Ile imposible obter resultados positivos 
explicar que a libertade leva M.X.Q.- Eu non falaba de ir ao no conflicto que acontece no 
consigo compartir os problemas, mercado como turistas. interior das vivendas se a rúa non 
non só os beneficios e a Certamente, as mulleres se está ben. 
administración debe estar relacionan no mercado porque non 
distribuíndo servicios usando a poden facelo noutro sitio. Ao mellor Nese barrio tomouse unha 
fiscalidade para &ter recursos dos a elas gustaríalles máis facelo naS decisión moi valente que foi colocar 
que teñen máis e poñelos nas cafeterías ou noutros lugares de xusto ao lado o Campus Norte, 
mans dos que teñen menos. A encontro que non teñen e non se cheo de facultades, e o Auditorio. 
cidade debe ser educadora. permiten, pof'que iso non o propio Esa ósmose entre a cultura e o 

das mulleres. barrio foi positiva, é unha boa 
Pero vostede me dicía ... 

Unha última pregunta. ¿En que práctica urbanística. Hoxe hai 
M.X.Q.- Eu referíame ao medida a urbanización dunha conflictos pero son canalizables. 

seguinte. ¿En que medida, o cidade ou dun barrio incide en 
urbanismo molesta máis ás aspectos como a violencia, a 
mulleres? En Santiago tal vez isto delincuencia..? 



Angiola Bonanni 
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DEDICATORIA. María Mercé-Marcal 

Lamentamos profundamente o parece chegar 
falecemento, no mes de xullo de ao seu minúsculo estertor 
1998, de MWerce Marcal, unha impenintente desprega 
das poetas máis destacadas da o desafío do seu voo. 
poesía catalana actual. Poeta 
feminista e nacionalista, a súa 
postura foi a da rebeldía en contra 
dos convencionalismos sociais e 
sexuais que impeden a libre 
realización persoal. A súa vida e 
obra deron testemuña dos seus 
criterios e querencias. 

Lembramos o seu paso por 
Vigo para asistir ao 1Vncontro de 
Poetas Peninsulares e das Illas, 
organizado por F.I.G.A. e 
patrocinado pola Consellería da 
Muller do Concello de Vigo. Alí 
pronunciou esa conferencia que 
incluímos. 

Llengua Abolida é un ha 
recopilación da súa obra poética, 
publicada no ano 1989. Ademais 
da poesía, MWerce Marcal 
publicou crítica e unha novela La 
passió segons Renée Vivien, onde 
a autora descrebe a angustiosa 
vida da poeta lesbiana 
angloamericana que usou o 
pseudónimo de Renée Vivien, 
escribiu en francés e viviu en Paris 
a finais do s.XIX e principios do XX. 

incluimos un artigo de Xabier 
Baixeras, traductor dalgúns dos 
seus poemas ao galego. 

Dicían os seus versos: 

e creo no poder das palabras: 
insecto extraño que mesmo cando 

O seu desafío e o poder das 
súas palabras quedará connosco. 

l 
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UNHA AUGA VASTA E INCESANTE. A poesia de María-Mercé Mar~al  

Per heure guk i norn he hagut de non doada exposición: había moito as virtudes que dita poesía 
pujar a les golfes rnés altes, amb tempo que o catalán, a lingua que atesoura, existe unha que se 
perques de teranyina. 1 he davallat al meus pais falaban na casa, non me transmite de Pascuas en Ramos: 
pou per descobrir I'aigua dels rneus soaba de maneira tan expresiva, esa rara sensación de estármonos 
ulls. Els ulls d'un nom de dona. tan auténtica, tan, digamos, a recoñecer na palabra orixinaria, 

saborosa, como se alguén me preliminar. Ademais, conforme tal 
(Para ter xiz e nome tiven que estivese a falar - ou mellor, a cantar sensación se apoderaba 

subir ao faiado máis alto, con - desde non sei que remotos repetidamente de min, logo de 
porqués de arañeira. E baixei ao ancestros ou sombras. buscar outra razón de que aqueles 
pozo para descubrir a auga dos Naturalmente, tal fenómeno, que versos me encantasen, atopei a 
meus ollos. Os 0110s dun nome de para min era nese intre de gran seguinte: non só o idioma tiña un 
muiier.) transcendencia comunicativa, non aquel de sabor primixenio; tamén o 

podía deberse máis que a ton, que era como de estupor e, ás 
Maria-Merce Marcal, Poetica capacidade que Maria-Merce veces, de abraio, expresaba co seu 

Marcal posúe como creadora de debido énfase a maravilla do 
poesía - alto e rico alcance descubrimento, o primeiro contacto 
simbólico, excelente emprego do cunha natureza e cun amor que 

Unha tarde do mes de xullo de idioma, ouvido privilexiado -, pero aparecían como recén creadas. E a 

1992 o tempo todo que tarda tarnén podía significar que, entre suma de todos estes rasgos (isto é: 

o "intercity" en facer o traxecto 
Valencia-Madrid lendo no libro de &.S-. 

poesía "Llengua abolida"(1973- 
1988), que adquirira nunha librería 
de mulleres da cidade do Turia. A 
súa autora, Maria-Merce Marcal, 

‘a r 
non me era descoñecida, por ser 1 - 1  

-1 

figura relevante da xeración 
catalana dos 70, á cal eu accedera, 
principalmente, por medio da 
antoloxía de J. Marco-J. Pont. 

/ 
Coñecía tamén, aínda que 
superficialmente, o libro "Sal 
oberta", publicado en "Llibres del 
Mall" (emblemática colección, na 
fundación da cal interviu 
decisivamente a propia poeta). 
Pero foi entón, ao voltar a ela na 
súa obra completa, imprimida 
felizmente - pormenor sempre 
importante - polo entusiasta editor - .  -- 
valenciano Eliseu Climent, cando 
me sentín asaltado por un 
fenómeno de estraña natureza e de Angiola Bonann~. 

Xavier Rodríguez Baixeras T E M A S V A R 1 0 S 1.S.S.N. 1139-4854 



a suma dos propios dun talento parecía haber resoancias infantís, 
invulgar e dos relativos á lingua pero madurecidas, contribuían a un 
preliminar máis a peculiaridade resultado absolutamente orixinal, 
tonal onde - debo teimar aínda - pois a min, francamente, non me 

facían lembrar outra poesía. 
LJosep Carner? ¿J. V. Foix? ¿J. 
Brossa? LClementina Arderiu? 
~Salvat-Papasseit? Si, non sei, tal 
vez algo de Salvat ...¿ Rosselló- 
Porcel? i.Rosalía de Castro? 
LSylvia Plath? Certamente, 
ningunha poesía está libre de 
influencias, e algo desta podía 
haber alí, sobre todo considerando 
que tais nomes corresponden a 
preferencias declaradas pola 
autora. Pero, en definitiva, aquela 
"Llengua abolida" era algo 
absolutamente novo para min, non 
me lembraba en concreto a 
ninguén - salvante tal vez, como é 
Ióxico, a de inspiración popular. 
Descubrira unha voz peculiar e 
descubríraa, por riba, jrebordando 
de moldes totalmente clásicos! Non 
precisara a poeta catalana, para 
ser orixinal, inventar formas novas, 
nin tan sequera facer grandes 
malabarismos co soneto: 
chegáballe con exclamar, con 
interrogar, con nomear. 

Xa a partir do seu primeiro libro, 
"Cau de Ilunes" (1 973-1 976) - título, 
por certo, que encerra esa 
ambigüidade, ese carácter Iúdico 
tan procurado, pois "cau" significa 
"covil" e tamén "xogo de cartas" -, 
Maria-Merce Marcal desprega un 
grande aparello simbólico do que o 
seu carácter demiúrxico 
proporciona ás imaxes unha 
extraordinaria forza vital. A poeta 
ten declarado que, ao cabo, a súa 
escrita fundaméntase en tres feitos 
esenciais: ser muller, Dertencer a 
unha clase humilde e a nación 

Angiola Bonanni oprimida". Tal divisa evidénciase ao 
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longo da súa obra, aínda que, a chama "llast" (lastre), que é O O meu sangue de cada día 

miudo, bastante encuberta por descoñecido, o fado. Finalmente, escoa alén de ti no día de hoxe, 
mais non sei desfacerme das vellas culpas 

outra realidade que eu engadiría está o "eu poético", a soedade. e espéllome nos máis cegos debedores. 
sen reservas: a do universo Estes tres elementos (Iúa con luz E dékome caer na tentación 

poético, privativo da sÚa alma. PO~S propia, lastre e eu poético) son OS de perseguirte na sombra do meu mal. 

o que ela escribiu non se remite que procuran nos primeiros libros 
sen máis a esas ideas, por moi esa identidade de muller baseada Pola contra, representada polo 
reais que elas sexan, e aparece na transgresión. Sen embargo, a paxaro tremente, latexante, temos 
exposta perante nós ao través partir do libro "La germana, o "feto", imaxe da inocencia e 
dunha vasto simbolismo, de non I'estrangera" (A irmá, a estranxeira") tamén Ponto de partida Para novas 
sempre doada interpretación, no (1 981 -1 984) a ~ ú a  deixa de brillar e experiencias vitais. A propia poeta 
que sobrancean aqueles elementos é impenetrábel, a sombra impon o define este libro como un "re- 
que representan impulsos anímicos seu caos, o sangue do propio "eu" naixer, encara una volta, en 
esencias, forzas enerxéticas estiñou e callou. O mundo anterior, I'embolcall líquid de I'esglai" 
naturais, sen ataduras, e tamén, de fecundo, inesgotábel, infindo, (renacer, unha vez máis, na 
maneira, moi especial, os relativos petrifícase nunha serie de imaxes envoltura líquida do sobresalto". 
ao azar, que fan do mundo unha estrañas, dolorosas. Será a partir Contodo, Maria-Merce Maqal non 
interminábel sucesión de de "Desglaq" ("Desxelo") (1 984- voltará á inocencia azarosa dos 
posibilidades e sorpresas, 1988) cando se producirá unha primeiros libros, senón que, por 
transgresoras da orde instituida, da mudanza significativa. Tal libro medio dunha expresión máis 
pauta. Tal reviramento, que ao consiste nunha recuperación da contida, máis sobria, levará aos 
longo da obra se ha de manifestar fluidez, nun regreso a0 devir natural seus poemas unha sensibilidade 
de formas diferentes e a partir de e nunha reconciliación coa escrita máis domeñada intelectualmente e, 
temas tamén diferentes - por corno indagación e reidentificación, se cadra, perturbadora. 
exemplo, sobre o amor e a alén da repetición exasperante dos Aquela fogosa sef~~ualidade 
maternidade no apaixonado libro xestos devoltos polo estatismo da parece agora minguar a expensas 
"Sal oberta" - constitúe unha das Iúa-espello, da Iúa baleira. Os dous discurso t-neditativo: 
características máis peculiares da temas preponderantes serán a 
poeta catalana. morte do pai e o amor ( o que a restimo amb el meu cos Ámote co meu corpo 

exiliat i mut. exiliado e mudo. 
Así, por exemplo, o símbolo da poeta chama "l'ombra de I'altra ¿Per quins perduts camins ¿Por qué perdidos 

lúa, omnipresente nos primeiros dona"). Pero a presencia de camiños 
libros, non se corresponde co ameazas, de sombras alarmantes, el retom, /a par aula?^ retomo, a palabra? 

habitual. Símbolo "atávico e de espectros que remiten a vellas 
utópicon, en palabras da autora, non culpas e falimentos contribúen á Aparte da simboloxía, da que unha 
actúa ao través dunha pauta creación dun novo símbolo, o da análise cabal había de requerir 
temporal, senón que o fai como se ave rapaz ou sombra que paira máis dunha tese, a obra da poeta 
"tivese luz propia". Na procura sobre o eu. As veces, pai e ave catalana pode observarse tamén 
dunha configuración do ser confúndense, como na seguinte como composta por dous planos ou 
feminino, a Iúa debe despoxarse do magnífica "oración", que traduzo: níveis distintos e que Se 
seu arquetipo, ser, de primeiras, complementan, tal como na súa 
equiparábel a. sol, e lago ir alén do Pai - gabian que me espreitas desde o ceo 

e citasme no reino do teu nome, 
altura se considerou no prólogo da 

arquetipo. Pero a Iúa ten unha me petrifica' a túa vontade escolma Marco-Pont: unha poesía 
antítese: a sombra, á que a poeta que se fai na terra como no ceo. composta, arremedando W. Blake, 
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por cantos de inocencia e cantos ve encesa la barca Ven acesa a barca NOTAS 
de experiencia. Destes xa van amb la lluna a pes. L'amor h i  clavaba coa lúa 

expostas algunhas ideas breves. de peso 

Para os primeiros, a inspiración negres ganivets. O amor cravabalie 
1. Non podo usar, contra a regra, a forma 

parte do cantigueiro popular coitelos negros 
enclítica do pronome: o poema di "a túa 

(incluido o galego: "Se o mar tivera e eu, e eu, sea, 
vontade petrificame ( a min)", e non 

recollidos pala autora entre &era i alba entre alameda e alba. 
"petrifica (ti) a túa vontade (para min)". 

nas súas leituras e na súa familia, Un exemplo de que as regras poden 

de orixe rural. Aparte de nos libros fallar, sobre todo na lingua poética. 

citados, tamén en "Bruixa de dol" A presencia do popular é unha 
(Bruxa de dó)(1977-1979) está constante na obra de Maria-Merce 
presente esta poesía, que algunha Marcal. Desde 0 primeir0 libro ata 0 

vez lembra a nosa lírica último aparece non so en forma de 
"neotrovadoresca": estrofa, senón tamén ao través do 

propio vocabulario. Así, os 
Aigua sobre a$oa, Auga sobre auga. dialectalismos da bisbarra do Urgell 
sobre I'aig~~a, set. sobre a auga, sede. atinguen, dada a sÚa frecuencia, 
Al be11 cor de lbigua No medio da auga, valor de auténticos simbo~os, pois 
negres ganivets. negros coitelos, remiten á terra, á infancia, que son 

"unha ferida arrellarrapada, 
i jo. sola. e eu, coa. clavada cos endins", isto é, "unha 
entre albera i alba. entre alameda e alba feridal agarrada, cravada ata a 

Al be11 cor de I'aigua No medio da auga 
raíz", máis ou menos. 

negres ganivets. negros coitelos. Máis ou menos. Inútil tarefa a 
PassavaunabarcaPasabaunhabarca procura dunha traducción 
franca de remer sen o remeiro totalmente fiel de "lengua abolida", 

ijo. sola. e eu, soa 
pois á xa tan ponderada dificuldade 

entre albera i alba. entre alameda e alba. da traducción de toda poesía 
debemos engadir agora a dunha 

Passava una barca Pasaba unha barca lingua poética chea de xogos 
franca de remer sen o remeiro verbais que non sempre é posíbel 
en un foc de pales nun lume de pás verter coa súa música e dos que o 
que baten el vent que baten no vento verdadeiro significado é só 
ijo, sola, e eu. soa, patrimonio da súa creadora, ou ben 
entre albera i alba. entre alameda e alba. dunha leitura extraordinariamente 

subtil. A alta poesía compórtase, ás 
En un foc de pales Nun lurne de pás veces, así: ocultándose, 
que baten el vent que baten no vento mostrándose remisa, 
ve encesa la barca ven acesa a barca 
amb la lluna a pes coa lúa de peso 

aparecéndose só ás súas, e aos 
seus, verdadeiros amantes. 

i jo. sola. e eu. coa 
entre albera i alba entre alameda e alba. 

T E M A S  V A R I O S  



CONFERENCIA no I Encontro de Poetas Peninsulares e das lllas 

Vigo, xuño 1996. exemplo do complicado que é falar anos e que é unha poeta que, 
da poesía das mulleres. como Montserrat destacou, 

Boas tardes, non sé falar continuou despois cunha obra con 
galego, voy a falar en castelán, me Durante estes anos de silencio moitísima forza, Tamén parecen un 
temo que en un mal castelán, de Montserrat Abelló, 

comezarnos a publicar algunhas pouco paradóxicas esta especie de 
tampoco la comunicación está inversións no que eu chamaría "a 
traducida, tampoco la mandé para Poetas, non xa nacidas nos 40, 

como sería o caso de Marta Ióxica dos reloxios". Estes quizais 
que la tradujeran, así que pienso 

Pessarrodona, senón das sexan os casos máis chamativos, 
que en estos casos, como lengua 

nacidas nos 50, como Teresa pero tamén a maioría das poetas 
puente ya funciona. 

de Arens, Fina Cardona, ou eu que Montserrat nomeou, máis 

Polo falado con Montserrat, a mesma. E nalgúns casos, como no próximas á súa Xeración, de feito 

min tocoume facer un pequeno de Marta Pessarrodona, empezan a publicar, en xeral, a 

flash do que sería a poesía da conseguimos inxerirnos no finais dos 70 ou durante os 80, 

miña xeración. O tema das panorama poético catalán cunha despois da publicación de 

xeracións sempre é problemático certa presencia. lsto explica M. Pessarrodona ou a miña. 
na literatura, pero neste caso, o feito desconcertante, e a Este fenómeno é bastante 
aínda é máis porque sempre que mesma Marta Pessarrodona o xeralizado. Esto sucede con 
falamos de xeracións, referímonos destaca no seu prólogo de Rosa Fabregat, con Olga 
ao momento no que unhas Montserrat Abelló, que fora Xirinacs, con Maria Angels 
determinadas obras poéticas se ella quen avalara nun Prólogo a Anglada, quizais unha das 
dan a conocer. Tense máis en obra de Montserrat Abelló e excepcións sexa Maria Beneyto 
conta o momento da publicación, non o contrario, como sería o que, nacida no 1925, publica 
incluso formando grupos. Neste normal. Noutro caso tamén moi uns libros cun certo éxito nos anos 
caso dáse unha irregularidade que semellante, foi un que vivín eu 50-60, pero que despois deixa de 
Montserrat xa salientou na mesma no ano 83, sendo xurado publicar en catalán e comeza a 
publicación das poetas catalanas. do Premi Carles Riba. Atopeime publicar en castelán e queda fóra 
Por exemplo, un' caso concreto: cun poemario dunha poeta (eu da nosa tradición poética máis 
Marta Pesarrodona, que nace pensei que era unha poeta nova, estricta; ata que a finais dos anos 
23 anos máis tarde que porque nunca escoitara nin vira 70 volve a publicar en catalán. lsto 
Montserrat Abelló, publica nada seu), que se chamaba provoca que o único criterio 
practicamente ao mesmo tempo ca Felícia Fuster, que me cronolóxico, un pouco coherente, 
ela, quizais cun par de anos de entusiasmara, que por desgracia sexa de carácter extraliterario e 
diferencia. E a diferencia de só conseguín, xunto con alguén do que tefiamos que ir a Parar data 
Montserrat, que por diversas xurado que fora finalista; non de nacemento e non a da 
razóns que ela expuso, despois conseguimos que gañara, pero publicación ou aparición pública 
empeza un silencio, non digo un estivo a piques de. Este foi o caso Para poñer un pouco de arde Para 
silencio de escritura, senón un de Felícia Fuster; e daquela, clasificar ás poetas das que 
silencio no nivel da publicación. En vendo o entusiasmo do Xurado, estamos a falar. Porque se 
cambio, Marta Pesarrodona vai decidiron publicar o libro e seguíramos o criterio da 
publicando ao longo dos 60 e os encargáronme a min o prólogo publicación, poríamos xuntas 
70, e é neste tempo cando se de Felícia Fuster, que non mulleres que tiveron os anos de 
consolida como un dos valores da coñecía e que coñocín nese formación, os momentos de 
poesía catalana. Este é un momento e resultou que tiña 62 xuventude, na que se fragua a 
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personalidade, en momentos tan 
distintos como a Guerra Civil, en 
moitos casos o exilio, e outras que 
viviron os anos de formación no 
Maio do 68; por poñer dous feitos 
bastante diferentes e coñecidos. 
De todos xeitos, isto complícase 
porque a data de publicación ten 
importancia: por exemplo, Felícia 
Fustér nalgún momento recoñeceu 
a influencia de Miquel Martbó, un 
poeta máis novo ca ela, pero que 
publicou antes ca ela. 

Por outro lado, a irregularidade 
da publicación, tamén sería 
concomitante, non sei se causa ou 
consecuencia, da dispersión e o 
aillamento de cada poeta; dos 
poucos contactos, das poucas 
afinidades estético-literarias entre 
autoras nadas, moitas veces, de 
forma moi próxima no tempo. Esta 
anomalía cronolóxica das poetas 
catalanas nadas dende principio de 
século ata antes da Guerra Civil, 
pódese, sen dúbida, poñer en 
relación coa súa condición de 
mulleres e coa situación social 
feminina do país durante os anos 
do franquismo; pero vese reforzada 
no caso catalán e no vasco; e 
imaxínome que no galego, pola 
represión das culturas por parte da 
Dictadura e isto engade unha 
complicación máis. Esta situación 
cambia, en parte, coa chamada 
Xeración dos 70, que quizais sexa 
unha das primeiras Xeracións 
poéticas da que se fala como tal. 
Adlemais está de moda porque 
cu'mpríu 25 anos e se fala bastante 
dela. Está así definida en termos 

Angiola Bonanni de aparición pública. Xa dixen 
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antes que desde finais dos 60 e 
comezos dos 70, ata a entrada dos 
80, danse a coñecer numerosos 
poemarios femininos, entre eles os 
de autoras xa nacidas na 
posguerra e que, por tanto, entran 
bastante xoves no mundo do libro i ' .  publicado. Isto non quer dicir que 4 ._ L 
non haxa autoras que se 

i 

incorporen máis tarde, por F.-- v m 

exemplo, Montserrat citou a -n-. ...lp"e~l s.a mi - . L > * d ~ a - - - r m ,  

Margarita BallestE; podería citar A p ~5 ?i- 

tamén a Montserrat Manen, / i $  4 ' 'o, 
"JT p * 

Montserrat Rodés, Vinyet Panyella, t .#& ;: 

%* é dicir, que hai autoras que A % 

publican máis tarde, pero hai máis 3 8 

C 
normalidade neste senso. A A '  j: P, 
Tampouco quero dicir con isto que 
a situación de recoñecemento 
destas autoras sexa o adecuado. & 
Pero si creo que esta Xeración 

>* 
marca unha inflexión significativa, 'y 

9 un antes e un despois. Falarei, 
pois, dende a perspectiva dunha "$ 
poeta que publica o seu primeiro -f >- 
poemario no 76; por máis que a 

R 4 l 
miña óptica, poderíase facer L51 

: " 
extensible á xeración das que 4 ,  

nacen dez anos antes. a, , 
I 

Unha das características que 
na literatura catalana nos ten 

+ e" 
C 

marcado moitísimo é a orfandade 
literaria materna e, nalgúns casos, 
unha toma de conciencia bastante 
forte deste feito; a non existencia a 

de ningunha poeta clásica na noca 4. w 
tradición literaria, como podería ser -A  \ 
na galega Rosalía de Castro; 
neste caso, creo que as poetas 

" stc\ 
galegas levan vantaxe, que si que 
hai unha muller cunha presencia 
indiscutible; e no caso catalán isto 
existe na prosa, por exemplo, Anglola Bonannl. 1987. 
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Victor Catalá, Caterina Albert, é corte masculino propio dos 60-70. inserción nos círculos literarios 
unha figura indiscutible na prosa, Dende este punto de vista, esta masculinos que a través de nós, 
en cambio, non hai na poesía. Eu orfandade literaria materna non moitas veces presentadas como 
creo, e quizais haxa quen o poda sería vista como un problema, pero "rnulleres cohartada" ou mostra, 
discutir, creo que isto, se ben non por outro lado, a eclosión, durante chegan así a ser oficialmente 
ten sempre que ver directamente estes anos, do novo feminismo que mixtos. 
coa calidade, tamén ás veces xoga finalmente conducirá á necesidade 
coa calidade. Se ben hai poetas de recuperar a estas antepasadas Esta situación sepáranos 
notabeis en catalán, nigunha chega e de elaborar o que se chamaría bastante da Xeración poética de 
á altura da prosa de Merce unha xenealoxía ferninina da Montserrat que sería a das nosas 
Rodoreda; das clásicas diría unha cultura, tamén é un fenómeno que nais, Por dicilo así, e que nos 
Víctor Catalá. En principio non fai de contrapeso do anterior. Creo conectal en cambio, COas Poetas 
están; poetas notabeis como Salva que as dúas actitudes da xeración anterior, a das nosas 
ou Arderiu, as máis coñecidas, poderiámolas atopar implícitas avoas. Pero neste momento, creo 
recibímolas estigmatizadas co entre todas as poetas desta que a situación da muller é quizais 
calificativo de menores, poetas que xeración; pero a que cada vez foi bastante máis complexa, ambigüa 
chamamos en catalán de tomando máis forza é a segunda: a e quizais teña bastantes máis 
fraseriolas, que non suscitan necesidade de procurar estas posibilidades que no seu momento; 
ningunha problemática interesante referencias de mulleres anteriores, e quizais por iso haxa máis 
nin importante. que chamaría, referencias culturais diferencias. 

maternas. 
Outras autoras notabeis como En relación cos efectos do maio 

Simona Gaia ou Celia Viñas son E isto é perceptible en do 68, a revolución dos costumes, 
totalmente descoñecidas. Marta Pessarrodona, nas novas formas de vida, o feminismo, 
Tampouco neste momento hai valencianas Teresa Pascual etc.; a aparición de novos temas ou 
ningunha poeta vivinte, consagrada e Ana Montera ou tamén me ~ O V O S  tratamento~ de temas 
corno punto de referencia, no caso podería poñer a min. tradicionais da poesía, como por 
da prosa si existía, por exemplo exemplo o caso do amor, creo que 
tiñamos unha Aurelia Campmany, Esto conducirá a unha tarefa non na poesía das mulleres, moito 
unha figura moi centrada na prosa. só a0 mame senon bastante rnáis que na dos nosos 
En poesía, Montserrat Abelló desligada da poética literaria de compañeiros masculinos, onde 
publicara un libro de poemas nos activismo e militancia; de traducción, estas novas realidades cos seus 
años 60, pero eu non sabía nin que creo que foi moi importante esta novos conflictos moitas veces 
existira cando eu publiquei o meu actividade, de, diría, de salvamento home-muller, aparecen con máis 
primeiro libro. Felícia Fuster e e rescate, de prólogos, de antoloxías evidencia. Por OUtro lado, temas 
Maria Angels Anglada eran de críticas e ensaios, moitas veces tradicionalmente femininos, pero 
totalmente inéditas. Esta situación facendo o labor de suplencia do que pouco presentes na poesía como 
preséntase bastante complexa con non hai e pensas que debese existir. pode ser o embarazo, o parto, o rol 
dúas realidades contradictorias; por Ben, este 6 un aspecto que materno, a non maternidade, o 
un lado, a xeración á que pertenzo poderíamos dicir que é bastante aborto, a menstruación, etc. atopan 
sufrimos unha lonxanía e negación xeral deSta xeración. O seu lugar e son revisados e 
drástica dos modelos maternos vistos dende novas perspectivas. 
decididos na orde social e familiar, Outro feito quizais menos xeral, Esta foi tamén unha liña da miña 
unidos á idea emancipadora de pero que se dá tamén é unha certa poesía en concreto, pero tamén 
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podo citar moitos outros casos, Arens o Ana Montero: en mitos da tradición xudeo-cristiana e 
como o poemario de Ana Montserrat Rodes; tamén na mina grega en concreto, dende unha 
Montero, adicado ao seu fillo; de propia obra. perspectiva feminista, de muller; 
Montserrat Manent, que fala dun estou pensando nuns poemas de 
aborto non desexado. Aparece o No que se refire ao tema Teresa Pascual sobre o mito de 
que poderiámos chamar un orgullo amoroso, creo que 6 r-~ovo 0 Deméter, ou por exemplo, eu 
de muller, por dicilo así, e o erotismo como elemento de traballei o mito de Medea e da 
adxectivo feminino, aínda que elaboración poética en libros, con muller de Lot. Ou Vinyet Panyella 
continúa sendo problemático, un título explícito, como o de co tema da Medusa. 
empeza a perder as súas Magda Bosch de Eróticas 
connotacións pexorativas ao Espirals. No meu propio libro Terra Ben, eu creo que en xeral, a 
aplicarse á literatura. de Mai, publicado no ano 82, parte de temas que son case 

engado a este aspecto erótico, que arquetípicos da poesía, como o 
Hai pouco, unha poeta da está presente en moitos dos amor, a morte, o paso do tiempo, a 

Xeración seguinte, da que tería que poemas, outro tema ata agora case soedade, sempre cunha visión 
falar Margalida Pons pero que non ausente, polo menos dunha forma singular, marcada de forma difícil 
está aquí, gañou un premio e un clara e franca, no noso panorama dende a perspectiva de mulleres, 
dos membros do xurado, poético, que é o amor entre esta poesía acostuma a vehicular o 
espetoulle un eloxio dicindo que mulleres. Entre as poucas poetas intento de dicir unha identidade de 
non se notaba se era de home ou que tocaron explicitamente este muller que se quere suxeito, 
de muller. lsto era eloxioso para el, tema, teño que citar tamén a Mari perdón, ou suxeita non sei, de 
porque ela se presentara cun Chordá, en Cosi del aigua, decisións, de sentimentos e de 
seudónimo, e eu decateime de que publicado no 78 e Teresa Pascual accións. Unha identidade complexa 
a Herminia Mas non Ile gustara co seu poemario Arena, publicado e problemática e en proceso de 
nada que dixera isto, é dicir, algo no 84. construcción, na medida que foi 
que puidera resultar un eloxio para abandonando o vínculo co 
unha muller noutro momento, que Outro tema novo é a aparición arquetipo tradicional; pero que 
pasara a ser un autor neutro, ela de poemas explicitamente tamén, ao mesmo tempo non está 
empezaba a dicir que non. Pensei feministas. E o caso de moitos fascinada nin identificada cos 
que era un síntoma interesante a poemas de Mari Chordá, de modelos masculinos, teoricamente 
reacción dela; o que dixo o Josefa Contiyo co seu Cuadern de neutros que se Ile ofrecen. Poesía, 
membro do xurado é outro tema. Vacances, unha lectura do eu diría que é dunha identidade, 

Segundo Sexo; Marta que chamaría de "fronteira". Creo 
Coido que moitas veces, a Pessarrodona ou eu mesma. que esta especie de identidade 

conexión co feminino, por dicilo así, Evidentemente isto non é propio da fronteiriza, entre as mulleres que 
procurouse a través de elementos nosa Xeración, pero dáse nela saímos ao mundo público é 
da tradición popular, onde as dunha forma máis xeralizada; por bastante xeral (dase non soamente 
muiieres, onde a presencia fwnenina exemplo, en Montserrat Abelló, nese mundo poético senón literario 
ao longo da historia foi importante; pero dun xeito máis atípico con e artístico en xeral). 
ou a revalorización de elementos da respecto ás autoras que antes cite¡. 
infancia, onde tamén a presencia Dende o punto de vista estético 
feminina é importante, ou da Outro tema tamén que creo que debo dicir, recalcando o que dixo 
cotidianeidade doméstica; isto, por só apunta, pero que me parece moi Montserrat, que hai unha grande 
exemplo, atopámolo en Teresa de interesante é a reelaboración de variedade de rexistros: dende unha 
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poesía como a de Marta 
Pessarrodona, que prioriza a 
reflexión moral, atenta sobre todo 
ao ritmo das ideas, ata a dunha 
Teresa de Arens, que ten un 
compoñente máis onírico, máis 
sensual no seu trato da linguaxe e 
do ritmo; á sutileza e capacidade 
evocadora das imaxes nos breves 
poemas de Ana Montero ou de 
Montserrat Rodés. Dunha 
sensibilidade que me atrevería a 
chamar alada, ata a cotidianeidade, 
elaborada poéticamente, ata 
convertila en símbolo en moitos 
dos poemas de Teresa Pascual. 
A ironía e a causticidade que é 
unha liña mestra da poesía de 
Josefa Contiyo; a dimensión máis 
metafísica dunha Margarita 
Ballesté, etc. podería citar moitos 
outros nomes, pero quería contar 
algo do que é esta xeración, 
matizando a aportación de 
Montserrat. 

Trad. Mónica Bar Cendón 

", i\ 
!T' 
Fr 

.-.*-I 

Angiola Bonanni, 1988. 
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UNHA SANTA POUCO COMÚN. Vida e escritos da visionaria Hildegar von Bingen 
I I 

Hai 900 anos naceu Hildegard 
von Bingen, un dos grandes 
espíritos inquedos da ldade Media. 
Esta muller pouco corrente para o 
seu tempo deixou un impresionante 
legado de escritos sobre medicina, 
botánica, e, en especial, as súas 
composicións de música sacra que 
acreditan un xenio polifacético, só 
recentemente revalorado. Foi, non 
obstante, sobre todo a súa faceta 
de visionaria a que acaparou a 
admiración dos grandes do seu 
tempo, como Bernardo de 
Clairvaux, o papa Uxío II ou 
Federico I Barbarossa, 
corresponsais seus entre outros, 
mentres os máis humildes a 
veneraban xa en vida como a unha 
santa polas súas facultades 
curativas, polos seus éxitos como 
exorcista, e, non como último, pola 
súa grande personalidade 
bondadosa. Cotiecemos a larga e 
activa traxectoria vital da chamada 
sibila do Rin (1 098-1 179) a través 
da crónica biográfica dos monxes 
Gottfried e Theoderich, e agora 
gracias á traducción de Victoria 
Cirlot, que comentou este e outros 
textos para a belisima edición 

1 conmemoratoria da editorial Siruela. 

1 Mentres Gottfried era secretario 
e colaborador da futura santa no 
seu mosterio de Rupertsberg, perto 
de Bingen, Theoderich foi o 
encargado oficial de redactar a Vita 
de Hildegard, pouco despois de ter 
ela morto. Segundo eles e segundo 
diferentes afirmacións da propia 
relixiosa, naceu en Bermersheim, 
un pobo pequeno ao sur de Mainz, 
no seo dunha familia nobre, a finais 

de 1908. Como era costume na 
súa clase social, os seus pais, 
Mechtild e Hildebert, consagraron 
unha das súas fillas á igrexa 
deixándoa ao coidado dunha dama 
nobre, Jutta von Spannheim, que 
vivía nunha cela de clausura a 
carón dun mosteiro de 
benedictinos. Aos oito anos a porta 
cara o mundo pechouse 
literalmente a cal e pedra tras ela, 
porque a severa regra da orde 
imponía que as monxas unha vez 
aloxadas na cela quedaran alí de 
por vida, anque Hildegard ao 
principio estaba en condición de 
alumna, encargándose 
probablemente de tratar con quen 

1 á ventá acudía. 

Cecilia Dreymüller T 

seus ontemporáneos masculinos, 
pero foi probablemente a máxima á 
que podía aspirar unha muller no 
seu tempo. Polo tanto non é un 
tópico de humildade, moi común 
nos autores da Alta ldade Media, 
cando Hildegard sinala unha e 
outra vez a súa ignorancia e a súa 
falta de estudios, excusivamente 
compensados polo estado de 
gracia da visión : Nesta visión 
comprendín os escritos dos 
profetas, dos Evanxeos e doutros 
santos e filósofos sen ningunha 
ensinanza humana e algo disto 
expuxen, cando a penas tiña 
coñecemento das letras, tal e como 
me ensinou a muller iletrada. 

1 POUCO antes de profesar na 
A súa condición de visionaria orde, aos quince anos, a cela de 

manifestouse, sen embargo, xa Jutta von Spannheim e da súa 
antes; segundo as palabras da discípula ampliouse, xa que a sona 
propia Hildegard, por vez primeira que acadaran de piadosas 
aos tres anos : Aos tres anos vin exemplares atraera a outras 
unha luz tal, que a miña alma adeptas. Así converteuse nunha 
tremou, mais debido á miha nenez Pequena c~r~un idade de ~ ~ ~ o n x a s  
nada puiden proferir verbo dicto. benedictinas, que presidiu 

Hildegard, despois da morte da súa 
Non obstante, é de imaxinar, mestra, en 11 36. Anque houberon 

que foi a partir da súa entrada no de pasar máis de quince anos ata 
entorno monástico cando as súas que tomara en serio as súas 
revelacións foron alentadas ou visións e se decidira a escribilas : 
alomenos recibiron unha certa Sucedeu no ano 114 1 despo!s da 
atención, xa que só a vida relixiosa encarnación de Xesucristo. A idade 
permitía unha concentración nas de corenta e dous anos e sete 
vivencias espirituais, e, o que era meses, veu do ceo aberto unha luz 
máis importante, tratándose dunha ígnea que se derramou como unha 
muller, proporcionoulle unha base chama por todo o meu cerebro, por 
educacional para desenvolver a todo o meu corazón e por todo o 
súa ricaz imaxinación. Ben é certo meu peito, continuando noutor sitio, 
que a educación que recibiu de entón naquela visión fun obrigada 
Jutta von Spannheim, unha muller por grandes dolores a manifestar 
iletrada, non chegou á altura dos claramente o que oira e vira, mais 

E M A S  V A R I O S  I.S.S.N. 1139-4854 

73 



tiña moito medo e ma daba moita gran paso para Hildegard. Ousar chamarse a si mesma. Hildegard 
vergonza dicir o que tiña calado escribir significaba trascender o deu este paso só cando xa era 
durante tanto tempo. mundo da reclusión chamando a mestra de Disibodenberg, ou sexa, 

atención sobre unha paupercula cando se atopaba nunha posición 
Hai que ter en tonta que revelar forma feminea (pobre forma de mínimo poder. lnsistiu ademais 

ao mundo as súas visións foi un feminina), como adoitaba sempre en que obedecía unha orde 
divina. Con este truco protexíase 

~ r n ~ ~ i ~ , - 1 7 " p i  contra as críticas da parte daqueles 
d que receaban da competencia 

- e"*'" dunha muller no ámbito relixioso, 
P, en primeiro lugar, probablemente, 

-4 os monxes do mosteiro do lado, 

N - * "  
81 que exercian o control sobre a súa 

i. - .  comunidade. O resultado dos seus 
estros divinos foi Scivias, ( Sabe 
os cam~ños), que empezou a 
escribir en 11 41 . Traballou, coa 
axuda do seu secretario Volmar e a 
súa monxa preferida, Richardis von 

1 - Stade, durante uns dez anos na 
.d 

súa redacción. Esta viuse 

T - *  

interrompida frecuentemente por 
longas épocas de enfermidade, 

< 

1  HE< pero o seu progreso tamén foi 
> a  a". V.' condicionado polas obrigas diarias 

de abadesa, e, en especial, pola 
súa actividade como médica, 
atendendo á xente e preparando 
medicinas. Scivias consta da 
descripción e interpretación de 26 
visións, divididas en tres partes. En 

1 potentes imaxes cuase 
1 apocalípticas tratan da necesidade 

de redención dos homes, da 
1 

"-..e 
- creación, de Xesucristo como 

redentor e da dramática loita entre 
o ben e o mal no mundo que 
finaliza coa victoria da igrexa. 

i+ 
Foron incluídas no libro ademais - 

1 
todas as cancións escritas por 

y-. TWEC.  m & ~ d ~ p 3 b  *y2&% YCA- r 1 Hildegard entre 11 40 e 11 51, anque 
non se conserve a notación 

Angiola Bonanni m ~ ~ i ~ a l .  Según Victoria Cirl0t a 
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obra conclúe cun drama, o Ordo así como a xente veciña se posibles. Dicían de min que tería 
virtutum, que é unha especie de enteiraron daquel cambio, de que sido enganada pola vaidade. Sen 
cantata, e non se sabe se foi queriamos marchar duns campos embargo, tal e como describe 
pensada como obra independente vizosos, viñedos e lugar agradable Theoderich na súa Vita, Hildegard 
ou como final do ciclo. O innovativo a outro onde non había auga e debeu ter os seus recursos para 
e fascinante para 8 s  lector8s (e onde nada era pracenteiro, superar todas as adversidades 
para 8 s  oínt8s) contemporáne8.s quedaron marabillados e, para que impoñendo finalmente a súa 
foi precisamente esta mestura de non sucedera, xuraron que nos vontade. Cando o oín , o meu 
profética amonestación cuns habían poñer todas as dificultades corazón aflixiuse, a miña carne e 
medios moi variados de 
apaixonada expresión . 

En 11 46 ocorríaselle, inspirada 
noutra visión, dirixirse por carta a 
Bernardo de Clairvaux, o renovador 
da orde cisterciense, pedíndolle 
moi humildemente consello en 
relación coas súas dúbidas sobre a 
autenticidade da orixe divina das 
súas alucinacións. O apoio do 
abade de Clairvaux, o que a 
animou a seguir co seu libro, sería 
decisivo para Hildegard, porque o 
recoñecemento por parte dun dos 
personaxes máis influíntes da súa 
época aseguraba a continuación do 
seu labor. Seguramente no foi 
casualidade que pouco despois de 
iniciar a súa correspondencia co 
venerado Bernardo, o papa Uxío I I I  
mandara unha comisión para 
comprobar a veracidade das 
extraordinarias facultades da j - - - _  _ 
visionaria, confirmándoa 
plenamente e exhortándoa a 
escribir. A partir daquela Hildegard 
sentíase co respaldo suficiente 
para loitar pola independencia da 
súa comunidade. Quería marchar 
de Disibodenberg e intalarse nun 
mosteiro propio no veciño 
Rupertsberg, pero temía, con 
razón, a resistencia do abade Kuno: 
Cando o meu abade e os monxes Ang~ola Bonann~. 
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as miñas veas secaron, e durante trata das cousas da natureza, desde recibía del favores para o seu 
moitos días xacín no leito. Non está as propiedades das plantas mosteiro de Rupertsberg mantívose 
claro se foi pola intervención da silvestres e de cultivo, ata as nunha posición neutral con respecto 
marquesa von Stade ou por medo facultades medicinais das pedras ao cisma que Federico provocou na 
a empeorar o estado de saúde da preciosas. O segundo, o Causae et súa loita contra o poder do papado, 
popular profetisa, o caso é que o Curae (Causas e Curacións ), pero, a penas un ano máis tarde, en 
abade cedeu, e Hildegard comeza coa orixe do universo - 11 64, non se cortaba á hora de o 
recuperou milagreiramente o sempre segundo a Biblia- pasa pola criticar e mesmo ameazar, nin 
estado de saúde para poder descripción das enfermidades máis tampouco para se cartear xusto 
comezar as obras de construcción coñecidas, ofrecendo mesmo daquela con Henrique II de 
dun mosteiro e dunha igrexa. Só remedios contra,a falta de memoria Inglaterra e a súa muller Leonor de 
tres anos despois, en 1150, se ou a impudicia. A parte destes Aquitania, inimigos férrreos do 
trasladou cunhas vinte monxas a escritos científicos, Hildegard emperador alemán. 
Rupertsberg. Famosas eran alí as cornpuxo unha obra maior, a 
súas cerimonias relixiosas, e non Symphonia armonie celestium As súas relacións mundanas 

só polas composicións musicais de revelationum (Sinfonía da harmonía servírOn'le en dunha ocasión 

Hildegard, como o proba unha das revelacións celestes) que é un para se imponer aos seus 

carta de Odo de Soissons datada compendio de cancións en loor de adversarios. Tal foi o caso xa 

en 11 50, senón polo esplendor das Xesucristo, a virxe María e o Espírito abade Kun09 que 
vestimentas - brancas túnicas de Santo para distintos momentos da conseguiu ademais a devolución dos 

seda, con alfais e coroas no pelo, liturxia. Na súa maioría trátase de dotes das súas monxas. Ou 

levaban as nobres damas da súa antífonas, explícanos victoria Cirlot, no que a 

comunidade- e a representación cantadas antes e despois de cada case octoxenaria Hildegard deu 

teatral das historias bíblicas. Este salmo, pero tamén hai responsorios, a un nObre excOmungado 

mesmo afán didáctico, que estaba himnos e secuencias. no cemiterio de Rupertsberg. Cando 

tras da representación dos autos os prelados de Mainz esixían a súa 

sacramentais- propio do seu tempo No tocante á súa vida activa, exhumación Hildegard negouse en 

e do seu medio-, maniféstase, por esta contrastaba fortemente coa vida redondo, sendo castigada cun 

certo, nos seus escritos a traverso contemplativa que Ile impoñía a súa interdicto, que o arcebispo retirou de 

de certa simplificación dos feitos condición. Por ser unha simple inmediato cando finalmente se 

expostos. monxa benedictina, sen familiares enteirou. Só no caso da súa monxa 
ricos, nin influencias na corte, preferida, Richardis von Stade, non 

Comeza así, despois do traslado chegou a ter unha presencia pública Ile valeu de nada a axuda dos seus 
cara a liberdade e despois de ter impresionante con peso político protectores: Cando estaba a escribir 
cumprido os 50, a época da súa vida propio. A través da correspondencia o libro Scivias, tina en pleno amor a 
de máis intensa actividade en todos estableceu contactos con unha monxa nobre, a filla da xa 
os sentidos. Nada máis finalizar o mandatarios de media Europa, e mentada marquesa, coma Pablo a 
seu primeiro libro empeza outros demostrou un gran instinto para o Timoteo. Unírase en todo a min por 
dous, esta vez sobre física e momento politicamente oportuno. medio dunha amorosa amizade, 
medicina. Ambos forman, ante os Así, por exemplo, escribiu a primeira compartindo comigo os sufrimentos 
nosos ollos, unha curiosa amalgama carta a Federico I Barbarossa ata que rematara aquel libro. Pero 
de observacións científicas, crenzas despois de ter sido nomeado rei en por mor da súa distinguida linaxe 
populares e razonamentos 11 52 , indo ao seu encontro en 11 54 inclinouse por un posto máis elevado 
teolóxicos: o primeiro, a Physica, na corte de Ingelsheim. En tanto e quixo ser nomeada madre dun 
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lmporiante mosteiro (...) . Non está calmei as disensións que existían primeiro lugar, probablemente, o seu 
claro se Richardis aspirou pola súa entre eles. E é que, sempre que sentido de culpa por facer caso aos 
propia vontade a este posto, ou se descoidaba os camiños que Deus seus propios desexos egoistas non 
foi a súa familia, en concreto o seu me ordenaba por temor ao pobo, subxugándose ao papel asignado 
irmán, o bispo de Bremen, o que Ile aumentabanme as dores do corpo, para unha muller do seu estado. 
asignara este papel. Para Hildegard en non cesando ata que obedecía. Pero para os seus contemporáneos 
debe ter sido unha relación moi Hoxe diríase que Hildegard foi unha tratábase de curacións milagreiras 
importante e a súa perda a xulgar psicosomática que resolvía - mellor as que tantas veces Ile permitían 
polos testemuños en cartas dito: expiaba- coa enfermidade os erguerse de novo despois de ter 
d~versas, constituiu o acontecemento seus conflictos interiores. En estado a piques de morrer. 
máls ternble na [súa ) vida, segundo 
Victoria Cirlot. Moveu Roma con 
Santiago para poder recuperará súa 

.,Lb_ - amiga, mais foi en van. A penas un I 
ano despois de ter sido nomeada 
abadesa de Bassum, preto de 
Bremen, Richardis von Stade ! 
morreu. 

O caso é que, por máis 
tribulacións que pasara a sufrida 
visionaria, por máis enfermidades 
que sufrira - e semella que as 
tendencias psicosomáticas se 
fixeron cada vez máis patentes; 
entre os anos 11 58 e 11 61 non se 
podía erguer do leito de doente- por 
moi maior que se fixera, sempre 
recuperaba a súas forzas, 
emprendendo novas iniciativas. Tras 
a súa enfermidade de tres anos , ou .- 
sexa, aos 62, saiu na súa primeira 
viaxe de predicación que a levaría 
desde Mainz cara ao sudeste ata 
Bamberg. No en tanto folme 
mostrado en verdadeira vislón que 
debía ir visitar algunhas 
comunidades monástlcas de 
mulleres e homes, para /les 
manifestar aberiamente as palabras 
que Deus me tina mostrado. Como -- 
intentara facelo e non tiven forza~ 
corporais, a mina doenza al~vouse 
algo. Seguindo a orde de Deus, Ang~ola Bonann~, 1996 
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TEMPO DE FEMINISMO de Celia Amorós 

Desde o ano 1985 no que Celia 
Amorós publicou Hacia una crítica 
de la razón patriarcal ata 1997, en 
que sae á luz Tiempo de 
feminismo.Sobre feminismo, 
proyecto ilustrado y 
postmodernidad, levan 
transcorridos doce anos nos que 
esta filósofa escribiu varios artigos e 
outros libros. Tiempo de feminismo, 
sen embargo, polo que ten de 
reconstrucción histórica e pola súa 
grande sistematicidade, facilítanos 
unha relectura retrospectiva unitaria 
de toda a sua obra coma un exame 
dos límites e posibilidades da 
Modernidade nos seus aspectos 
epistemolóxicos, éticos e políticos 
con vistas a construír unha 
alternativa emancipatoria para as 
mulleres. Cómpre subliñar que este 
libro é a contribución intelectual de 
maior alcance sobre teoría feminista 
que se teña publicado no país. Ten o 
carácter dunha reflexión moi 
acabada e, á vez, inagotablemente 
plena de suxerencias intelectuais e 
po1íticas.E un texto cheo de camiños 
abertos para as persoas interesadas 
en percorrer as sinuosas sendas da 
igualdade. E un relato 
emancipatorio, un texto de filosofía 
da historia xenérica, como sinalou 
recentemente Amelia Valcárcel. A 
nosa autora transita con acerto, 

! como só @S grandes filósof @S 

poden facelo, entre a filosofía, a 
historia e a política co obxecto de 
reconstruír as orixes históricas e 7 

teóricas do pensamento feminista. 
Amorós reconstrúe o proceso 

de constitución do suxeito desde a 
baixa ldade Media ata o século Angiola Bonanni 1990. 
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XVIII. Neste empeño reflexiona as mulleres reflexionan sobre a súa formas. Ao seu xuízo, o feminismo 
sobre a xénese e desenvolvemento condición. No primeiro deles é un significativo test da Ilustración, 
filosófico da idea do individuo no inscribe a Christine de Pizan co non só porque identifica a 
marco do nominalismo dos séculos seu famoso libro La cité des universalidade nun dos seus 
XIV e XV, explicando os dames definíndoo como un xénero aspectos máis críticos e os puntos 
acontecementos económicos e antigo e recurrente no que as cegos que obstaculizan o seu 
políticos que socavan a idea dun mulleres exponen as súas queixas desenvolvemento, senón tamén 
lugar natural nunha sociedade ante os abusos de poder de certos porque así pode verificarse se a 
estratificada e as bases dunha varóns. Neste tipo de escritos non Ilustración desenvolve 
ética xerárquica. Detense a autora se cuestiona a xerarquía de poder coherentemente as súas propias 
especialmente en dous procesos entre os xéneros nin se vindica a posibilidades emancipatorias. 
de gran relevancia que igualdade. En definitiva, non se 
indirectamente tiveron irracionaliza a estructura social A filósofa feminista explica o 
consecuencias para a aparición do patriarcal. Este feito fai que a discurso da misoxinia romántica 
feminismo: o Renacemento e a autora non recoñeza este xénero como un discurso filosófico reactivo 
Reforma Protestante. como feminista. respecto ás sendas emancipatorias 

que a Ilustración abrira para as 
O legado de ambos é ambiguo. Será preciso a irrupción do mulleres. Por iso, sinala, hai que 

Esta pensadora pon de manifesto a discurso da igualdade ilustrado lelo en clave política, como un 
cara e a cruz destes para que a queixa se transforme en discurso reactivo fronte á crise de 
acontecementos, cos que comeza vindicación e para que a crítica lexitimación patriarcal producida 
a elaborar unha simbólica patriarcal ética á desvalorización dos roles polas críticas feministas. A 
do feminino. Coa Reforma femininos se trastoque na misoxinia romántica reacciona 
consolídase unha femineidade irracionalización da división sexual negativamente contra a idea de 
normativa moi restrictiva para as do traballo. O xénero vindicación, igualdade entre os sexos, 
mulleres: a esposa idónea. Desde que non aparece ata a Ilustración, conservando certa vixencia ao 
o protestantismo defínese con pon de manifesto a súa íntima reaparecer alguns dos seus 
precisión patriarcal o que debe ser relación coa idea de igualdade. aspectos en determinados 
e facer unha muller. Pero, doutra Define Amorós o feminismo como momentos do imaxinario 
banda, a autora subliña a función un tipo de pensamento postmoderno. Non en van, sinala a 
positiva da Reforma Protestante e antropolóxico, moral e político que autora, a postmodernidade, ao 
do Renacemento como eductores ten como o seu referente a idea igual que a misoxinia romántica, 
de subxectividade. Tanto o suxeito racionalista e ilustrada de toma a Ilustración como o seu 
cartesiano como o kantiano serían igualdade entre os sexos. O xénero fundamental referente polémico. 
incomprensibles sen o vindicación é unha crítica política á 
Renacemento e a Reforma usurpación que realizaron os Celia Amorós examina con lupa 
Protestante. varóns do que eles mesmos crítica as potencialidades da 

definiron como o xenuinamente Ilustración en relación á 
Celia Amorós indaga nas orixes humano. emancipación das mulleres. Desde 

teóricas do feminismo, analizando a súa reivindicación da 
as fontes ideolóxicas que o Celia Amorós reivindica a razón Modernidade, polemiza primeiro 
alimentaron. Nesta busca identifica ilustrada pola súa capadidade de con Rorty, refutando a súa versión 
dous xéneros: o memorial de irracionalizar o poder e de pragmática e considerándoa unha 
agravios e a vindicación. En ambos deslexitimalo en todas as súas variante postmoderna. 
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Posteriormente critica algúns entre as linguaxes do oprimido totalizadora foron obra dos 
aspectos relevantes do aquelas resignificacións que teñen ilustrados: cidadanía, dereitos 
pensamento postmoderno pola súa capacidade de interpelación da humanos ... A filósofa defíneas 
incapacidade epistemolóxica e linguaxe do dominado e aquelas como designacións totalizadoras 
ética para construír unha política outras que teñen como efecto a resultado da selección de certas 
feminista. Vexamos os termos indiferencia e non-recoñecemento características relevantes e 
desta polémica. do poder do opresor: Non é o desestimación doutras non 

mesmo irracionalizar que volver relevantes aos efectos polos que a 
Rorty considera o aparato indiferente. A clarificación das abstracción se leva a cabo. O 

conceptual ilustrado improcedente linguaxes ten implicacións políticas problema destas designacións 
para a l0ita feminista por exceso de relevantes a efectos de distinguir totalizadoras, mesmo as máis 
androcentrismo. Cre que a linguaxe se unha política é feminista ou non inclusivas como pretendían selo as 
universalista ilustrada é un o é, e se ten como obxectivo a abstracción ilustradas - os suxeitos, 
conxunto de conceptos emancipación. os cidadáns, os individuos ...- 
prefabricados con ríxida presupón, como a súa condición de 
estabilidade semántica, ningunha A este respecto Amorós subliña posibilidade, o conxunto dos que 
marxe de manobra pragmática e o perigo dalgúns feminismos de quedan fóra como o seu telón de 
escasa ampliación do ámbito dos raíz postmoderna que radicalizan fondo. Dito doutro xeito, os 
seus referentes. Rorty descalifica en exceso a crítica androcéntrica conceptos ilustrados constitúense 
as posibilidades de resignificación ao coñecemento. Argumenta que como universais e da súa mesma 
que ten a linguaxe ilustrada, se descalificamos os arsenais constitución derívanse exclusións. 
sinalando que o espacio Ióxico no conceptuais da modernidade Vexamos como exemplo a noción 
que se move a deliberación moral e porque foron historicamente de cidadanía tal e como se 
política estaría xa delimitado dunha construídos en contextos configurou na Ilustración. Este 
vez para sempre en canto ás intelectuais e sociais cos seus concepto, na súa propia 
posibilidades de definir dentro do sesgos masculinos, privámonos constitución, ten un carácter 
seu marco as C U ~ S ~ ~ Ó ~ S  feministas. das posibilidades Ióxicas e políticas universal, susceptible de ser 
O feminismo rortyano propón a de reclamar aquilo que os varóns aplicado a todos os individuos, 
creación de identidades novas para nos usurparon definindoo como o independentemente do seu sexo. 
mulleres novas e a creación de xenericamente humano. Se todo o Sen embargo, a cidadanía 
prácticas lingüísticas diferentes. producido é patriarcal, daquela resolveuse politicamente coa 

¿que vindicamos? 
Polo contrario, Celia Amorós 

exclusión das mulleres. Desta 
forma, a universalidade trastocouse 

reivindica as insólitas e inmensas Na mesma dirección, Amorós 
posibilidades de resignificación da en exclusión. 

móstrase crítica coa 
linguaxe ilustrada. E sinala que as postmodernidade respecto ás Pregúntase a filósofa sobre se 
oprimidas utilizárono para se abstraccións ilustradas, é dicir, o feito de que se teñan formado 
describiren a si mesmas como respecto ao que os postmodernos desde fóra constitutivos acaso os 
tales, interpelando ao opresor cos denominan fora constitutivos. As fai para sempre sospeitosos e 
mesmos termos denostativos que abstraccións ilustradas son inoperantes. Os fóra constitutivos 
este empregaba para deslixitimar o conceptos con vocación de non o son de forma contundente e 
poder dos estamentos dominantes universalidade e, por isto mesmo, impermeable: as virtualidades 
do Antigo Réxime. Enfatiza Amorós con pretensións inclusivas. Aquelas universalizadoras das abstraccións 
a urxente necesidade de clarificar que tiveron maior capacidade ilustradas, como ocorre coa 
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cidadanía, determinan centros exemplo a de identidade. Amorós que fagan viable proxectos de vida 
hemorráxícos polos que se coan as móstrase contundente fronte aos individualizados. 
súas propias implicacións intentos postmodernos de construír 
inclusivas. Ou sexa - sostén a unha identidade colectiva mulleres O feminismo non pode 

autora-, non se pode adoptar unha que non se fundamente na prescindir dun marco normativo 

aceptación do sistema de que irracionalice e deslexitime o 
actitude inxenua e acrítica ante as 

dominación patriarcal. As sistema de dominación patriarcal. 
abstraccións ilustradas porque 

identidades non son ontolóxicas nin Celia Amorós, fronte á 
estas non resultaron ser 
coherentes. Neste punto Amorós 

postmodernidade fronte a deben reificarse. Son construidas posicións ilustrad;s e 
non só critica a postmodernidade polos suxeitos e, por iso mesmo, 

provisionais. Só son operativas se paradoxicamente mesquiñas coas 
senón tamén aos pensadores de 
filiación ilustrada que, reivindicando están vinculadas a políticas mulleres, enfatiza a necesidade de 

a universalidade e a cidadanía, son emancipatorias. Fronte á radicalizar a Modernidade ilustrada 

identidade colectiva mulleres, na dirección da igualdade para 
cegos ante o patriarcado, ou 

Amorós suxire unha identidade nada máis cá metade da especie 
reivindicando modos de vida 
eticamente aceptables descoñecen feminista, funcional para a loita humana: as mulleres. 

o significado político que para as emancipatoria no proceso da que, 
mulleres ten a súa inscripción no á súa vez, se transforma e se 
ámbito doméstico. Universalizar redefine permanentemente. Trad. : Marga Rguez. Marcuño 

sen máis os conceptos ilustrados é 
unha condición necesaria pero non 

Agora ben, as críticas de 

suficiente. En efecto, a aplicación Amorós á postmodernidade 

da igualdade a persoas que parten trastócanse en aberta impugnación 
cando esta postula a morte do 

* Amorós Celia: Tiempo de Feminismo. 
de situacións desiguais reproduce suxeito. Este é definido pola Sobre feminismo, proyecto ilustrado y 
a desigualdade inicial. Por isto, a postmodernidade como un postmodernidad. Madrid, edit. Catedra, 
autora considera que a solución 1997. 

política adecuada é a posta en producto de forzas impersoais que 

marcha de medidas inducen nel a conciencia ilusoria de 

compensatorias da acción positiva exercer un papel rector, cando en 

e discriminación inversa. realidade está oprimido por 
sistemas que se constituíron sen a 

Amorós cuestiona por súa participación e que o 
paradóxico o empefío postmoderno configuran. Amorós reclama a 
en deconstruír todas as reformulación dun suxeito 
abstraccións desde un verosímil, entendendo por tal a 
nominalismo radical mostrando que emancipación deste suxeito das 
todo son construccións discursivas características adscriptivas e o 
coas consecuencias que esta distanciamento crítico e reflexivo 
posición implica - abandono do coa súa identidade. O feminismo 
concepto de patriarcado por de Amorós aposta por unha 
totalizador, ahistórico e sociedade de suxeitos na orde do 
esencialista-, cando, por outra deber ser. Suxeitos críticos e 
parte, a postmodernidade reclama reflexivos que sexan quen de crear 
outras abstraccións, como por as condicións políticas e sociais 
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IDEOLOX~A E DISTORSIÓN de Francisco Sampedro I 
Ten razón o autor de Ideoloxía apertura ao social da "epojé" 

e Distorsión cando afirma que a baconiana senón que tamén, como 
noción de ideoloxía é unha das foi sinalado nesta obra, prefigura a 
máis confusas e equívocas de apertura á concepción da ideoloxía 
cantas se manexan habitualmente. como xustificación de intereses. 
¿ De que estamos a falar cando lsto é así porque a Ilustración non 
falamos de ideoloxía?. Baixo a só descobre e denuncia o 
contundencia coa que se esgrime o fundamento irracional da relixión, 
ideolóxico, tanto na vida cotiá como senón a connivencia de tal 
académica, subxace a irracionalidade co poder político, e 
simplificación conceptual que xa de ambos cos intereses dun 
denunciara a brillante e irónica determinado grupo social. Como xa 
fórmula de Raymond Aron: a sentenciara Spinoza, mantense ao 
ideoloxía é a idea do meu pobo na superstición para o 
adversario. Sen embargo, e a manexar a traverso dos seus 
pesar do relativismo que semella temores e das súas esperanzas. 
impregnar hoxe ao concepto, un 
pensamento que se quer ligado á A proposta ilustrada foi 
práctica e clarificador das loitas de historicamente recollida polos 
hoxe en día, dificilmente pode ideólogos aos que se adica un 
renunciar a el. Desde esta breve capítulo. As reformas que os 
perspectiva, e da man do rigor ideólogos trataron de levar á 
teórico, Sampedro emprende a práctica na Francia 
reconstrucción do concepto e a súa posrevolucionaria atoparon a férrea 
retícula de significados ata chegar 0po~i~iÓn da política autoritaria 
aos nosos días, e, máis napoleónica. Foi precisamente 
concretamente, á crucial obra de Napoleón quen dotaría ao termo da 
Althusser, para suxerir unha súa connotación pexorativa, no 
consideración propia. sentido preciso de o asociar con 

ilusión, pensamento errático, 
A historia do concepto de imposible de levar á práctica. Se 

ideoloxía, -agás no enfoque para Bonaparte o pensamento dos 
conservador que haberemos de seus opoñentes era unha van 
comentar máis adiante-, aparece quimera, como apostila Sampedro, 
ligada á l0ita do ~0ñe~ement0 por esta jiña de asimilar oposición 
clarificar e poñer ao servicio de política con mero desvarío 
causas emancipadoras a s Ú ~  dobre intelectualoide chegará a0 seu 
dimensión, a opresiva e a extremo co fascismo, para o que 
liberadora. Esta historia comeza todo pensamento, -calquera 
coa figura emblemática de Francis pensamento-, 6 ilusión. 
Bacon, precursor no plano 
epistemolóxico da crítica dos Fronte á denuncia ilustrada do 
prexuízos Ilustrada. Efectivamente, prohibido pensar como fonte do 
a Ilustración non só cupón a mal social, ergueranse, coma 

Ana de Miguel C R í T I C A  

auténticos muros de contención do 
impulso igualitario, as teorías 
conservadoras da ideoloxía. Fronte 
á estrañeza que pode suxerir a 
existencia de tales teorías, 
-asemella que o simple enunciado 
do ideolóxico vai ligado á súa 
denuncia-, o autor de Ideoloxía e 
Distorsión vai trazando unha liña 
que une a Maquiavelo coa figura 
senlleira de Nietzsche, e a estes 
aristócratas do pensamento con 
sociólogos como Pareto e 
revolucionarios como Sorel. Tres 
características serven a Sampedro 
para conciliar autores de tan 
diversa fasquía. Estas 
características son o postulado da 
conciencia alienada como unha 
ilusión socialmente necesaria, a 
defensa da dobre circulación do 
coñecemento social e, en terceiro 
lugar, a reducción dos fenómenos 
culturais a elementos pulsionais e 
afectivos. Desde o enfoque 
conservador, a verdade ou 
obxectividade do coñecemento non 
é, en ningún caso, unha cuestión 
decisiva xa que non ten por qué se 
identificar coa súa utilidade social. 
A relixión, a tradición, o costume 
demostraron ser elementos 
fundamentais da cohesión social, 
cohesión que sempre pode verse 
ameazada polas reformas sociais. 
A verdade, en todo caso, queda 
reservada para a elite dominante. 
Como diría Nietzsche, non todos 
poden soportar os xeados cumios 
do pensamento. Emporiso, anque 
en xeral este enfoque elitista e 
conservador da ideoloxía está ao 
servicio de intereses minoritarios, a 
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inclusión por parte de Sampedro polo autor ao exponer as razóns rexeitamento frontal da dobre 
dunha figura como Sorel móstranos que o conduciron a excluír desta verdade, ben patente no 
que o impulso igualitario e categoría a Sigmund Freud. Por un rexeitamento á función utilitaria da 
revolucionario tamén pode lado, argumenta Sampedro, a relixión, Iévano a apostar pola 
desconfiar da razón. Apelando á concepción antropolóxica de dimensión liberadora do 
irracionalidade se mester fose Freud- autor do que o alento coñecemento. Efectivamante, tal e 
-mitos revolucionarios- para acadar percorre acá e acolá o conxunto da como nos é recordado, para Freud 
o fin que todo o xustifica: mobilizar obra- emparéntao, polo seu o "prohibido pensar" é o meirande 
a acción colectiva. pesimismo, cos teóricos mal posible. 

conservadores. Nembargantes a 
A inclusión de Nietzsche entre súa concepción da historia como Anque Sampedro reconstrúe na 

os teóricos conservadores da proceso no que a persoa pode e súa obra as anticipacións da unión 
ideoloxía, tal vez a máis debe transformarse e o seu ideoloxía-interese haberá que 
controvertida, queda ben explicada esperar a Marx para extraer as 

Angiola Bonanni 
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consecuencias pertinentes da 
devandita ligazón. A obra de Marx 
protagoniza o xiro copernicano que 
esclarece as conexións e, sobre 
todo, extrae as consecuencias 
prácticas oportunas de definir a 
ideoloxía como racionalización de 
intereses. Mam dá conta estructural 
do fenómeno, da súa xénese e dos 
seus efectos. A ideoloxía distorsiona 
a realidade ata o punto de inverter a 
causación material da mesma; ata o 
punto de chegar a nos facer crer 
que o mundo real está producido 
polas ideas. Como é sabido, para 
Marx, non é a conciencia a que 
determina a vida senón a vida 
material a que determina a 
conciencia. Este xiro copernicano 
afecta decisivamente á práctica e á 
concepción das relacións da teoría 
coa teoría e da teoría coa práctica. 
A partir de Marx, isto é deixado ben 
claro neste ensaio, a superación da 
ideoloxía non pode xa establecerse 
no nivel da crítica teórica. Despois 
de realizar o labor crítico da 
ideoloxía queda por facer o 
principal: transformar as condicións 
reais das que xurdiu a propia 
pantasma, tal vez inmaterial, pero 
real. 

Se en xeral a tónica de 
Ideoloxía e Distorsión é a 
exquisita claridade conceptual, é 
preciso destacar que ésta non 
decae ao abordar a un autor, como 
é o francés Louis Althousser, do 
que resulta un tópico mencionar a 
súa escuridade e aridez 
discursivas. Pois ben, no Último 
capítulo do libro, Sampedro válese 
da obra de Althusser para fechar 

uns interrogantes e abrir outros 
novos arredor da ideoloxía. Por 
unha banda recóllese a tese da 
insuperabilidade da ideoloxía no 
sentido en que Sampedro 
denomina ideoloxía matricial: a 
ideoloxía como unha 
representación do mundo e das 
relacións co mesmo. Neste sentido 
compréndese a afirmación de que 
OS seres humanos son animais 
ideolóxicos. A ideoloxia pode 
cambiar o seu contido pero nunca 
a súa función: estariamos ante 
unha ideoloxía constituínte 
-inevitable deformación, semellante 
á que produce o noso sistema 
perceptivo- fronte a unha ideoloxía 
constituída. Doutra banda, nesta 
segunda acepción, a ideoloxía 
constituída sí ten que ver coa 
racionalización dos intereses de 
clase, pero non no sentido, agora 
tachado de idealista, de "falsa 
conciencia" ou engano. Na súa 
vertente epistemolóxica a ideoloxía 
non é falsidade que se opoña á 
verdade, senón que remite á 
necesidade de cambiar unha 
estructura da que ésta forma parte. 
E en consecuencia, o coñecemento 
non é tanto "desvelamento" dunha 
realidade-verdade oculta, que a 
ideoloxía deformou, senón 
producción, e remite ás condicións 
de producción do mesmo. 

Conclúe Sampedro a súa obra 
cunha suxerente invitación á 
discusión e ao debate. Discusión e 
debate necesarios para 
desenvolver o proxecto dunha nova 
pedagoxía, capaz de 
desenmascarar a ideoloxía 

constituída, a que é producto da 
dominación. E non nos imos resistir 
a aceptar esta invitación. 

Ideoloxía e Distorsión é, a 
todas luces, unha obra moi 
suxerente. Por isto mesmo unha e 
outra vez consegue que botemos a 
faltar unha mínima referencia á 
cantidade e calidade das 
investigacións feministas en torno á 
ideoloxía e á ideoloxía patriarcal. 
Así, por exemplo, á hora de 
analizar a impronta emancipadora 
da Ilustración, coa que non 
podemos estar máis de acordo, 
estaría ben recordar o que Alicia 
Puleo denominou La ilustración 
olvidada. E dicir, a parte da 
Ilustración que tratou de 
desenmascarar o que considerou o 
prexuízo dos prexuízos: a 
desigualdade sexual. Xa en 1673 
Poullain de la Barre publicou De 
I'égalité des deux sexes, unha 
obra na que defende as 
reivindicacións das mulleres desde 
a crítica cartesiana ao prexuízo, ao 
costume e á autoridade. Esta obra, 
xunto con outras que supoñen un 
preciso desafío epistemolóxico e 
político da dimensión patriarcal da 
Ilustración tal vez faría máis 
discutible - e de certo máis 
complexa- a afirmación de que os 
ilustrados encamiñaron a crítica da 
ideoloxía ao seu " espacio natural", 
sendo este o da relixión. Dito 
doutra forma, en todo caso non hai 
nada natural en que os ilustrados 
non encamiñaran a súa crítica ao 
prexuízo da desigualdade sexual. 
Esta, pois, naturalización e 
invisibilización das relacións entre 



os xéneros, é dicir o tratamento Nun momento determinado do permanece clandestina na súa 
ideolóxico das mesmas, persiste en seu ensaio, Francisco Sampedro expresividade, sí, pero tamén 
boa parte da tradición marxista, da mantén que coa ideoloxía acontece permanece clandestina na súa 
que as categorías, - en palabras da como coa carta roubada do conto inexpresividade. Por iso, ao ler 
socialista Heidi Hartman-, son de Poe, está enriba da mesa polo unha obra destas características, 
cegas ao sexo. que ninguén a ve. A ideoloxía non podemos deixar de nos 

preguntar por qué se a teoría 
feminista dialoga criticamente con 
todas as correntes do pensamento, 
desde estas continúase a reducila 
ao silencio, á inexpresividade. 

Trad. Marga Rguez. Marcuño 

NOTA 

^ Sampedro, Fco. Ideoloxía e Distorsión. 
Ensaio sobre o imaxinario ideolóxico. 
Ed. Xerais. Vigo. 1997. 

Angiola Bonanni, 1990. 
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1 LA POL~TICA DE LAS MUJERES de Amelia Valcárcel I 
CONVICCIÓN E CLARIDADE 1 convertían en cidadáns Cada un 

A historia está chea de 
obviedades que, sen embargo, 
tardaron séculos en ser 
recoñecidas. No medio, o xénero 
humano empregou o mellor da súa 
capacidade para o engano 
procurando afastar (vade retro) a 
verdade que se desprendía da 
realidade como unha mazá 
madura. As mulleres, sen dúbida, 
saben moito de todo isto. 

O excelente ensaio de Amelia 
Valcárcel, LA POLlTlCA DE LAS 
MUJERES *, parte dunha desas 
obviedades: o dereito á cidadanía 
das mulleres. 

Se a moderna posibilidade da 
cidadanía se abre na filosofía 
política durante a Ilustración e se 
concreta no estado concebido 
como un pacto entre iquais 

deles patriarca respectable e 
respectado dunha familia. 

E xa na obra fundacional do 
feminismo, a Vindicación de Mary 
Wollstonecraft, que é un continuo 
rebater do sexismo de Rousseau, 
repítese ata a saciedade o mesmo 
punto: ¿como é que o señor 
Rousseau se pode permitir dicir 
que a metade da especie humana 
está en estado natural e aue 
ademais ha de ser consehada nel? 
E dese punto deriva outro: ¿en que 
sentido pode manterse un tracto 
naturalista dentro da humanidade 
sen que a propia humanidade 
quede afectada como conxunto? 

O discurso de Amelia Valcárcel 
parte, pois, desta pregunta: ¿Por 
que razóns se excluíu deles a 
todas as mulleres? 

producto das ~evoluc~óns A primeira das razóns sería o 
americana e francesa, en ningún romantismo, entendido como un 
deses estados nacentes as movemento que abranxe 
mulleres foron consideradas pensamento, literatura, plástica, 
cidadás. Nin votaban nin eran música, arquitectura e formas de 
elixidas. Os principios de liberdade, vida. E, dentro do romantismo, na 
fraternidade e igualdade non crítica que os propios románticos 
rexeron para elas. van facer da Razón Ilustrada. 

Así no Discurso de Xinebra, En xeral, atribúen os 
Rousseau escribía que a xerarquía románticos á Ilustración non ter 
da familia, natural e desexable, non comprendido a verdadeira natureza 
podería manterse se noutro ámbito humana, o que inclúe ter rexeitado 
máis relevante, o público, as a pakón, o sentimento, o relixioso, 
mulleres, tivesen recoñecida mesmo todo un cúmulo insondable, 
calquera especie de igualdade. A escuro e turbio, de vida inarticulada 
igualdade moderna facía iguais aos que se fai mesta e xace baixo a 
varóns e só a eles. Erano por seren racionalidade. Como consecuencia 
individuos que, -dotados da do seu optimismo racionalista, os 
individualidade universal-, se ilustrados -pensan os románticos- 
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só foron quen de concebir 
abstraccións políticas, formadas 
con conceptos vagos do 
entendemento sen trasunto real: 
cidadanía, vontade xeral, progreso, 
razón.. ., os ilustrados deixáronse 
cegar polas súas propias luces, 
non querendo nin podendo ver que 
a tal razón é só unha das posibles 
expresións da nosa natureza. 

Neste contexto, a misoxinia 
romántica convértese 
esencialmente nunha 
secularización á vez que nun 
conglomerado reactivo. 

Os románticos serán, pois, os 
encargados de demostrar que 
todos os varóns son xenericamente 
superiores a todas as mulleres. E 
esta superioridade masculina vai 
ser fundamentada botando man do 
rexistro laico e mesmo ateo a 
través da filosofía e da nacente 
bioloxía. 

Os románticos, á súa vez, 
construíron a ficción da muller 
ideal, deixaron as mulleres reais 
sen dereitos, sen xerarquía, sen 
canais para exerceren a súa 
autonomía, sen liberdade.. . A 
democracia patriarcal construíu 
certa relativa igualdade entre os 
varóns a custa do común 
rebaixamento das mulleres. 

A misoxinia romántica, diranos 
Amelia Valcárcel, creou unha 
esencialidade feminina fantasmática 
e mantivo que tal esencialidade era 
precívica. Unha muller pasou a ser 
unha femia, unha femia da especie 
humana, co que o conxunto do 



xénero humano se naturalizou. Ser chegarán a establecer os da novela gótica do século anterior, 
muller deixou de ser recoñecido románticos, parécense máis entre si e a muller fatal. 
polas súas características que o que teñan en común unha 
meramente morfolóxicas e visibles. muller cun varón. Nese segundo Foron os filósofos Hegel, 
Pola contra, converteuse nunha caso, a semellanza é accidental, Schopenhauer e Nietzsche, xunto 
esencia intemporal dentro da meramente morfolóxica, porque a a Kierkegaard, os que facilitaron a 
secuencia da natureza. Puidose esencia é absolutamente distinta. andamiaxe conceptual. 
chegar a afirmar que o feminino, o Todas as mulleres son a muller e o Segundo Valcárcel, para excluír 
fem~a gardaba entre si maior que se afirme dese a mullerserá as mulleres da esfera da igualdade, 
homoxeneidade entre calquera das válido sen fisuras para todas e cada a esfera política por excelencia, foi 
especies da que existía entre unha delas. preciso naturalizalas. E ese 
varóns e mulleres dentro da propia 

O romantismo vaise encargar camiño, comezado por Rousseau 
especie humana. A vaca, a égoa, a 

de crear dúas figuras do feminino: e con matices por Hegel, 
cadela e a fémina humana, 

a inocente doncela, que parte xa foi rematado por Schopenhauer. 

Ang~ola Bonanni 
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Hegel establecendo que no seo inmediatamente a decaer. 0 s  elas mesmas por instinto de 
do humano hai dúas leis, a do día varóns vanse afirmando coa idade. supervivencia. Polo mesmo polo 
-masculina e estatal- e a das que se volven función allea. E o 
sombras -feminina e familiar- con As mulleres son seres carentes lugar que encontaron para 
continuidades e colisións que de intelexencia, equidade e virtude. sobrevivirá pura forza. No terreo 
forman a trama mesma do existir No feminino non están as do enfrontamento, na loita corpo a 
do humano. Cada colectivo, características propias do humano. corpo, non t e h  a menor 
diranos Valcárcel interpretando a Toda intelixencia e toda virtude oportunidade, en vista do que, 
Hegel, arrastra a súa lei: o foron substituídas pola astucia. Por buscando salvar o máis que 
masculino é diferenciado e isto o ferninino non é exactamente puidesen, finxen unha debilidade 
consciente, o feminino é xenérico e inmoral, senon que, a0 ser aínda maior que a que padecen 
consciente do inconsciente, é dicir, absolutamente natural, non para que a fortaleza se deteña, 
máis próximo sempre da natureza pertence á moral, é amoral. desarmada, ante o seu estado 
en si mesrna. Os varóns han de inerme. 
vivir para o estado, as mulleres Con respecto a Nietzsche, 
para a familia. As mulleres son o afirma Valcárcel, que os rexistros 
particular, como a familia é a temáticos son tan abondosos e 

variados que da súa filosofía O feminismo sería un herdeiro 
familia de cada un, e esa é a súa 
forma de vivir e obrar no mundo. O sempre cabe f ~ c e r  ~ f 3 c t ~ ~ a ~  directo dos conceptos ilustrados e 

contrarias. Soe, sen asomo de un movemento ilustrado el mesmo. 
elemento universal élles alleo e, 
por isto, tan distante Iles cae a rubor, adoptar posturas diverxentes A nova sociedade política 
cidadania como as ciencias ou as sobre unha mesma cuestión e os burguesa nacida no século XIX, 
artes. Non poden tampouco seus textos avalan xuízos para poder manter ese naturalismo 
gobernar nin xulgar porque está incompatibles. Con todo, a social, tivo que acudir a dous 
fóra da súa esencia actuar representación que usa máis supostos conceptuais, un o 
segundo as esixencias da sistematicametne para explicar a esencialismo e outro o 
universalidade. dinámica moral, histórica ou organicismo. O esencialismo era 

política é a división entre fortes e 
Schopenhauer, pola súa 

absolutamente debido. Se só se 
débiles. De Schopenhauer, concede igualdade en función dun 

banda, establece que 0s sexos son Nietzsche toma a idea de que o único parárnetro e este parámetro 
modos de existencia perfectamente femia é unha continuidade da é a pertenza ao sexo masculino, e 
diversos e diverxentes. O sexo natureza; sen embargo, o femia é de aí, entón, adveñen a cidadanía 
t~~asculino reflexivo e 0 feminino natural mentres que o feminino é o e a igualdade política, hai que 
é inmediato. O que nas mulleres resultado dunha ideación, unha explicar que ten de particular o 
pode Parecer mdurez 6 Acmé. As ideación seguramente masculina. 
mulleres non maduran, florecen, 

sexo excluído. O sexo feminino 

como natureza que son. Aos 
comeza entón a ser o outro. 

Ser femia é ser nai e ser débil, 
dezaoito anos existen como o que O feminino reconvirfe ese trazo Amelia Valcárcel toma de 
van seguir sendo e carecen de ontolóxico nunha armazón Victoria Camps un novo termo para 
desenvolvemento ulterior. Unha valorativa: esaxerando a súa aclarar a pojémica igualdade- 
muller a esa idade xa é o que é, un debilidade deféndese da forza. Non diferencia. E o concepto de 
varón non. Como todo o repentino hai nisto ningunha astucia, senón dignidade. Por enriba da igualdade 
e rápido que ocorre na natureza, absoluta necesidade. As mulleres está a dignidade. A polémica 
desde ese florecemento comezan deixáronse ficcionar e ficciónanse igualdade-diferencia, por tanto, non 
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ten sentido dentro do movemento 
feminista. Ambos os discursos han 
de ser substituídos por un discurso 
diferente e máis alto, distinto e 
mellor, o discurso da dignidade. A 
dignidade está por enriba da 
igualdade, supéraa e compromete 
á humanidade enteira. 

Chegados a este punto, 
pregúntase a autora: ¿cal é, 
finalmente, a cuestión fundamental 
do feminismo?, Lpertence á 
tradición política presente?, 
dmanexa a idea de igualdade 
dando como resultado liberdades? 
Lsempre? Afirmo rotundamente 
que si. E no que atinxe ao seu 
estatuto teórico i,é unha teoría 
individualista? i amén o creo. A 
filosofía feminista non é xenericista 
en si mesma, posto que ten que 
loitar contra unha imposición de 
xeralidade normativa. Por isto, 
normalmente, é nominalista. Se hai 
algo que marque ao feminismo é o 
seu rexeitamento ao esencialismo. 
Coa esencia ten moi mala relación, 
aínda que ás veces chegue a 
acordos parciais, que xeralmente 
irá solventando. ¿Como actuou 
normalmente o feminismo para 
evitar o esencialismo? Desde dous 
puntos: por unha parte como 
individualismo e por outra como 
funcionalismo. 

O feminismo será parente das 
filosofías da deconstrucción, será 
parente tamén de certo tipo de 
funcionalismos e de certo tipo de 
individualismos. lsto vén realmente 
do seu núcleo de formación, e ese 

vén obrigado por ser o feminismo 
unha teoría que debe combater 
contra unha imposición de 
xenericidade esencializada. 

A principal tarefa do feminismo, 
diranos a autora, é precisamente 
deixar de existir. 

Botando man dun libro anterior, 
o intitulado Sexo y Filosofía, a 
autora argumenta sobre a 
condición de investidura que é afin 
a todo poder. As mulleres non 
posúen a investidura completa para 
o poder porque, de feito, non 
poden investir a outras. Dito 

noutros termos, o seu poder non é 
traslaticio como o é todo poder. Por 
tanto, do feito de que unha muller 
non Ile poida outorgar poder a 
outra infírese que ela mesma non o 
ten. Ou non o ten polo menos 
completamente. 

A análise céntrase agora nos 
tres votos clásicos: pobreza, 
castidade e obediencia. A 
argumentación sobre a pobreza 
bota man do chamado escándalo 
Pilar Miró a través do cal se fixo 
dimitir dun posto oficial a unha 
muller mediante unha acusación de 
gastar diñeiro en trapos. 

r" 
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Con respecto ao voto da 
castidade, argumenta a autora que 
todo o mundo sabe que 
determinados prohomes públicos, 
tamén da noca dereita, manteñen 
unha, dúas ou ata tres relacións, 
porque hai casos verdadeiramente 
admirables. Non coñezo o caso de 
ningunha muller que estea 
dedicada ao ámbito do público que 
se puidese permitir tal luxo. Pola 
contra, algunhas teñen que levar 
sistematicamente ao lado a un 
varón, asegurando a súa fidelidade 
cara a el, e outras teñen que 
practicar a soltería, unha aparencia 
absoluta de soltería e levar, se 
acaso, os seus devaneos bastante 
lonxe das nosas fronteiras para 
que non sexan coñecidos. 

Sobre a obediencia, argumenta 
que se unha muller mantén 
posicións propias, non hai nin valen 
matices, e quen desobedece, 
rompe o pacto. lsto revela a 
existencia dun pacto de sumisión. 
E ademais, para completar o rizo, a 
sua desobediencia sóese explicar 
porque obedece a outro, nunca 
porque estea exercitando a súa 
liberdade. Nin moito menos porque 
estea buscando o seu propio nicho 
de poder para afirmarse. 

En conclusión, ¿por que non 
hai completa investidura? Porque 
non hai detentación do poder por 
parte das mulleres no nivel 
pertinente, no nivel simbólico 
pertinente. Como non existe esta 
detentación colectiva do poder 
prodúcense graves disfuncións no 

exercicio individual do poder. O 
poder de calquera muller está 
coartado pola determinación 
xenérica sobre todo o sexo 
feminino, que funciona encarnado 
por un só suxeito e con todo o seu 
enorme transfondo normativo, sen 
case restricción. 

1 A claridade expositiva e o 
perfecto entramado do seu 
discurso Ióxico fan deste ensaio de 
Amelia Valcárcel un excelente 
camiño de introducción nas 
cuestións máis candentes do 
feminismo actual. 

NOTA 

Valcárcel, Arnelia : La política de las 
mujeres, Col. Feminismos, Edit.Cátedra, 
1997. 
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AMIZADE CON MOWGLI de Cristal Méndez Queizán 

POES~A PARA BAILAR biográfica e -sobre todo- Kreuzberg 36 e a nena da cutre 
esteticamente auténtica. minifalda preta, viaxeira sempre on 

Sabrosa aventura a de caer a the road, chega onde Carlos Arturo 
rebolos con Cristal Méndez 'On Granados Manchola, que significa 
Queizan e a súa peña rúa de Urzáiz varios mapas dunha rota vital na América en clave de son e tamén e 
abaixo ata afogarnos no Berbés, a que se entrecruzan 0s eixos por riba de todo amor en clave / 
de deixarnos levar no río do diacrónico (adolescencia evocada, sobradísima /so,ar/ de Son / 
discurso vitalista, stream of liberdade futura) e diatópico (Vigo e americano /pues O poema, o 
consciente de cerne musical, 0 mundo). 0 s  caminos do Romil. a camino da Seara por ande regresa 
música para danza, palabra para Seara e San Amaro levan a Carlos Arturo Granados Manchola 
ser cantada con abondoso 
movemento de corpo liberado, 
ceibe como a Poética de Cristal, 
que non quzre ser fiestra, ollo 
interpretativo con pretensión de 
Eternidade senón proposta de amor 
e devoración, igual que brincamos 
polo planeta libres de culpa. 

Así viaxa a poeta viguesa, libre 
de culpa, desde o Campo do Disol 
(Bosque do Cuco, no meu tempo), 
Travesas Norte - coma quen di-, para 
chegar a Berlín Oeste e regresar 
cosmopolita natural e nada 
pretenciosa, libre de ínfulas, políglota 
por razón de música. Esta é a súa 
estética: unha síntese - nada 
frecuente hoxe- de naturalidade 
coloquial, un pouco recoñecíbel de 
experiencia culta e un fondo de 
conciencia grave e irónica, 
garimosamente desencantada. 
Cristal Méndez móvese, como sinala 
no atinado Limiar Manuel Forcadela, 
entre a tradición oral e a escrita, sen 
escorar perigosamente cara a ! 
ningunha das dúas bandas. Fronte a I 

certa exhibición gratuita de 1 
descarnaduras pretendidamente ¡ 
rupturistas, e que fican en torpe 1 
aceno repetitivo e falso, a voz de 
Cristal soa cun rexistro sabio e críbel, 
resultado da experiencia necesaria, Angiola Bonanni, 1984. 
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chámase KANAKEN e hai que singradura de regreso á ancoraxe NOTA 
escoitarllo dicir, cantar, a Cristal orixinaria, dende o núcleo pineal/ 
Méndez Queizán. Eu tiven esa para o Cosmos / e do revés, 
sorte e gustaríame repetir. Cristal convoca á sÚa banda xeracional, * Cristal Méndez Queizán, Amizade con 

manda o poema fóra con todo O algúns nomes propios que Se nos Mowgli, Espiral Maior, A Coruña, 1998. 

corpo e fai del texto para bailar con fan silueta visibel, Rocío del Pilar 
efecto retroactivo en Las Cabañas, Meana Pintos, por exemplo, e 
no Suevia, no Riomar do Lagares chama tamén polas sombras do 
alá polo 1965, hoxe, non sei ... no sangue familiar, así o da tía 
Malecón. Rabina, máis dun século por 

medio. As voces contrastadas do 
E lago hai no libro algunhas luces lonxicuo pasado e do futuro que se 

de materia cutre e viguesa, signos titula Aínda non, conversan neste 
dese sistema estético que nos libro feito coa arxila esencial da 
seduce tanto a quen non podemos conciencia da Nada, pois o 
aturar O goberno da norma hortera e Universo contén a Nada e a viaxe 
que nas lindes do cutre topamos o da vida leva a Ningures. Viaxar, 
limiar sutilisimo dunha emoción moi regresar, escribir poemas que 
viguesa e moi universal. Cristal convocan as orixes - como toda 
Méndez Queizán coñece o Vigo Poesía escrita por necesidade 
trapalleiro, arrabaldo devorado e radical- é o mellor camiño de 
resistente que conserva claves circunvalación para evitar o centro 
fundacionais, cementes da medoño da cidade de Ningures. De 
cosmogonía urbana. A poeta suxire a i  a forza da afirmación vitalista, o 
aberturas reflexivas e irónicas para a contaxioso ritmo cordial e danzante 
comprensión da vertixe fluvial de de Cristal Méndez Queizán, quen 
Urzáiz, esa perspectiva básica de en Amizade con Mowgli nos está 
Vigo : Dáme o corpo/q~e as 0rixes convidando a unha festa da 
deste sistema / hai que buscalas palabra apaixonada. 
Calvario arriba / e  polos montes de 
Cabra1 e Peinador/ e máis adentro / 
na terra. Así que a dialéctica Galiza- 
Mundo-Vigo complétase con 
estoutra razonábel síntese do urbano 
e o rural, monte e praza, na arañeira 
arteria1 de calellas fermossa, e ás 
veces cutres, que son arrabaldo e 
foron aldea, ou sexa Soler, Barreiro, 
o Calvario, As Travesas, A Florida, 
Bouzas ... o universo visto desde 
Dresdenerstr 123. 

Desde tal observatorio, a 
poesía nómada en constante 
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HUMIDOSAS de Emma Couceiro 

HISTORIA DA NENA QUE S1 feito de reinar neles unha encerradoras que, desde o seu 
QUISO MEDRAR humidade que se va¡ expandendo propio nome, desempeñan unha 

polas paredes e os solos ao tempo función claustrofóbica e negativa. 
Demos tantas voltas para chegar que establece fronteiras As encerradoras, como entes 

aquí infranqueables que illan ao ser. A amorfos que son, adoptan distintas 
e debullar humidosas casa é unha lagoa corrupta por apariencias para imponer ao eu 
que só  quedamos nos e as f m a s  canto a auga que nela agroma non poético o engado mortífero do seu 
preguntas. ten significados de vida senón de veleno e a prisión dunha tea 

morte xa que procede das irrompible de mentiras. Atacan 
profundidades máis escuras e 

Emma Couceiro deseña en 
directamente a consciencia que o 

aterradoras. Nas súas estancias Humidosasl -poemario co que 
ser ten do real e así, destruíndo os 

gañou o Premio Espiral Maior de 
campan as humidosas que, con nexos de unión coa realidade 
vontade expansiva propia, inician verídica, tentan sumilo nun 

Poesía en 1996- un mundo unha colonización lenta e marasmo de falsidades que Ile 
C~aUStrOfóbiCO e Opresivo Onde demorada conformando arredor do rouba tempo de vida. tanto pasada 
poético sente ameazada a súa eu poético un círculo que o como futura, ancorándoo nun supervivencia pola acción de forzas encarcera e oprime. Confinado 
malignas. A opresión artéllase 

presente inútil: 
neste espacio letárxico, o ser 

simbolicamente arredor da casa, arríscase a ficar eternamente nun As cerradoras no cal despregan estado sonámbulo, perdido na 
poder as forzas negativas e onde omitían cada vez máis tempo 

irrealidade do que o rodea e sen 
fica confinado un individuo que, un tempo falso na memoria. 

vontade propia para saír del. Do 
desvalido perante a dureza vital que en que a manada 

Durmían baixo cunchas pigmentadas 

se Ile impón, naufraga na humidade ataca presa rodeándoa ata 
de ceo 

que flúe do predio. Pronto de amor pechadas. 
afogala na súa presencia invasiva, 

descubrirá o ser que este ámbito é o individuo a progresión 
ficticio, irreal, producto dunha mente abafante e continua das 

Eran esperadoras 

enfermiza que o concibe a el como quen agarda sempre sempre 

mesmo como un boneco de trapo 
humidosas: unha cor na que naufraga. 

sen vontade: 
Xusto ao redor 

(. . .) 
afundidas nun círculo de danzas 

do que ía ser o meu corpo deitado, 
Vivimos nunha casa de mentira. nun século de portas 

medraron humidosas encollidas contra 
Somos de trapo no seu ventre 
disecado, 

a pel. practicamente 

trapecistas Nin esta nin outra máis pintadoras de silencios. 

ensaiando un futuro malabar. como unha dama, 
xa só descunchando liñas Opostos á negatividade das 

Respira e dilata túneles, de memoria encerradoras, os agardadores 
cárcere rítmica de paredes e portas e daquela tamén coa lingua axeonllada abren unha regandixa de 

que doe atravesar como bocas desertas na boca. esperanza para o eu. Entidades 
para o silencio. alleas á casa, seres do camiño, 

Estes líquidos escuros que esperan -nesa ruta que debe 
0scuartospechadosdacasa agroman na casa nacen da percorrer todo aquel que medra e 

tórnanse aínda máis opresivos polo vontade duns seres estraños: as abandona o latente estadio infantil- 
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Angiola Bonanni, 1992. 

a que a voz se libere. Os 
agardadores non teñen poder para 
actuar directamente contra as 
encerradoras pois, ademais de 
pertenceren a outro ámbito, posúen 
unha natureza pasiva que os 
impele a esperar a que sexa o 
propio ser quen fuxa da casa. O eu 
debe así romper os lazos que o 
atan cunha determinación 
semellante á da eiruga que, envolta 
no casulo, gañará o dereito ás súas 
ás de bolboreta rasgando coas 
exiguas forzas o novelo que a illa 
do mundo. Só deste xeito poderá 
unirse aos agardadores e percorrer 
o camiño: 

Quero irme 
que lamento cousas 
sen agardar que as recollan 
só deixalas lonxe lamentadas 
levando demasiada voz até o pasado. 

Vexo camiño cheo de agardadores por 
min 
recheo de agardadores pacientes por min 
agardadores serenos en 0110s e corpo. 

Nas figuras de encerradoras e 
agardadores temos explícita a 
dicotomía axial da obra que debuxa 
dous mundos contrapostos e 
inconexos: o das encerradoras - 
nais, mulleres, femias-, seres que 
gobernan a casa e desenvolven 
unha actividade encamiñada a 
lograr que o eu sucumba no seu 
engado e desista de saír ao 
mundo; e o dos agardadores -pais, 
homes, machos-, entes do camiño, 
pasivos á hora de axudar ao eu 
poético a liberarse da opresión. O 



feminino e o masculino resúmense 
en dous ámbitos antagónicos que 
reflecten as vivencias tan 
diferentes de maternidade e 
paternidade e así, fronte á opresiva 
aperta da nai, está o sostén 
liberador do pai. No medio de 
ambas as forzas deambula o eu 
poético-nena convertido nunha 
boneca inerme: 

0 s  nenos son bonecos, 
.:A:; eu tamén; , - - ,? t.i 

sen esforzo, concentrados, .'y 
-e . -4 i 
. -' 

-34 
durmimos.. . % ; . y 'ye> ,e 

. a*-., i :  

, e e>< i : , #- , $~:.t+( - . :.+ 
Aínda é posible ler esta 

I 
r trc ,/- 
>A t dicotomía en clave de viaxe JT I ; T . ~  L..,,, 

iniciática cara á vida adulta dun ser l + <  - 
L - /  

/7*~i:j,p~*~.~ 
que xa saíu -el mesmo o sabe- do %*-. . . ,%-. i 1 

estadio infantil. Ulises, símbolo - A 
arquetípico desta odisea, ten no eu , 1 . -. 1 
poético un alter ego que, 
consciente de que a casa xa non é .*. 

1 

quen de abarcar a desmesura do , a 

seu tamaño actual, expresa o J ..- - *  
I' 9 

convencemento íntimo de ser a 
-::.+ $ 

hora de partir cara a unha nova 1 

etapa na súa vida. Sen embargo, 
as encerradoras empéñanse en - J  
negar estas mudanzas e queren I 
reter ao fillo a salvo no seu ventre, 1 
na casa-Útero, ennovelándoo nun 1 
estado onírico falso onde o tempo 
perde as súas dimensións. Para ".-* . -* .eF<, . .',, .-.. . , . 
isto dilúen as portas da casa 
mediante humidosas, efluvios E . ..< k-.p>i 
amnióticos que xa perderon o seu 
poder protector e nutricio para 
representar os rastros doutras 
presencias, doutros nenos 
engulidos pola nai devoradora: Angrola Bonann~, 1992 
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Como medraron 
comigo 
teñen vida propia que afogan máis vivas 
6.) 
Son como outras nenas; 
aprendín a xogar con elas 
(...) 
Custoume noites de tellados 
espiando as súas formas, 
ocupaban espacio e, cos anos, 
medrarían desmesuradas repetindo 

nunca. 

Mentres o eu poético-Ulises se 
empeña en amosar a súa 
disposición e preparación para a 
viaxe -fortalecéndose a sí mesmo a 
base de repetir a verdade dos seus 
cambios físicos-, as encerradoras- 
sereas utilizan contra el unha 
natureza feminina que todo o 
entraña, interiorizándoo nesa 
placentaria casa húmida. Pero esta 
nena amosa a súa rebeldía e 
contrapón a esa infancia falsa 
trazos psicolóxicos inherentes aos 
adultos como o sentimento de dor: 

É a túa nena 
e vaia esnaquizándose 
porque vaia fitando entre o cabelo 
mollado 
a súa doorosa humidade 
sen ceo. 
f;., 
E a túa nena 
un conxunto de xigantes mergullados 
na túa boca 
reamarrando a lingua 
para un silencio de mentira 
e perniciosa pel. 

Enfurecidas pola resistencia 
deste ser que se aferra á súa propia 

verdade, as encerradoras ensaian 
novas artes para dobregalo e 
inocularlle, nun último intento, o 
virus do Complexo de Peter Pan. 
Contrariamente ao habitual -isto é, 
quesexaonenoquenseneguea 
medrar-, son as nais as que buscan 
impoñerlle un infantilismo irracional 
querendo extirpar do fillo o seu 
necesario desexo de emancipación. 
O eu poético repítese, como Wendy 
no conto, que xa abandonou a 
infancia e mora nun lugar 
inadecuado -pois, parafraseando o 
subtítulo de J.M. Barrie, esta é a 
historia da nena que sí quixo 
medrar2- pero as encerradoras 
empéñanse, non só en seguir 
chamándoa nena senón en tratala 
como tal dentro dunha casa de 
mentiras onde os elementos 
infantís están presentes: 

Este mundo 
quedou fóra do que agora se derruba, 
aínda que me pintes o cuarto 
de ceo 
porque é triste 
por máis que me chames nena 

Os agardadores-Penélope 
esperan, con paciente fidelidade, o 
comezo da súa singradura común 
co eu poético e opoñen aos 
círculos de humidosas a rectitude 
do camiño. A maternidade das 
encerradoras é opresiva no xeito 
en que a nai se aferra ao novo ser 
coutándolle a súa evolución natural 
e obrigándoo a habitar unha casa 
deseñada a imaxe do claustro 
materno. Porén, a paternidade dos 
agardadores é liberadora pois o pai 

acompaña sen que a súa 
protección sexa coercitiva e ofrece 
ao ser o camiño aberto, sen trabas. 
De aí a necesidade de que o eu 
poético escape da casa materna, 
antes de ficar anulado como 
individuo, para acadar a súa 
realización absoluta como persoa. 
Desexo ao que el responde 
buscando o seu primeiro atributo 
de adulto, a voz: 

Pero a luz, 
resistidora, 
alonga o día como en sombra 

máis litros de tempo permanecen 
baleirados 

namentres busco a voz 

a fe e a esperanza que queima as 
linguas. 

Nesta nova lectura do mito 
ofrecida por Emma Couceiro, 
Ulises é un eu poético feminino e 
busca o seu lugar no mundo 
partindo da casa que non é a meta 
a conquerir senón o punto de 
saída. A un tempo, Penélope- 
agardadores perde o seu ámbito 
clásico -a casa- para pertencer ao 
camiño pois o seu estatismo é un 
estadio transitorio que se romperá 
cando acompañe a singradura de 
Ulises. As sereas-encerradoras, 
mulleres de auga, seguen 
desempeñando unha función 
hipnótica sobre un ser ao que 
atacan, perdidas as súas 
arquetípicas armas do canto e da 
beleza, co poder evocador de 
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mundos húmidos e con ese engado lúcido que yai dirixindo cara aos despois das estreiteces desa casa- 
latente que representa o Complexo seus fins. E este abrirse ao mundo infancia que xa non era adecuada. 
de Peter Pan. dos soños un xeito de auto- A boneca abríu os 0110s e saíu do 

coñecemento pois, lonxe de ir novelo conservando a forza onírica 
Aínda que sen mOitas garantías nunha dirección vacua, explora o da fantasía para saudar, agora sí, a 

de éxito, o comezo da singradura abandono definitivo da infancia e chegada de setembro que 
sitúase na busca da propia voz, as vías de saída da casa. Buscase representa, simbolicamente, a 
atributo caracterizador dos adultos. resolver o enigma que abra etapa vital da súa madureza: 
Neste momento deixarán de ser súas portas, a palabra capaz de 
operativas as oposicións entre derrubar os muros, mentres se ispe Xa non compartimos 
feminino -a casa pechada, a definitivamente dos escasos a habitación máis húmida da noite 
maternidade angustiosa e o atributos infantís que aínda nesta casa de mentira 
sometemento anulador- e conservaba e recupera a forza do 
masculino -o camiño aberto, a talismán que posúen os nenos, da pero ternos o mesmo espacio de soños 
paternidade amorosa e a liberdade súa protección frente aos que pisa os moromos sanguentos do 
enriquecedora- pois o ser, vista a lacerantes ataques das humidosas, medo 
súa incapacidade física para saír a fantasía: 
da casa-prisión, evádese do lastre temos centro 
que representa o seu corpo. Só así 

Esoñarei e saudamos setembro fermosas pode iniciar unha metamorfose, 
onírica e íntima, que o fará forte que quero deixar entre as miñas cousas, 

os meus recordos, tan nenas contra ataques e imposicións e o 
guiará na busca dos verdadeiros de cando eu era bailarina 

sinais de esperanza. p.te é e disfrazada bailando tiña un traxe de que a vida non volve a asustarme. 

dificultoso e non sempre será fácil fariña e porcelana 

deslindar a verdade nesa rede de e unha cinta de verdade co nó xusto 

mentiras trazada polas enriba do embigo. 

encerradoras: Enlazada ao ritmo xusto no centro do 
corpo. NOTAS 

Sei que esperfa setembro 
no fondo dos manantíos do ceo. Alí medroume a fantasía 

1. Espiral Maior, A Coruña, 1997 
silenciosa. 

Onde non existe a primavera. 2 . Barrie. J. M.: Peter Pan y Wendy (La 

Onde a primavera é mentira. Ata o final non teremos un historia del niño que no quiso crecer), 

indicio claro da victoria do eu Editorial Juventud, Barcelona, 1994 

Onde a boca e os 0110s poético. Aínda deambulando polos 
beben neve cuartos da casa pero fóra xa da 
para ser vidro habitación máis húmida, O ser 
para reflectir esta ansiedade afírmase fronte ao mundo nun 
porquenonchegas berro de liberdade que nos recorda 
con esa luz.. . a saída de Wendy do País de 

Nunca Xamais. A nena é unha 
O eu poético mergúllase muller que asume unha pel nova 

voluntariamente nun onirismo capaz de acollela perfectamente 
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CALENDARIO PERPÉTUO de José ~"Ivarez Cáccamo 

ALTA MOSTRA DE INFANCIA Noutros libros, como "O lume posguerra. Fronte a estas, a 
branco", a infancia é expresada presenza do mar, a fauna 

Tal é o contido básico deste desde o interior dese neno, absorto asombrosa debaixo da escuma, as 
ultimo gran libro de Xosé M" e perplexo na construcción do seu voces dos proxenitores chamando 
Alvarez Cáccamo, consistente corpo; pola contra, agora, o neno polos fillos, algún suceso 
nunha secuencia de imaxes que está aí, "abandonado nas ribeiras imprevisto. Despois, setembro e a 
remiten á nenez vivida polo poeta e da luz". volta á cidade outonal; a presencia 
que se reparten en dous de personaxes emblemáticas, 
escenarios distintos: o da cidade e Pero esa precisión de formas e, como o carboeiro e o home do 
o da praia da estación estival, sobre todo, ese obxectivismo que xelo, as compras, o sangue das 
perfectamente identificábeis na atopamos na presente obra, non carnicerías, as visitas á casa dos 
zona de Vigo; extensa narración existe canto ao decorrer temporal. avós ... ; logo chega maio, a época 
poética dunha época que o autor A convicción con que o poeta de erguer o voo, da aparición 
trata de evocar e materializar coa expresa obxectos e accións tumultuosa dos xogos, dos tolos e 
presencia de múltiples personaxes, contradise co transcurso do temP0. das tolas, desnortados e 
numerosísimos obxectos , diversas Establécense, así, dúas desnortadas, das rapazas que 
paisaxes, e tamén por medio de cordenadas: a horizontal sería a do xogan á mariola; e, finalmente, o 
determinados recursos estilísticos, neno que, coa súa presenza, verao de novo. Todo parece 
todo o cal consegue o efecto da instaura unha temporalidade fixa, encorar, o mundo ábrese cara 
contemplación non saudosa da perdurábel, "perpetua"; outra, a do outras perspectivas, cara aquilo 
infancia perdida, a inexistencia tempo subxectivo, que transcorre que se toca e que é recente e cara 
dunha arela de recuperación da desequilibradamente: a convivencia cos adultos, felices 
mesma, como se se tratase dun nas súas excursións. Ata que 
friso imenso e ilimitado que queda Se chega Outubro os meses setembro ordena ir recollendo. 
dun pasado xa inerte, lembrado aceleran O seu pulso cinguíndose a Outra vez, regreso á "casa do 
con certeza, mesmo con estraña unha ruta de vertíxe. Marzo silencio", á gran cidade prohibida 
concreción. delonga 0s Pasos, anuncia algúns ao lonxe, ao paso dos habitantes 

cristais de cáliz transparente. Vaga nómadas, E a un venta, que, xa 
Dentro dos dous eixos o Verán por unha vía lenta, sen entrado outono, trae o medo e un 

fundamentais sobre OS que, a0 valados, pista de praia rnol. Arrepía novo asombro. 
meu parecer, xira a poesía de o langor con que Agosto 
~lvarez  Cáccamo, e que son o enfraquece. Perde Setembro o seu Outro elemento distanciador, 
amor e mailo cosmos - remitido nome sen ofrecer resistencia. capaz de crear ese neno 
este, en alta medida, á infancia -, Facémonos Outubro antes de cosmolóxico, é o sobo. Pois o 
"Calendario perpetuo" é tempo. Nunha tarde imprevista poeta está aquí, e non alí, e só 
fundamentalmente cosmolóxico e entra lnverno nas casas. pode conceber aquela realidade 
nel brilla como poucas veces - ou, como soñada. "Ter memoria é 
mellor, de maneira que xa parece Canto ao argumento do libro, soñar comigo", ten escrito noutro 
definitiva - unha das imaxes máis debemos falar, sobre todo, de lugar. E tamén: "soñar é ter 
características e, certamente, máis contrastes. Logo dun poema memoria". As últimas palabras 
emocionantes, dentro da obra do introductorio, sucédense unha serie coas que acaba o libro fan 
noso poeta: a do neno de secuencias protagonizadas por referencia a todo isto e serven para 
contemplado e como sorprendido personaxes marxinais, asociadas deixar constancia plena daquela 
en plena convivencia coa natureza. aos medos e tristuras da realidade, xa conclusa: eu soñei 
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este soño durante sete noites e acentos. E aínda que a prosa foi xa "Calendario perpetuo" leva un 
soñei que soñaba moitos anos utilizada polo poeta en libros magnífico prólogo de especialista, 
despois esta memoria. lsto é: un anteriores para remitirse a mundos (e non só de poesía, senón tamén 
ciclo, un periodo a que agora só semellantes, esta é a primeira vez da obra de Xosé M-lvarez 
accedemos a través do soño, pois que nos entrega un libro total con Cáccamo), o poeta e crítico Arturo 
só era soño con relación ao futuro estas características, capaz de Casas, e uns suxestivos debuxos 
e ségueo sendo alá, no pasado. abrir novos camiños na nosa lírica, da tamén poeta Anxos Romeo. 
Por unha banda, espacio e tempo que a miudo se mostra un algo 
concretos, pero, por outra, repetitiva, cando menos entre os 
perpetuos e vertixinosos, poetas desta xeración dos 80. 
inconmensurábeis, como no soño. 

0 s  recursos estilisticos teñen 
como obxecto expresar ese pasado 
que se alimenta de si mesmo, que 
sobrevive. O poeta diríxese ao 
neno (que, por veces, se multiplica 
en "nenos") cunha voz que non 
parece a súa, senón que encobre, 
ou reproduce, ou imita outra voz do 
pasado. Outras veces, suple o seu 
"eu" cun plural xeneralizador: "que 
non sabemos cousa"; "velade, 
nenos leves". E non falta o "ti" 
autorreflexivo, con que o neno 
expresa asombro, medo, ou, 
simplemente, da fe do seu entorno 
con voz solitaria e reclusa. 

O libro consta de setenta 
secuencias, escritas en prosa, que 
se suceden sen interrupción. O 
ritmo está rexido por un nervio 
central ou pulsión motriz que non 
impide, pero que trivializa, que por 
veces deslice algún alexandrino. O 
emprego do vocabulario e da 
sintaxe revelan unha seguridade 
absoluta, froito tamén dunha 
absoluta madureza poética. A 
plasticidade da imaxe, tan rica e 
suxestiva coma sempre en Alvarez 
Cáccamo, engástase nunha 
música sabia e rotunda, chea de Angiola Bonanni, 1985. 
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REGRESAR Ó INFERNO POR UNHA PONTE DE POLDRAS' de Chus Pato 

Facer poemas moi físicos, nos palabras, non simple escriba, e por sorte de épica de clan no poema 
que os mundos se plasmen nas iso xorde, como desdobrada de si central, "A ponte das poldras", e 
miñas palabras, non en mesma, Adosinda, que goberna o que funciona como canto colectivo 
abstraccións, nin en puro enxeño mundo das palabras e do nomear dunha estirpe tribal (nacional) 
[. . .] onde as palabras teñan unha (véxase "A casa iluminada" de resistente, cun pai morto en 
aura de poder místico [...] dicilas en Nínive). Arturo Casas xa explicou combate (e  a bala / unha bala 
voz alta, facelas irrefutables. todo isto nun artigo lúcido e lucido2. dereitiña ao corazón /meu pair/o 

Este é o fascismo verbal: A 
Ebro / esa derrota / o Ebro) e un ha 

Do diario de Sylvia Plath nena que desexa ter a serpe 
miña lingua nativa é o fascismo / a  rodeándolle o peito (reacción 
imposibilidade do fascismo para contra a simboloxía cristiá). 
dicir os nomes do real. / 

Resulta difícil falar dun só libro 
Abandonarse no inferno da historia 

Perturbación. //Orixe. (Fascinio, p. familiar e regresar como resistente. 
de Chus Pato se non se leron os 59). É dicir, a imposición de 
outros, imprescindibles para metáforas, mitos e símbolos; dos A reconstrucción da estirpe 
coñecer a súa teimosa signos culturais que as poetas propia, a nación, obrigada pola 
recuperación das estirpes veñen deconstruíndo emigración e pola represión, ecoa 
silenciadas (contra Xacobe) e a teimosamente para chegar ó cerne noutros pobos. Chus non escolle a 
loita coa linguaxe (contra o do que é a muller (onda nós, Irlanda herdada do galeguismo, 
fascismo). Uránia, Heloísa, sabemos de propostas tan senón o pobo xudeu, se cadra 
Fascínio e Nínive, estes son os diferentes e coñecidas como porque xa a rusa Mariña Tsvetáieva 
outros libros dunha obra que se vai Metáfora da metáfora, Das últimas dixo que neste mundo hipercristiá 
construíndo seguido sobre a mareas, Ruído ...) e que Chus Pato tódolos poetas son xudeus, pero 
desconfianza na materia verbal que restitúe, por exemplo, na estirpe de tamén por estaren vencellados ó 
se nos ensinou e que impide a llduara Eriz en Fascínio. Pero a pasado dos galegos. Lembremos 
relación libre cos mundos: non deconstrucción vai máis alá da que Chus Pato, ourensá, sabe da 
podería precisar se busco a reivindicación xenérica, sempre historia dende a propia disciplina 
definición canónica da metáfora / presente na súa obra, e teima en histórica e non a través das 
ou se xa aquí, neste fragmento, loitar contra a linguaxe como utilizacións literarias e, polo tanto, 
reflexiono ou non sobre a metáfora instrumento adocenador, e neste os xudeus supóñenlle unha sorte 
/sobre un novo concepto de senso A ponte das poldras e Nínive de regresión real e primixenia á 
metáfora que non acepto, que non son os poemarios que máis se estirpe; pero eles son tamén o 
podo aceptar/a respecto da ocupan da dictadura das palabras, holocausto, a diáspora, e son Paul 
linguaxe poética //natureza, esta, a que é o fascismo primixenio, e da Celan, e son unha amiga, Belén 
única que eu podo recoñecer [A dictadura das ideas, que é o Feliú. Tamén Ile serven como 
ponte das poldras, p. 141. C hus fascismo político, o que se artella modelo para describir os ritos da 
Pato constrúe unha visión épica do sobre o outro fascismo. Cómpre muller triplemente silenciada (por 
mundo como caos significativo, no dominar, pervertir e destruír a muller, por nación, pola traición das 
que se amorean o tempo, as linguaxe e o discurso herdado. palabras aprendidas). Así 
paisaxes, as manipulacións, as Cómpre establecer comunicación atopamos pegadas xudeas no rito 
condicións, as palabras, as co pasado silenciado e reprimido, matrimonial que aparece en "A 
emocións ... o silencio e a como o dos que perderon unha ponte das poldras", no feito de 
resistencia. Insisto: constrúe, guerra, como a estirpe familiar que partir o pan coa man, nas 
porque ela é creadora con reconstrúe Chus Pato como unha referencias á grei, á Arca e á 
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escada de Xacobe (que tamén hipercristiá da nena que medrou NOTAS 
parecen en Heloísa) ... durante o franquismo e que sentiu 

condenadas as palabras que Ile 
O ton que emprega Chus teñen sentido: no abismo /na 1. Chus Pato A ponte das poldras. 

é o dunha visionaria que revela a buraca dos mfernos: Sempre /as Santiago de Cornpostela Noitarenga, 

historia verdadeira e por iso moitas identidade-raíz-Nación 1996 
veces apodérase da linguaxe da [A  ponte das poldras, p. 471. 2, Arturo Casas "De impurezas, epitafios e 
biblia, "as escrituras" (velaí a balbordos. Lectura non só sistérnica de 

mostra por excelencia do poder A ponte das poldras é un Fascinio de Chus Pato, nas 
coordenadas Iiricas dos 9 0  Anuano de 

ideolóxico da linguaxe literaria), e descenso ó inferno das palabras e ~ s t u d ~ o s  L~teranos Galegos 1996 
tamén das narracións e prosas da historia para desde alí recuperar (1 997) 129-1 48 

medievais (sobre todo en Uránia e o paraíso da avoa que recollía 
en Heloísa) que conteñen a forza patacas (outra volta as patacas: - - .  
da palabra como tesouro épico; "Sylvia, Sylvia, a ónde fuches / logo 

- pp*-.- 5 
unha palabra que reescribe como de escribirme desde Devon / 

. 
resistente, como muller, por iso falándome de botar patacas / e  de 9"  
sabe que hai que reformulala: pero ter cortizos de abellas", dicíalle 
Deus non creou á muller [...l. Anne Sexton á amiga que acababa 
Ningunha escada de Xacobe de suicidarse, Sylvia Plath), do 
permite volverá nai. A escada de neno, o seu pai, que ía da man do 
Xacobe sobre sempre /ao  ceo, avó e morreu na guerra, da nena 
cara o Pai e Señor e Salvador que ... 
[Nínive, p. 261. Como fixera antes 
Sylvia Plath, decide reafirmar a Regresar do inferno e ceibar un 

identidade da diferencia no poema berro coas palabras irrefutables e 

"logo do lugar Natal", xogando con resistir. 

Manuel Antonio e a súa radical 
defensa do individualismo e contra 
o sentimentalismo. Sen embargo o 
ton narrativo delongado e litúrxico 
que caracteriza a súa primeira 
poesía (e que amaña e simplifica 
nas súas versións para o castelán 
de Heloísa) vai deixándose levar 
polo poema dramático, onde 
aparecen as voces núas, os 
personaxes falando pola súa propia 
boca, como queréndoos ceibar da 
imposición da autora. Así, como 
texto dramático, escribe o poema 
"Que na Arca ía todo canto hoxe 
podes ver", e que representa a 
entrada no inferno, un inferno que 
toma corpo concreto na represión Angrola Bonann~, 1991. 
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ELAS TENEN A PALABRA. Dúas décadas de poesía española 

A colección Hiperión tiraba do especialmente, o debate no mundo décadas, veñen trazando os 
prelo no outono do 97 unha literario. O título Ellas tiene la campos nos que se move a lírica 
antoloxía que, á marxe da súa palabra. Dos décadas de poesía española desde os oitenta ata 
necesidade ou non, da súa española sitúanos claramente hoxe. 
oportunidade ou non, veu suscitar fronte a un extenso volume no que 
novamente, como cada entrega se recollen as voces de 41 autoras O subtitulo non é ambigüo. 
destas características, e nesta que, ao longo das dúas últimas Efectivamente son dúas décadas 

de poesía española porque é 
r- ,.,..*, :. . . .. --, , . preciso xa tirar o xenérico que 

p P T . . ~ . , ~ ~  acostuma acompañar as 
manifestacións artísticas cando son 

j de autoría feminina. "De mulleres", 
'1 * 

l semella ser unha "explicación" 

: ,:" :" 
redundante, como o sería "De 

,> ',A> homes" por exemplo cando 
falamos da Xeración Poética do 27. 
Son evidencias doadamente 
constatables ao lermos a nómina 
de autoras ou autores, segundo o 
caso, referidos. Así pois dúas 

.,e w décadas de poesía española nesta 
antoloxía que, ademais de 
ofrecernos unha amplísima 
panorámica de autoras e poéticas 
ben diferentes, restaura unha 
memoria, a das antepasadas. E é 
que se algo hai que salientar desta 
obra, ademais de facilitarnos o 
coñecemento dos silencios, é o 
estudio preliminar realizado por 

! e. Noni Benegas, esa clase acelerada 
de historia da poesía española que 

l non aparece nos manuais pero 
tampouco en moitos dos libros 
"especializados". Ausencias e 
ocultamentos nas historias da 
literatura que, felizmente e gracias 
ao labor desenvolvido nos anos 
oitenta polo movemento feminista e 
as súas investigadoras, comezan a 
desvelarse. Porque a ninguén, a 
estas alturas, se Ile escapa cal é o 

Angiola Bonanni motor que propulsou, e segue a 
La Caja de Pandora. 1992. facelo, esoutra lectura da historia 
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"universal": a critica literaria percorrido literario polos 50, 60 e cronoloxía?. Permítaseme 
feminista xurdida dos movementos 70. Son as nais de Ana Rosseti, responder con outra pregunta: ¿A 
que, desde os anos setenta, Olvido Garcia Valdés, Concha cántas desta nómina de 41 autoras 
viñeron constatando a instauración García, Lola Velasco ou Ruth coñecemos?, Lquizais cinco, tal 
dunha inxustiza, a da negación Toledano. A invisibilidade dos 50 e vez dez?. Si, desde logo: Ana 
dunha maioría social e o seu 60, a pesar do importante caudal Rosetti, Luisa Castro, Blanca 
confinamento no diferente. de voces e poéticas anovadoras Andreu, Almudena Guzman, Ada 

que non se incorporan ao canon, Salas...?. Clarísima a explicación 
E posto que a literatura se séguenlle os cambios sociais dos de Noni Benegas: A elaboración 

escribe sobre si mesma, non hai 70 e a procura dese lugar desde o desta selección obedece á 
lugar se non hai memoria. O que falar en común, a necesidade de paliar a súa 
estudio de Noni Benegas arrinca preocupación pola linguaxe e a ausencia nos panoramas habituais. 
da segunda metade do XIX para influencia dos novos traballos de Pero de nada valería continuar 
trazar desde as románticas unha investigación (estudios sobre a vida editando antoloxías sen 
espiral da literatura oculta, a que privada) na creación de novos preguntarse por que a pesar do 
escribiron Gertrudis Gomez de puntos de vista. Coa transición éxito de "Las diosas blancas" e das 
Avellaneda, Carolina Colorado, chega a consciencia do deserto, a dúas décadas pasadas desde que 
Sofía Casanova,Concepción reconstrucción da memoria. estas poetas irromperon con forza 
Estevarena ou, claro, Rosalía de Conflúen neste período varios e méritos propios na escena 
Castro, as extrañadas que se tempos poéticos e un común literaria, seguen sen figurar nelas. 
revelan contra ese "escribir como descoñecemento da liñaxe. 
rnulleres" ( pois eu que n 'as canto, Se o noso interese literario nos 
Vime da Paloma/ jail ¿de que a As características comúns, leva a procurar os camiños que 
terei?). Quizais hoxe vivimos tamén sempre dentro da diversidade, das traza hoxe a poesía española, 
outra demanda, a de "escribir por poetas escolmadas nesta obra, son necesariamente k ~ e m o s  que facer 
ser mulleres". debulladas nas Últimas páxinas parada nas páxinas de Ellas 

deste estudio preliminar á obra que tknen la palabra do t-nesmo xeito 
Ao "anxo do fogar" do XIX vimos comentando. Características que, se hoxe quixeramos delimitar 

séguelle o imposible modelo dos nalgún caso equiparables ás que os campos que debuxa a lírica 
modernistas e as voces que poden debuxar tamén a poesía galega, algo que non é obxecto 
chegan desde a outra banda do galega : a revisión da mitoloxia deste comentario nin competencia 
océano con Alfonsina Storni, feminina, a reflexión sobre a da súa autora, haberia que, 
Delmira Agustini ou Gabriela linguaxe, o dicir o corpo e a necesariamente, ler en 
Mistral ( ambas con pies / y  con intertextualidade poderían ser profundidade as poetas. Elas están 
acentos rotos ). O 27 tamén tivo comúns ás poetas galegas das a escribir a poesía galega, non só 
autoras, pero non a Xeración do dúas ultimas décadas. Pero no de mulleres. 
27. Ernestina de Champourcin, noso contexto literario hai máis: a 
Rosa Chacel ou Josefina de la lingua é o idioma destruído, a 
Torre non "figuraron". Logo fíxose o subversión é dobre: desde o eu en 
silencio. feminino e desde o eu en galega. 

O estudio preliminar de Noni ¿É necesaria unha antoloxía 
Benegas a esta Ellas tienen la destas características na que os 
palabra ofrécenos un amplo parámetros son xénero, idioma e 
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SEXI SMO, FANTAS~A Y TE LE NOVELA: Mentiras de papel de Ana Rossetti 

Despois de Alevosías (1 991) a cosmopolitas, carcas e progres, luminosa, e nacente ... o máis 
escritora Ana Rossetti realiza unha taxistas e brokers ... pode dicirse valioso record0 dunha unión 
nova incursión no campo da sen esaxeración que i m !  sentimental. (1 99). 
narrativa con Mentiras de papel representa á opinión pública 
(1 994)' na que desenvolve unha española en tanto que masa 3. Rossetti parece coincidir tamén 
sátira do mundo da jet sef Anque esta afirmación é por con Roz Ballester ao subliñar que, 
internacional ou beautiful people . completo atinada, é preciso anque ás heroínas se Iles permita 
Baixo unha perspectiva en puntualizar que o lector implícito da Ser independentes nalguns 
apariencia intranscendente, revista é abrumadoramente aspectos ou ter algunha profesión, 
Rossetti explora cuestións máis feminino, o que produce o texto do corazón sostén que a 
serias, tales como a identidade repercusións determinadas, como muller non se sentirá plenamente 
feminina e a posición da muller na veremos, no modo en que as realizada ata non atopar ao home 
sociedade postmoderna, mulleres se ven a sí mesmas e a0 adecuado, o marido, the right man 
examinadas ambas baixo o prisma mundo que as rodea. a quen mimar e coidar ( Ballester, 
da chamada prensa do corazón. 144 ) . Ti regaláchesme unha casa, 
Para Rossetti os compoñentes En primeiro lugar, se ben é pero eu convertireina nun fogar - 
usuais destas publicacións : o obvio que o concepto do feminino prometéralle [ Coral a Armando 
glamour, os escándalos e máis evoluiu diacronicamente desde a (1 82) aínda misión e visión 
aínda, a fetichización e aparición das primeiras revistas suprema do feminino 1 anxélico 
cousificación da muller semellan vir para m"lleres século XVIII1 suministrada por Rosa 1 en 

definidos por tres determinantes: o tamén de que, -según abundantes píldoras semanais. 
sexismo, a fantasía e o que se indica Roz Ballaster-, as 

chamar a telenovelización aparentemente atrevidas rebelións O alcance universal do M 
contra a domesticidade non foi recoñecido ata por publicacións 

da realidade. 
afectaron sustancialmente ás alleas ao mundo hispánico: 

A intriga da novela de Rossetti apreciacións dos medios de masas Durante cincuenta anos, M 
xira en torno á revista Rosa, nas revistas femininas, as que recolleu a crónica das fortunas da 
alusión clara a jHola!, publicación continuaron defendendo ás súas elite social. Adornou as mesas dos 
semanal raíña das tales revistas do lectoras como amas de casa, salóns dos ricos e despregou 
corazón. O fenomenal éxito da absorbidas nas tarefas emocionais fotografías das grandes estrelas 
revista, editada en español e en e prácticas de soster á familia ante os 0110s dos seus fervorosos 
inglés, ostentando unha tirada duns (Ballester 1991, 112). O final de lectores 4. O mesmo comentario 
S ~ ¡ S C ~ ~ ~ O S  mil exemplares Mentiras de papel semella indicalo subliña O éxito dunha fórmula que 
semanais en máis de cen países, así, posto que, autodefinida como Se sucedeu a sí mesma durante 
convertérona nun fenómeno social novela romántica, subliñase nela máis de cincuenta anos e que non 
máis ca literario. Como indica Félix como virtude capital o fondo sólido leva de diminuír. A 
de Azua, a revista -1 é unha de muller fiel e nai abnegada da simplicidade da fórmula recóllese 
das escasas publicacións protagonista, unha modelo atinadamente en Mentiras de 
españolas que representan á profesional chamada Coral Reyes. papel: 
opinión pública pura e dura. Os Ao igual que nas revistas do 
millóns de lectores de -1 corazón, na obra de Rossetti 
pertencen a todas as clases women's lib desemboca no O próximo numero de Roca 
sociais, son de dereitas e de matrimonio e a sexualidade en necesitaba algunha nova con 
esquerdas, nacionalistas e maternidade, rosa tenrísima, e gancho, e a ver qué se lles ocorría. 
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Especulouse con noivados, 
divorcios, adulterios, enfermidades, 
rupturas ... Sen que se chegara a 
unha conclusión . . . Ninguén tiña 
unha bóla de cristal para dicir l 
despo~s . . . Un reporteiro, un 
penodista, só pode contar, non 
produclr a nova (37-38). 

Pódese engadir ao anterior que 
é precisamente na (re)producción 
da nova onde estriba o gancho, a 
razón da súa popularidade. Todas 
as revistas do xénero axústanse ao 
mesmo patrón: trátase de 
proporcionar unha información que 
posúe certos compoñentes básicos 
específicos, como pode ser o 
glamourda civilización do luxo e do 
ocio, os escándalos ou, mellor 

\ 
k 
i. 

habería que dicir, a murmuración e A 
o rumor de actualidade, 
desmentido ou confirmado. Pero, 
por se tratar de publicacións 
dirixidas maioritariamente a 

", 

mulleres, o aspecto máis decisivo 
na reproducción da realidade 
apóiase na sanción de certos 
códigos culturais fetichistas 
aplicados a definir o feminino, 
postos de manifesto por Rossetti 
ao describir á protagonista, Coral 
Reyes: 

0110s dourados como uvas, cute 
cremoso, pelo de me1 e cinza. A 

l 

- 4 
cunqulña da barbela, os 0110s l 

1 

achinados, as cellas, máis que I 

arqueadas, alongadas cara atrás, e 
unha boca de be~zos regordechos 1 dábanlle o aspecto anenado dun 1 
trasgo. O seu rostro era tan fresco d 
que Invitaba a coroalo cunha 
grinalda de hedra (10). Ang~ola Bonann~, 1992 
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O devandito fragmento semella 
estar conforme coa idea de Barthes 
de que todo texto literario constitúe 
un anagrama do noso corpo 
e ró t i ~o ,~  pero as páxinas das 
revistas do corazón concéntranse 
en perpetuar un anagrama sexista, 
discurso destinado sobre todo a 
intensificar o poder sexual do corpo 
feminino de acordo coas fantasías 
e desexos masculinos. Como Coral 
Reyes, as mulleres aprenden 
pronto a pensar netas mesmas 
como obxecto potencial de miradas 
alleas e no seu foro interno 
adoptan a postura masculina, 
segundo argüe Berger, de se veren 
a sí mesmas como os homes as 
ven (Berger 1972,45). O 
estereotipo feminino ofrecido ten 
igualmente a súa raíz na 
explotación que o capitalismo 
patriarcal realiza da falta de auto- 
estima que infinitas mulleres 
senten cara o seu propio corpo 
(Fiske 1985,7 ) sempre demasiado 
delgado ou demasiado groso, 
demasiado alto ou baixo, co peito 
demasiado prominente ou 
demasiado liso. Kate Millet (1 969) 
demostrou como o desexo de 
parecer atractiva ou sexyé unha 
proxección do temor interiorizado 
da muller a un posible rechazo 
masculino, a perder a aprobación 
do pai primixenio. 

Pódese afirmar daquela que, ao 
se concentrar no icónico, ao exhibir 
nas súas satinadas páxinas o 
corpo das tops models, Misses 
Universo, artistas de cine ou 
ubicuas decanas da jet set nacional 
ou internacional, nas devanditas 

112 

revistas non só se desbota o 
talento ou a personalidade real das 
mulleres, senón que se crea unha 
individualidade ocasional, non 
adquirida (Course 156 ) que nas 
lectoras se proxecta como o 
modelo ideal a quen desexarían 
parecerse. As revistas 
proporcionan, ademais, o talismán 
para eliminar as deficiencias do 
imperfecto corpo: cosméticos, 
alfaias, lencería, alta costura ... 
Cada número adica varias páxinas 
a mulleres como a protagonista da 
novela de Rossetti, a última dunha 
fornada de preciosas de papel 
procedentes, como apostila 
Course, dunha reserva inagotable 
de belezas neumáticas, de 
indistinguibles anxos de Charlie , 
das que o utópico corpo ostenta , 
non só a fermosura senón o 
destelo máxico da fama e da 
fortuna. 

Tales imaxes, segundo asegura 
Baudrillard noutro contexto, 
demostra cómo a prensa do 
corazón coloca á muller nunha 
hiperrealidade fantasía 
narcisista diaria, ao abrigo da 
historia, a política e o universal 
reducindo a súa humanidade ao 
nivel de uso e diluíndo a súa 
consciencia na cultura do 
consumo. Como propón John 
Caughey ( 1984,22 ) as fantasías 
creadas polos tabloids e medios 
similares desrealizan ás persoas e 
situacións, fixando as relacións 
sociais no plano do imaxinario. 
Estes procesos imaxinativos, 
aduce Caughey, teñen 
consecuencias importantes e 
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duradeiras tales como a Ile desbocara e tomara posesión vinganza contra o orgullo 
identificación - que pode chegar a dela indefinidamente ( 133-1 34). masculino. 
ser obsesiva- coa figura admirada 
e famosa, pero a ocorrencia máis A seducción subliminal Esta concesión á 
notoria é a inmersión total nun practicada por RosaliHola! realiza, profesionalidade da muller non 
mundo onde o real simplemente segundo o expresaría Peter exclúe a reconstrucción dun mundo 
non existe. Course, unha actividade falseado no que as experiencias 

mitopoética : vivimos nunha nova humanas ofrecidas converten a 
As páxinas das revistas, polo idade da fe que reconstrúe mitos e contradicción e solidariedade 

tanto, conseguen alonxar ao ritualiza o noso monótono mundo sociais en simple telenovela. A 
individuo da súa situación diario ( Course 11 8). En inxerencia e ubicuidade da 
obxectiva, introducíndoo nun Mythologies, Roland Barthes televisión en todos os aspectos da 
sistema de relacións sociais aseguraba que o mito é o modo no vida diaria estudiada por Williams 
creadas exclusivamente pola que cada cultura se auto-pensa, ou (1 975), Tania Modleski (1 982), 
pantalla de televisión ou a linotipia. sexa a f ~ r m a  na que unha Margaret Morse (1 983) e Connie 
len Aug (1 990, 75 ) está no certo determinada sociedade se Mattelart (1 986) entre outras 
cando asegura que os medios de conceptualiza e se entende a sí persoas, demostra o poder 
comunicación masivos son rnesma. No caso da obra de abrumador do devandito medio. A 
fantasías á vez públicas e Rossetti trátase dun dos mitos prensa do corazón é neste sentido 
colectivas, elaboracións textuais de favoritos tradicionais do xénero exemplar modélico da tal influencia 
escenarios igualmente fantásticos, rosa ( non é coincidencia que o subliminal. Se se analiza calquera 
producidos masivamente e nome da revista na novela sexa un número ao chou, apréciase de 
entregados á audiencia listos para homónimo). A Cincenta, a r ~ ~ o z a  seguida que o seu formato está 
seren consumidos. A mitificación, pobre e virtuosa a quen asexan a constituído consonte ás regras que 
por outra parte, non se reduce malvada madastra e as envexosas gobernan a telenovela: os 
soamente ao público lector. Incluso medias irmás, tmsm~utadas en chamados culebróns que se 
na súa vida privada, 0s actores do editoras de revista ou compañeiras ofrecen a diario en calquera 
complexo escenario da novela de de profesión. Ao final, como a televisión do mundo occidental. 
Rossetti adoptan parodicamente os heroína dun Corito fantástico (1 68) 
códigos de linguaxe que as páxinas Cincetlta obterá O SeU príncipe e Varios extremos da tipoloxía do 

das revistas requiren deles: unha profesión nova (directora de SoaP Opera establecida por Fiske 

cine) menos precaria que a moda. poden revistas do 
Pero, ¿era posible, acaso, Semellaría que os tempos corazón do modo seguinte : 

experimentar ese cúmulo de cambiaron e o príncipe so xa non é 1 .- interese pola intrahistoria ( o 
em0CiÓns imprevistas e todas suficiente. Mesmo as protagonistas privado). 
descoñecidas? Era posible do romance deben traballar, 
sentirse atraída por alguén, estar competir laboralmente co horne. 2.- multlipicidade de historias e 
tan absorbida por el, da noite á Pero, como argüe Tania Modleski situacións. 
mañá? .. . E se así fora ¿sería iso (1984,37) romance e profesión 
amor? A idea fíxolle estalar no 

3.- concentración en certos 
constitúen a miúdo unha 

peito unha revolta na que os 
puntos rituais: embarazos, vodas, 

concepción esquizofrénica do 
contendentes foran a dolor e o 

funerais, bautizos, etc. 
feminino, que leva emparellada 

gozo. Sentiu medo de que ese tanto a auto-rendición da heroína 4.- satisfacción inmediata do 
sentimento de correspondencia se ao home ideal como a súa menor sen cambiar o maior. 
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Todos estes extremos, último desfile de modelos de profundamente reaccionaria: un ha 
presentes igualmente na novela de Valentino; Margaret Thatcher ou definición tradicional da feminidade 
Rossetti, poden condensárense en Claudia Schiffer, Madonna ou a que constrúe á muller como un ser 
que o real se articula en vidas e madre Tareixa de Calcuta, Diana solipsista e pasivo, preocupado tan 
sentimentos en perpetuo estado de de Gales ou o Papa Xoán Paulo 11. só con aspiracións e metas no 
crise. 0 s  idilios, matrimonios e Todo é un e o mesmo nas súas plano do persoal (Ballester, 154 ). 
separacións nunca son paxinas, telenovelado e reducido Quizais a conclusión máis 
permanentes: son admitidos e ao denominador común da efémera duradeira de Mentiras de papel 
desmentidos con perfecta anque intensa curiosidade pública. sexan as consecuencias da falta de 
inconsciencia e igualmente solidariedade auténtica co real que 
esquecidos cando a nova edición Por Outra parte* se a aventura converte a vida en algo trivial, 
de Rosali Hola! aparece a semana humana de Mentiras de papel pon deshumanizado e sen valor, un 
seguinte con outros amores e de manifesto o que a telenovela obxecto de papel no que se recolle 
outras rupturas. len Aug afirma que debe ao melodrama clásico fugazmente e a seguir se desbota 
o pracer do espectadorla da (Deming, 1985): a Orfa pobre pero a experiencia diaria dos seres 

honrada o matrimonio desigual, o humanos. telenovela non reside en observar fillo a serea ou muller a resolución das tales crisis, senón 
vivir as súas vicisitudes, o tirapuxa fatalmente atractiva, o home Traducción Marga R. Marcuño 

tarabelo e inconstante. Non do poder (Aug, 78)' O agónico 
obstante, a diferencia do romance vir encarnado en estereotipos e 

clichés femininos tales como a boa, tradicional onde as relacións 

a mala ( nas súas diferentes humanas non tiñan outra saída que 

variacións, posto que a mala pode o eufórico (voda) ou o disfórico 
(morte), prodúcense estas nas 

NOTAS 
ter un corazón de ouro ) a 
profesional sen escrúpulos, a telenovelas ateigadas de 1. Ana Rossetti, Mentiras de papel. 

esposa abandonada, etc., posibilidades en desenvolvemento: (Madrid: Temas de hoy, 1994). Todas as 

conceptos instantaneamente nas te/enove/as nin O matrimonio citas pertencen a esta edición. 

codificados e recoñecidos polo nin a morte son finais (Deming, 56). Subseguintes referencias virán dadas 
As devanditas relacións persoais entre paréntese. 

público lector. 
quedan bualmente en na 2. Nunha serie de artigos da súa columna 

A vez, paradoxicamente obra de Rossetti, a pesar do final diaria do xornal madrileño, Maruja Torres 
proxéctase no discurso un mundo pseudo-optimista que se ofrece. A chámaos con gracia irreverente a jeta 
expresado en termos provisionalidade invádeo todo: é un set. Torres tamén subliña o impacto do 
contradictorios. Así, en Mentiras efémero espacio televisivo iHqla! asegurando que en España o 

de papel, a carón do enfastiante desenvolvido rápida e público vive agardando o xoves, día de 

idiolecto da efusión romántica superficialmente entre pausas aparición da revista. Ver wPaic, 14 

preséntanse outras aspiracións da comerciais. agosto 1995, última paxina. 
protagonista: Digas o que digas, 

Detrás do discurso do corazón, 3. Subliñado meu. Para deslindar ben os 
qué ten que ver O que ti me queiras campos culturais O autor puntualiza que, 
con me buscar a vida, estudiar, como conclúe Ballester, e a pesar ao contrario do ! u ! ,  este diario no que 

aprender, trabucarse ( 159-1 60). do visible impacto das teorías escribo representa a unha parte 

Nas páxinas do igual ten feministas, perpetúase unha considerablemente menor da opinión 

cabida a conferencia internacional ideoloxía do romance que resulta pública española en tanto que elite. Félix 

de mulleres de Beijing coma o ser, en suma, unha visión de Azúa, ElPais, 27 de xullo1995, 11. 
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4. Solto reproducido en i w ! ,  como Caughey, John (1984) lrnaginary Social 
proveniente do Vietnam News no número World (Lincoln: U of Nebraska P). 
extraordinario adicado ao 50 aniversario 
da revista, marzo 1994. Course, Peter (1 982) The Mediurn and its 

Manners (London: Routledge). 
5. Roland Barthes, The Pleasure of the 

Text, trad. Richard Miller (London: Cape, 
Derning, Caren J. (1990) For Televicion- 

1976). P. 17. 
Centred Television Criticism: Lessons 
from Feminism en Mary Ellen Brown, pp. 

6. Jean Baudrillard define a reproducción 37-60. 
oficial do real inexistente como unha Fiske, John (1985).Television Culture 
patafísica ou ciencia das solucións (London: Methuen). 
imaxinarias, que en última instancia nos 
liberará das molestas consecuencias de Millett. Kate (1985) Sexual Politics (London: 
facer metafísica do social. In the Virago, 1977). 
Shadow of Silent Majorities (New York: 
Semiotext(e), 1983), pp. 34-5. Modleski, Tania (1984) Loving with a 

Vengence: Mass Produced Fantasies 
for Wornen (New York: Methuen). 

Rossetti, Ana Mentiras de papel 1994 
(Madrid: Temas de Hoy). 
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AS MULLERES NA HISTORIA do grupo María Castaña1 

A estas alturas resulta obvio 
dicir que a historia sempre a contan 
os vencedores -e caliento "osn-, 
polo que, de momento, a historia 
das mulleres está aínda por contar. 
Quizais o primeiro erro 
terminolóxico sería falar de 
Historia, con maiúsculas, e non de 
historias, contando co 
pluriperspectivismo que dá lugar a 
diferentes resultados segundo @ 
narradorla. Tamén sería oportuno 
facer as historias da Historia, a 
intrépida busca de probas para 
desactivar os mecanismos de 
ocultamento e falseamento de 
datos, levado a cabo polo poder. 

Este podería ser un primeiro reto 
das investigadoras feministas para 
elaborar unha verdadeira historia: 
escanearas mentiras e o boicot 
institucionalizado polo patriarcado 
contra as mulleres e ir construíndo, 
por qué non, futuro, no que as 
mulleres sexan auténticas suxeitas 
dos acontecementos. 

Polo de agora, os textos oficiais 
polos que se aprende a historia, 
seguen ancorados nunha visión 
antropocéntrica dos feitos, 
obviando, impunemente, a 
contribución das mulleres ao 
desenvolvemento da sociedade. 
Somos ignoradas non só dos 
aconteceres importantes, dos máis 
espectaculares (as guerras, por 
exemplo), senón tamén doutros 
esenciais para o progreso humano: 
as ciencias, a cultura, a educación. 

Por todas estas deficiencias do 
ensino da historia cómpre loar o Angiola Bonanni, 1992. 

I 
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esforzo investigador do Colectivo Grecia Antiga non era menos para as historiadoras presentes e 
María Castaña para ofrecer estes valorada que na India actualmente, futuras; quizais haxa que modificar 
materiais didácticos: As Mulleres onde o nacemento dunha nena é a nomenclatura, entre outros 
na Historia, pensado para o considerado unha desgracia parámetros. 
alumnado de ensino medio, unha porque, entre outros 
etapa trascendental no inconvenientes, hai que dotala para Seguindo con As Mulleres na 
desenvolvemento da se poder casar. De aí a altísima Historia, o manual presenta 
personalidade, na que unha visión porcentaxe de infanticidios ademais outros apartados que si se 
innovadora cae como anel ao femininos.* pode dicir que modifican as 
dedo. E tamén pensado para divisións tradicionais dos textos de 
estimular ao corpo docente, que vai Pero non hai que remitirse ao historia (sociedade, economíe, 
contar cun magnífico material de Terceiro Mundo para falar de política ...) e son sete: familia, 
apoio loxístico. escravitude feminina. Na nosa traballo, política, educación, 

sociedade a muller aínda se creatividade, relixiosidade e 
O grupo María Castaña, deu en concibe como un obxecto de prostitución. 

respectar as separacións compra-venda, susceptible de ser 
tradicionais da historia por Idades, utilizada como carnaza para vender Destas sete, chama 
pero con certas matizacións; así se calquera producto ou como botín poderosamente a atención a 
mostrará a vida das mulleres: no de guerra. E se pensamos na separación particular da 
Mundo Clásico, no Medievo, no alarmante estatística de malos prostitución, que quedaría máis 
Antigo Réxime, no Século XIX e no tratos, acosos e asasinatos por adecuadamente ubicada en 
Século XX, en lugar das parte das parellas masculinas, traballo, ou tamén en familia. Hai 
tradicionais: ldade Antiga, dedúcese que a muller segue a ser que considerar, que a institución 
Medieval, Moderna e considerada un ser inferior, sen matrimonial ao longo da historia, 
Contemporánea. Sen dúbida, identidade nin entidade propias, no está baseada na compra da muller, 
trátase dunha convención que os homes teñen dereito por parte do home, para ofrecer 
demasiado arraigada como para lexítimo a bater, pois son da súa unha serie de servicios, incluídos 
poder quebrala sen crear confusión propiedade, corno dictaban as leis, os sexuais. Nunha visión máis 
nun alumnado afeito a ela. ata hai ben pouco tempo, e a perspicaz, habería que tratar a 

igrexa, aínda agora. existencia real dunha dobre 
Partir desta separación é prostitución, a de ámbito privado, 

didacticamente comprensible, mais Por máis que a Xustiza vaia, de gratuíta, e a de ámbito público, 
reflexionando sobre a verdadeira vagar, dándolle a razón ao remunerada. 
historia das mulleres, resultaría feminismo, hai que ser realistas e 
totalmente incoherente cinguirse a considerar que os logros deste Resulta moi interesante o 
ela, posto que o colectivo feminino, pensamento calaron aínda nunhas tratamento que fai Margarita 
globalmente, aínda non posúe o capas moi superficiais da Nelken sobre a prostitución no ano 
estatuto de cidadanía; aínda somos sociedade. Por iso é tan importante 191 9, pero paréceme un tanto 
(practicamente) escravas para o a alimentación da conciencia desde atrasado, COmo para servir de 
sistema, en moitas sociedades, non o ensino. baremo do debate sobre a 
practicamente, co posto máis baixo prostitución no século XX. Non sei 
dentro das estructuras económicas O certo é que as idades na se esta distancia temporal, aspira á 
e de poder. Segundo os datos que historia das mulleres poden ser un asepsia ou á obxectividade 
aportan as autoras, unha muller na interesantísimo centro de reflexión histórica; pero, non esquezamos, 
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na selección de textos tamén vai Fronte a todos estes logros que columnista que non acostuma a 
impreso o punto de vista. acada As Mulleres na Historia, tratar positivamente a imaxe da 

quedan certos espacios muller. 
Por outra parte, cando se fala enormemente desasistidos. 

de prostitución, pénsase Refírome, por exemplo á enorme De feito, obsérvase un 
ineludiblemente na sexualidade, na desigualdade no tratamento do desinterese global por poñer en 
sexualidade dominante masculina, mundo clásico e medievo, práctica o mecanismo das accións 
e da non-sexualidade feminina; comparado co dos séculos XIX e positivas, plataforma actual de 
nembargantes, no texto As XX. Especialmente o XX, no que as supervivencia, revogable cando a 
Mulleres na Historia, non se fai fontes de referencia son dialéctica social equilibre os 
eco deste aspecto fulXhmenta1 da infinitamente máis abundantes, así xéneros. De penSarmOS que O 
vida das mulleres, que, por algo como a propia participación da patriarcado é unha irregular 
resultou, desde os comezos do muller na sociedade. distribución de espacios, cómpre 
feminismo, un foco de interese abrirlle paso, na medida do posible, 
reivindicativo. Bótase en falta un maior rigor ás mulleres. E dito isto, considero 

Tampouco hai un no tratamento da Ilustración, que que cada vez hai máis homes que 

recoñecemento do traballo foi unha combinación de repuntes poden facer grandes aportes á 

doméstico das mulleres -visión femininos e estratexias represoras igualdade xenérica e a xustiza 

androcéntrica, sinto dicilo-, polo para a muller. Noto a ausencia na social, pero coido que non é o caso 

que non se atopan estes labores bibliografía de traballos feministas dalgúns elexidos, e ademais eles 

no apartado traballo. cruciais (como os aportados polo teñen todo o espacio do mundo 
equipo de Celia Amorós: Rosa para expresarse. 

Volvendo a estructuración de Cobo, Ana de Miguel, e t ~ . ) ~  que 
As Mulleres na Historia, aportarían un esclarecimiento da Tamén decepciona a nula 
considero moi interesantes, porén, situación das mulleres na atención que Ile prestan as autoras 
os cuestionarios que aparecen a Ilustración e as primeiras ao movemento feminista deste 
continuación dos textos, porque reivindicacións dos dereitos da século; probablemente un dos 
consideran aspectos culturais muller. fenómenos sociais máis vivos nos 
relevantes, que poden suscitar nas últimos tempos, e axente principal 
aulas unha reflexión máis operativa Neste século XX, onde as da única revolución en marcha (a 
que o puro comentario de texto, a. mulleres teorizaron moitísimo sobre feminista). Esta ausencia faise 
que o alumnado está afeito. o traballo (doméstico ou público), a notar no apartado de As mulleres 

familia, a sexualidade, as relacións no franquismo, cunhas tímidas 
O colectivo María Castaña fixo de parella -incluso hai varias alusións ao Partido Feminista de 

unha compilación concienzuda de publicacións galegas que tratan Lidia Falcón (no ano 81), e á 
documentos históricos, xurídicos, sobre estos aspectos-, creación do Instituto da Muller (no 
periodísticos, que dan ao texto paradoxicamente, a penas teñen 82). Persoalmente, son da opinión 
unha ductilidade adecuada para o presencia nos documentos de que pasar por alto as actuacións 
emprego multidisciplinar; elexidos ad hoc. As María Castaña do movemento de mulleres 
propiciando un xeito alternativo de recorren, preferentemente, á feminista, tanto na Galiza, como en 
entender e recuperar a historia prensa estatal, esquecendo as España, resulta dunha enorme 
silenciada e reforzando os aportacións de mulleres feministas inxustiza histórica. Sobre todo 
espacios ocupados galegas na Galiza e, nalgún caso, porque a el débese, entre outras 
especificamente por mulleres. cedéndolle a voz a algún vindicacións, a loita contra o 
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silenciamento da muller, sen a cal 111; a polifacética Hildegarda; á Considero necesario, para 
este libro non houbera tido o máis Cristina de Pizán, refutadora do entender a nosa historia, e ao 
mínimo sentido. Roman de la Roce. tempo máis didáctico, incidir nos 

logros e nos terreos que son fonte 
Outras carencias de orgullo para as mulleres e que 

incomprensibles, tendo en conta 
Pero, novamente, se escatima poden servir de pauta para as 

que o receptor vai ser o alumnado 
a presencia das literatas no século novas xeracións; máis que deixarlle 

galego, atinxen á ridícula alusión 
XIX; que, se por algún motivo o espacio aos detractores, aos 

ás literatas en lingua galega. 
extraordinario trascende a literatura intimidadores. ISO non significa 

Explícase escuetamente que 
deste século, é pola masiva excederse en triunfalismos, todo o 

existen estes nomes: Francisca 
aparición de mulleres escritoras - contrario, sacarlle froito aos 

Herrera Garrido, Carmen Prieto 
Carmen Simón Palmer fala de achádegos. Porque, francamente, 

Rouco, Luz Pozo Garza, Xohana 
1001 poetas e narradoras-, das pregúntome: que rendabilidade ten 

Torres e Pura Vázquez e, como 
que son un insigne exemplo dedicarlle tantas páxinas ás 

ensaista, Victoria Armesto; e, 
Rosalía de Castro e Emilia Pardo institucións eclesiásticas, que tanto 

apurando o trámite, péchase o 
Bazán, pola súa valía intelectual, poder teñen sobre os medios de 

apartado con: na actualidade son 
así como polo seu feminismo comunicación, o ensino, e polo 

moitas as creadoras que se 
p r e c o ~ . ~  tanto sobre as nosas vidas. 

encadran dentro da nosa literatura, 
con dedicación predominante ó 

C - 
xénero infantil, a poesía e a 7 - -  
narrativa. (Cita textual). Se dentro 
do colectivo María Castaña non hai l 

curiosidade pola literatura feminina 
galega, ben poden buscar I 

asesoras que si a teñan, porque 
esta falta de aprecio cara a esas 
moitas creadoras sen nome, nin 
cualificación, pode ser interpretada 
como un non paga a pena pararse 
nelas. Non serve a argumentación 
de que se trata dun libro de historia 
e non de literatura, porque ese 

I criterio debería rexer durante todo 
o seu discorrer e non é así. Vésaxe 1 
o estupendo tratamento das 1 
autoras no mundo clásico4 Con 
igual esmero enfocan as María 
Castaña o protagonismo das 
literatas no medievo: o exquisito 
exemplo das trovadoras occitanas, 
as Trobairiz, que viron aplastado o 
seu labor creativo a causa do 
reaccionarismo do papa lnocencio Angiola Bonanni, 1989. 
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Demasiada atención aos de tantos séculos de escuridade: a NOTAS 
boicoteadores. Poño exemplos: os nosa historia comeza a ter voces e 
tres documentos que hai no século este texto de As Mulleres na 
XX están adicados á educación Historia, teño a seguridade que vai 1. AS muiieres na historia, do grupo María 
tradicional e relixiosa; mentres no colaborar a que eses ecos se Castaña. Materiais de Edicións Xerais, 
referente ás accións positivas, só escoiten nos centros de ensino, Vigo, 1997. AS autoras son: María J O S ~  

un sobre Dinamarca, un dos que é donde máis se precisan. Domato, Guillermina Dominguez Touriño, 

modelos máis avanzados en Espero que a investigación do Mercedes González González, María 

Europa neSta materia. Nada se fala grupo María Castaña obteña o Isabel Rodicio Rodicio. Margarita Lobato, 

dos experimentos educativos que recoñecemento que merece. María do Carmo Alvariño Alejandro. 

están a probar C@S propi@s 2. Testemuño estremecedor da miserable 
receptora~tes do texto. existencia das mulleres na India é La 

Reina de los bandidos de Fhoolan 
Pero aínda deu O XX para Devi. ED. B, Barcelona 1995. 

desperdiciar máis árbores. Oito 
páxinas máis cheas de leccións de 3. Para ampliar bibliografía pódese acudir 

relixiosidade franquista e encíclicas ao Monográfico n V  O da Festa da 

papais; cando se podían abrir Palabra Silenciada. 

novos ámbitos de debate, xa que O 4. En torno a este tema recomendo a 
apartado se chama: Mulleres, amena lectura de No sólo hilaron lana. 
relixiosidade e moral. Aquí podería Escritoras romanas en prosa y verso, 

darse entrada a outros exemplos de Aurora López, reseñado na F ~ P S  n" 

de relixioxidade non católica: as 11. 

sectas, por exemplo; ou a outras 5. Pódense consultar os monográficos da 
formas de entender a moral que FdPS. n%. 3 e 6, adicados a Rosalia de 
non a única católica, apostólica, Castro e a Emilia Pardo Bazán, 
romana. respectivamente. 

Recoñezo O dificilísima que Tamén resulta de sumo interese o 

debe resultar a obxectividade á estudio de Kathleen N. March sobre a 

hora de facer a historia das obra de Rosalía: De musa a literata: El 

mulleres: se nestes 25 últimos feminismo en la narrativa de Rosalía 

anos, o Corpus ideolóxico da nosa de Castro. Sada, 1994. Edicións do 
Castro. 

actividade pública está gardada 
nos armarios en forma de 
panfletos, ponencias e actas de 
congresos e xornadas, que non 
sucedería tempo atrás, cando nin 
sequera había o menor dereito a 
intimidade; xa non digo unha 
habitación propia, senón unha 
coqueta propia. 

Pero hai aportacións á cultura 
que manteñen o optimismo despois 
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DESMONTANDO A WOODY ALLEN 

W. Allen ten sona de ser home As prostitutas teñen, sen problemáticas. lsto implica, por 
de ideas. Mesmo - todo hai que embargo, certas insuperables suposto - e seguindo as teorías máis 
dicilo- de ideas bastante fixas. A vantaxes: non reclaman ningún tipo ortodoxas e clásicas do discurso viril 
que sen dúbida o ten obsesionado, de conversa, só cartos. Van directas - que son putas porque non queren 
a que el plasma unha e outra vez ao asunto ( é dicir, aos xenitais ser camareiras. O seu oficio non 
de xeito recurrente en case todas masculinos ) sen necesidade de conleva, pois, unha especial 
as súas películas, resúmese así : preámbulos e doutras perdas de degradación persoal. Xa se sabe: o 
Son neurótico pero hai que ver tempo melosas e absurdas. Porque, corpo é unha mercadoría como outra 
canto me ~ntereso a min mesmo e ao revés do que soe ocorrer coas calquera. Vendelo non supón 
canto sei enternecer aos demais. demais mulleres non presentan ningunha autodesvalorización, 

Tal predicado constitúe, desde 
logo, o núcleo temático da súa 
última película : krnontandoa 
Harry. 

Para desenvolver semellante 
mensaxe W. Allen apela a un 
impresionante coro de mulleres 
que insistentemente así o 
confirman ben sexa por contraste 
ou por adhesión. 

En consecuencia as 
personaxes femininas repártense, 
grosso modo, en dous bloques : as 
desagradables e as agradables. A 
condición de agradables adquírena 
dándolle gusto e pracer á 
personaxe masculina. E a de 
desagradables adquírena dándolle 
disgustos, guerra, incordios, 
berros ... 

As agradables subdivídense á Y 

súa vez en dúas categorías : as 
prostitutas e as namoradas . 
Posúen en común varias virtudes: 
non son neuróticas, só existen en 
función do benestar masculino, fan 
o que este Iles manda, 
adaptándoseaosseusdesexose 
manías, non Ile piden nada que el 
non lles queira dar, móstranse 
cariñosas e comprensivas ... Desmontando a Harry 
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ningunha humillación, ningunha pinga de sentimento contrariado. xoves caen rendidamente 
destructuración íntima. Vaia, que non Que sempre queda ben. namorados dunha muller de 
hai que vivir mal iso de andar Das mulleres insoportables sesenta e tres anos ( mesmo 
facendo felacións a aquel que o pida. mellar nin falar: son castradoras, anque non puidera ser tan fea 
E, con sorte, mesmo lles pode Pasar vingativas, lurpias, violentas como W. Allen)? 
como a Julia Roberts en Pretty impositivas. Compárense as súas - terceira: ¿ pode facerse unha 
Woman e ¡alal da esquina ao jet neuroses desagradables e boa película con este núcleo 
privado. agresivas coas enternecedoras, temático: Son neurótico pero 

Dóeme que as prostitutas que divertidas e inofensivas neuroses encantador. Gústanme as mulleres 
coñezo, tan destrozadas por dentro e da personaxe masculina. anque, desgraciadamente, esta 
por fóra, non teñan captado aínda Malia o adoutrinamento afección non está exenta de 
esta mensaxe de Hollywood ... teimudamente androcéntrico e problemas? 

ególatra ao que nos somete o Esta última pregunta é 
A outra variante de muller filme, persisten algunhas dúbidas e puramente retórica. Eu, alomenos, 

positiva é a xove namorada. Cae 
rendida ante o atractivo intelectual 

cuestións: teño clara a resposta: non. 

da personaxe masculina e só a - primeira: ¿ que pracer erótico Enténdase: pode haber 
abandona cando atopa outro home Obtén unha muller c0 de excelentes filmes que sexan 
ao que admirar e, ademais - joh, relacións sexuais que a película androcéntricos e machistas, ( de 
suprema felicidade - amar sen nos l?70stra7 ( esas de aquí te pillo feito o noventa por cento, tanto de 
cortapisas. O traspaso da moza aquí te mato, aquí penétrote e en bos coma de malos, presenta algún 
provoca o sufrimento de Harry trinta segundos temos rematado). ramallazo ), pero se unha película se 
convertíndoo así nun ser máis - segunda: ¿ que escándalo se artella só en torno a tales supostos 
tenro e interesante (se cabe) e, de tería provocado se alguén filmara iso imposibilítaa para saír da 
paso, ameniza a película cunha como unha colección de atractivos vulgaridade. Non digo que non poida 

, - y -  7 -- 7- - * 

w 5, 

Angiola Bonanni 
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gustar máis ou menos. Digo que outras cousas, unha visión amoreamneto de números 
forzosamente - e como pouco - é excesivamente simple e maniquea cómicos. Vistos os primeiros 
unha parvada. Pois como xa Barthes do que son tanto os homes como minutos xa está todo visto. Ou dito 
sinalou: a mala imaxe non é a imaxe as mulleres hoxe en día. lsto doutro xeito: vese o que se ve e 
malvada senón a imaxe mediocre. acerna e imposibilita o relato. Non óese o que se oe: ningún sentido 

existe mutación nin viaxe, non hai novo emana da suma das partes. De que calquera Obra de avance ni" dinámica posibles. As 
interese suscita un Ocorre como coas películas da 

ideas e o sentimento están porradas e de efectos especiais. cuestionamento. Ofrece un saber amordazados por uns perxuízos 
complexo sobre a realidade. Fainos que encorsetan calquera 

Delas só cabe agardar fogos de 

transitar por algunha area artificio. Fogos de artificio verbais 

movediza. 
investigación e cuestionamento do no caso de Woody Allen e visuais 
que nos rodea. nos filmes de Kung Fu. Anque , 

E, polo mesmo, un machismo claro está, posta a preferir, eu 
A pretendida deconstrucción ou quédome coa palabra que é, sen tan egocéntrico e primario xera 

parálise mental e conleva, entre 
de H a r r ~  un comparación, rnáis humanizadora 

que as porradas, as explosións e 
as maquinarias destructivas de 
calquera tipo. 

Ademais, xusto é recoñecelo, 
non estamos ante un basto 
"parideiro" de bromas groseiras 
firmadas en 
plano/contraplano/plano xeral, 
senón ante un bo director culto e 
con oficio. En consecuencia, a 
película logra un tempo áxil, ten 
astucia, usa ben da retórica 
cinematográfica e apela a claves 
psicolóxicas interesantes. En fin, 
que entre W. Allen e Ozores hai 
innegables diferencias. 

Mais W. Allen esqueceu que nin 
a autocomplacencia nin a 
pechazón son intelixentes. Nese 
sentido o seu enxeño só pode 
alumear enxeñosidades máis ou 
menos entretidas ou irritantes 
(segundo o espectador), pero sen 
maior interese. 

Angiola Bonanni Trad.: Margarida Rguez. Marcuño 

C R í T I C A  





Quen ama as estrofas, ama tamén as catástrofes; 
quen está a favor das estatuas, ten que estar tamén 
a favor das ruinas. 

Gottfried Benn 

Angiola Bonanni Instalación urbana 
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MÓNICA BAR CENDÓN 

OS ESPECIALISTAS* 

Non había dúbida de que a finca do Marqués era un 
apartamento goloso: no centro da vila, nun edificio 
coroado por unha terraza ollando a ría, sol por todas 
partes e vecindario selecto. En canto ao deseño, non 
se podía pedir máis imaxinación, innovación 
arquitectónica e risco no proxecto, la madre del 
cordero, como diría a avoa de Valladolid, cun arraigado 
concepto da estética tradicional pero coherente coa 
climatoloxía do país. 

Chamábanlle así pola inefable convivencia do 
urbano e a natureza dentro do mesmo espacio 
habitable. O de marqués, pola orixe; seica pertencera a 
un nobre, que resultou ser un cantante, ao que Ile foi 
embargada a mazá por burlar a Facenda. 

Era toda unha finca rodeada dunha elaborada 
vexetación doméstica polos sete costados. Había 
xardineiras en diminución, como socalcos, situados no 
patio interior do edificio. No centro dunha saliña, había un 
mini estanque con nenúfares, cabezolos e peixes de 
cores, dos que, por certo, ninguén se facía cargo e, 
cando a fragancia se fixo insoportable, alguén tomou a 
determinación de mandalos polo sumidoiro, directamente 
á Ría de Vigo, para alimentar a uns parentes cercanos. 

O detalle exótico dos nenúfares tampouco deu un 
lonxevo resultado. Toda esta postal das mil e unha 
noites durou semanas. Xa se sabe, os productos das 
exposicións, acostuman a ter os días contados. 

Pero, a todas luces, o piso era de conto de fadas; 
etéreo e irreal, parecía elevar os seus tres niveis polas 
nubes; os tabiques nunca pechaban os espacios, senón 
que gardaban eventualmente as intimidades das 
persoas, abríndose docilmente, segundo as necesidades, 
para poder degustarse en amplas perspectivas. 

Exhibía cinco fachadas acristaladas e un feixe de 
accesos que comunicaban as estancias: unha rampla e 
dúas escaleiras, unha delas en espiral, cos banzos 
flotando sobre fíos de aceiro que tremían ao pisar, e 

con eles todo o corpo que rompía toda a consciencia 
da madeira para sumirse nunha especie de baño de 
escuma onírica. 

Aqueles elementos arquitectónicos, pracenteiros 
para a xente maior, convertíanse nuns dos principais 
atractivos da numerosa infancia que visitaba a finca 
nas vacacións. 

A rampla era un melenudamenteenmoquetado 
sucedáneo de tobogán, e a escaleira, ai, esa era unha 
polimórfica atracción de feria: bambán, balancín e 
guiñol, alternativamente. 

No centro da vivenda había un patio que asociaba a 
un conto de trasgos inglés que escoitara de nena. 
Naquel relato, por unha fuga de solimán da pota do 
trasno, comezou a brotar un xigantesco cogumelo no 
centro do salón. 

En efecto, na finca do Marqués parecía que alguén 
botara daquel bebedizo no patio central do salón e do 
descuido, naceu unha magnolia. 

Co tempo, a natureza comezou a rebelarse contra 
os parámetros arquitectónicos e a magnolia foi a 
primeira en caír a mans do home, un amable xardineiro 
que me despertaba cos seus regos todos os domingos 
ás oito da mañá. 

Calquera que teña uns mínimos coñecementos de 
botánica, sabe do aceno rebelde das raíces das 
magnolias, que levantan brazos tan leñosos como o 
propio tronco da árbore, deixando arredor de sí un 
enorme espacio alterado. Lémbrome de facer unha 
cabana, baixo as raíces exteriores dunha magnolia. 

Pois ben, o falso teito baixo o patio deu o primeiro 
sinal de alarma: un cerco ocre, case imperceptible, 
comezou a estenderse xunto as Iámpadas empotradas. 
Era a declaración de guerra da árbore á arquitectura. 

Baixo o patio reuníase o Cónclave de Arquitectos 
coma todos os primeiros xoves de mes pero, a 
eminencia dos asuntos da orde do día, impedíalles 
decatarse da espada de Damocles que pendía sobre 
as súas deliberacións. 
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Unha tarde de fútbol, mentres algún dos poucos 
asistentes degustaban un Montecristo e outros 
pousaban ante as fiestras abertas, desatouse a 
treboada. Un dos ascetas deu en ollar cara ao teito. Os 
futboleros, ansiosos por rematar e marchar a Balaídos, 
achacaron aquel cerco pardo á condensación, os outros 
á nicotina. Como non había tempo para máis, 
estableceron a orde do día da seguinte reunión 
extraordinaria: fumar ou non fumar, that's the question, 
e marcharon ao estadio. 

Na seguinte sesión tampouco figurou a propia 
mancha como protagonista, non houbo tempo, xa que o 
tabaco acaparaba a actualidade. Rompeuse a disputa, 
como cabía esperar, cun manifesto reprobatorio contra os 
fumadores, pero, da mancha, nada. 

O episodio foise dilatando durante semanas, como 
a propia mancha e orixinou varios cismas entre os 
colexiados encol da súa reparación: que si unha pintura 
antifungos, que si máis calefacción ... Sorte que 
chegaron as choivas, e con elas a explicación ao 
fenómeno do teito. 

As primeiras goteiras pasaron desapercibidas aos 
técnicos, mais non á muller da limpeza que, estrañada 
pola permanente humidade da planta do medio da sala 
de xuntas, deu a voz de alarma. 

Á semana seguinte do descubrimento, 
personáronse os peritos da compañía de seguros, a 
notaria e unha roda de técnicos. Entraron na sala de 
xuntas como se entraran nunha cova chea de 
gremlims, esperando ver caer algún dunha estalactita. 

jan en grupo, iluminando o teito con feixes de 
lanternas, co obxecto de confirmar a magnitude e a 
orixe última do desperfecto. Despois de ubicarse no 
lugar convido, o grupo de versados mantivo un 
silencioso suspense na sala; o trance requería 
concentración para non dar nin un paso en falso. O 
perito máis novo, pero xa dotado dun respetable 
bandullo, subiuse a unha escaleira metálica portando 
unha bandeixiña de metal; Lolo, o entendido, rniroulle 
ao pespunte do pantalón, que describía, a0 seu criterio, Paula Mourfio 
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dúas pousadeiras apetitosas; a0 chegar a0 último As personaxes e feitos deste relato son totalmente ficticios. Mais o 

banzo, coma nas Consagracións, CO~OCOU a bandexa espacio descrito ten moito, moitisimo que ver co desefiado polo 

baixo a mancha, para obter deste xeito unha dobre arquitecto Pepe Bar Bóo. Á súa memoria, á súa apaixonada obra, 

vía de investigación do fenómeno: a visual e a garimosamente. 

auditiva. 

Fíxose o silencio máis absoluto; firmes as miradas, 
quebradas as calugas; e frentes molladas coa suor da 
tensa espera. Nada turbaba a concentración dos 
especialistas cando, de súpeto, - ping-, un pingueirón 
de certa consistencia alcalina caeu sobre o recipiente, 
rompendo o silencio experto da tarde. O mozo espilido 
saltou da escaleira mostrando o rostro salpicado de cal. 
E Lolo, o entendido, sacou un pan0 do peto e secoulle 
as fazulas con destreza. 

Na sala, como se todos mantiveran a respiración 
ante a transcendencia do feito, escoitouse unha 
expiración de alivio e soaron as toses reprimidas. A 
única muller dos presentes, a notaria, levantou acta co 
sorriso nos labres. 

Buscáronse as responsabilidades de contado, pero 
non coincidiron en sinalar a un responsable único: uns, 
que se o da casa de plantas, outros, que o colocador 
da tea asfáltica; ninguén trouxo a colación ao xefe 
supremo, algo que estaba na mente de todos. 
Soamente o xardineiro, ao nesgo, nun latín do que 
daba conta da súa orixe seminarista, arriscouse a 
balboar: corporationem habemus, e todos sentiron un -- 
certo malestar no ~entre. 

O triste foi que a magnolia houbo de ser sacrificada, 
cando xa formaba parte da arquitectura natural da i 
casa. Sentino coma se me podaran un soño, o do 
conto inglés do trasgo; xa non habería máis cogumelo. - ~ 

Os días seguintes foron de funeral. Xuntábame coas -. 
-- . 

amigas e non falaba doutra cousa: pensar que este i i 
febreiro deu as primeiras flores, pensar que xa non i &~A-d dará máis, parecía unha chorona de Canghas. 

- 

O xardineiro que regaba a magnolia os domingos 
ás oito da mañá prolongou o dó durante semanas 
chegando tres horas máis tarde do estipulado, o que Ile Paula Marino 
agradecín infinitamente. Xeometría Imposible l .  
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MARGOT CHAMORRO 

ASASINATO SEN ALEIVOS~A 

... que se as bonecas ... que se os cacharriños da 
cociña ... en fin iqué che vou contar!. Que sí, home, que 
sí ... que con trece anos recén cumpridos tívenme que 
enfrontar ao condenado aquel : Eu vena a correr polo 
patio e só tiña dúas horas para telo na fonte asadiño e 
composto, porque a miha nai e a miña irmá, fóranse de 
perruquería e ... ¡Ala!, alí me deixaron correndo coma 
unha tola detrás do polo. Pero iso non foi o peor ¡que 
va! , o peor viu despois : poñelo debaixo da axila, 
arrincarlle da cabeza unhas plumiñas e torcerlle o pico 
¡Perfecto! Ata ese intre pareceume todo doado, pero 
logo chegou o do coitelo ... e mira, entroume unha 
tremeliqueira que ... iqué che vou contar!. ¿Sabes o 
que fixen? Pois ir á casa da Paquiña, e a Paquiña : 
Que non, que Ile pedira o que fose, menos o de 
asasinar ao polo, e eu voltei para a casa chorando co 
polo colgando das patas, e a vella, que o mataba ela. 
Pero ... avoa ... ¿ti que vas matar? 

Efectivamente, non o matou, só atinou a Ile cortar o 
pico e o pobre, correndo abaneándo o pico e deixando 
un regueiro de sangue por toda a casa. E eu, veña de 
chorar e de mirar o reloxo jai deus! ¿ e agora que 
fago?. Calquera lles dicía as Clotildes - todas 
emperiquitadas e no día do seu santo - que se meteran 
o polo no cu, i a ver! Antes non se dicían esas cousas, 
e menos ás Clotildes estando de santo. Hoxe as 
rapazas dinnos : ¿ é que erades parvas, ou qué ?. Sí, 
sí, seriamos o que, porque parvas ... normaliñas ... 
¿ou é que andaba toda España pragada de 
subnormais?. 

Naqueles tempos, xa o dicía a tía Pepa que tiñamos 
que ter unha lingua prestada; pero o da lingua prestada 
non valía para nada, porque a tiñamos, sí,sí ... na 
escola - como te pasaras dándolle á túa - cargábanche 
con aquela de cartón pintada de vermello , 
colgándocha do pescozo, xa non se¡ se por diante ou 
por detrás e de xeonllos, de cara á parede e cos brazos 

- - 
en cruz ique crucifixión! Con lingua ou sen ela, 
segundo o que tiveras feito, pouquiño a pouco xa nos Paula Marino 
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ian preparando para o sacrificio. Así que, naquel día, e, o pobre polo con todo enriba ... e eu, ¡que carai! 
armeime de coraxe, agarrei a machada e izas! a cargando con todo, incluíndo o susodito polo. Claro que 
machada20 limpo; aínda me lembro como se retorcía, el non puido respirar e por iso morreu ¡A Deus gracias!. 
cando despois de Ile arrincar as plumas, tratei de 
descuartizalo en vivo. Ás nenas xa se nos inducía. Sí, non digas que non, 

¿cando xogaches ti cos cacharriños de cociña e filliños 
Todos chuparon os dedos, todos menos eu, ique de cartón, eh?. Pero ... unha cousa é xogar ás 

vaia arcadas!. Así, a base de prácticas, ías comidiñas e outra asasinar aos polos, pechadas na 
aprendendo, aínda que eu, mira, niso dos polos ... cociña e con coitelos que non daban unha. Se 

alomenos nos ensinaran coma a vosoutros a ir de 
Agora sonche outros tempos, asasinan as caza, manexar a escopeta, apuntar e darlle ao gatillo 

máquinas, vas, e xa chos venden compostos para ipum! ipois teriámolo máis fácil!. Pero ... o das 
entrar no forno e, se se che antolla, asadiños e todo ... escopetas, non era xogo de nenas, iso quedaba para 
Pero antes, ou tiñas a sorte de que che morrera polo vosoutros e, para nosoutras, as cociñiñas. Despois - 
camiño, ou i vaia fregado ! digamos que nun segundo grao - os libros La perfecta 

¿O da morte polo camiño ? ¡Claro! ... Endexamais casada, La perfecta ama de casa, todas iso sí, moi 

cho conte¡, porque ese día tiñamos invitados. Sí, heme, ~eifectas ; e lago estaba a revista Para t i  Non, para ti, 

aqueles señores portugueses amigos teus, o non, Para min, toas suas receitifias de cociña ... 
cortada que cando un deles comentou, mentres lavados ... repasados ... cosidos e demais. Como ves 

churripiaba con cara de noxo o café que vos tiña tiñamos receitas para todo, menos a de como matar os 

preparado: ! A agua aquí é muito salgada! polos sen tanto descalabro. 

O da auga salgada non era certo, o que pasou foi Pobriño ... pobriño polo , sí, ¿ e eu que ? 

que, eu, era a primeira vez que facía o café, ante a 
dúbida de se se Ile botaba, ou non se Ile botaba sal, 
pois eu ... mira, para que non vos faltara de nada, pois 
boteillo. Menos mal que, como che estaba a contar, o 
polo morreu polo camiño e, ese día sí, tíveno máis 
doado, claro que antes tiven que ir preguntarlle á 
veciña se se podía comer un polo morto e ela 
contestoume que según e cómo morrera. Entón eu 
expliqueille o do asasinato, ¿como se Ile chama o de 
matar sen querer? ... ¿aleivosía?. Sí, iso, sen aleivosía. 
Eu, a verdade, non quería matalo pero tiña que facelo á 
forza. Claro que, nesa ocasión, a víctima, sí, así se Ile 
chama nas películas ... pois iso, a víctima morreu ela 
soíña, aínda que pola miña culpa, pero sen mala 
intención pola miña parte, sí !, non houbo mala 
intención, ixúrocho!, o que pasou foi que, no mercado, 
o primeiro que apañei foi o polo e unha vez que o tiven 
no cesto ocupeime do resto: as patacas, os tomates, a 
froita, o aceite, o café, o viño e sabe Deus cantas 
cousas máis merquei; mira, eu, xa nin me lembro. O 
que sí record0 foi que o cesto aquel pesaba mil demos 
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NICOLE BROSSARD 

O PRESENTE NON É UN LIBRO LE PRESENT N'EST PAS UN LlVRE 

1. PALMEIRAS l .  PALMEIRAS 

Por causa do corpo o presente Á cause du corps le présent 
todos os días tous les jours 
paisaxes dentro dos meus 0110s des paysages a I'endroit dans mes yeux 
onde mulleres veneran a outras mulleres ou des femmes vénerent d'autres femmes 

Por causa das mans a cause des mains 
da liña do tempo que pasa polos nosos cabelos de la ligne du temps qui passe par nos cheveux 
a maioría de nós dedicamos os nosos poemas la plupart d'entre nous dédions nos poemes 
a vida ás mozas capaces de lingua e de futuro la vie a des filles capables de langue et de futur 

no medio de espellos e pantallas au milieu des miroirs et des écrans 
unha forma de achegar o silencio une facon d'approcher le silence 
palmeiras de Dublín ou de Key West palmiers de Dublin ou de Key West 
e outras imaxes onde a chuvia está como no infinito et d'autres images ou la pluie est comme a I'infini 
un desexo de agua benéfica un souci de I'eau qui fait du bien 
pois por causa do corpo a vida busca cara cause du corps la vie cherche 
a conversa que outros chaman cultura la conversation d'autres disent culture 

por causa das palabras en movemento no Web a cause des mots en allé dans le Web 
e a vida no mes de xuño que espreita et de la vie au mois de juin qui guette 
o presente dunha beira á outra le présent d'une rive a I'autre 
as palmeiras da llla de Man les palmiers de I'lle de Man 
os cans de China visito os museos les chiens la Chine je visite les musées 
no mellor do meu saber au meilleur de ma connaissance 
observo por todas partes. j'observe partout 

porque as ideas morren dun latigazo directo pourquoi les idées meurent de plein fouet 
sobre os nosos rostros de actualidade sur nos visages d'actualité 
porque as palmeiras quedan pourquoi les palmiers restent 
reais no tempo e na noite en temps réel dans la nuit 
dun verde inagotable d'un vert intarissable 
dun lentor maior que nada d'une telle lenteur qu'aucune question 

por causa do corpo a cause du corps 
o sentido da vida cambia constantemente vértigo le sens de la vie change constamment vertige 
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como se o océano estivese na outra punta do destino 
un resplandor de verde 
un delicado traballo de presencia 
con intención dunha humanidade nómada. 

outras aínda por causa dos xestos fermosos se lanzan 
de cabeza 
na familia dos verbos 
no presente déixanse levar 
ata o centro dos signos 
apaixonadamente toman partido polo sexo 
de Mónica e Virxinia as ideas 
as palabras que fan tremer de pracer e de lucidez. 

O presente chega axiña 
en cada frase unha nova configuración 
do sentido onde ninguén dubida 
da idea de rnorrer e de soñar 
entre as xeracións 

o presente non é un libro 
por causa de irnaxes baixo a pel 
a realidade sobe ata o cerebro 
novo presente acariñando as nosas vidas. 

Trad.: Marga R. Marcuño e M-osé Queizán 

NICOLE BROSSARD. Le présent n'est pas un livre. I Palmiers. 
Canadá. 
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comme si I'océan était a I'autre bout du destin 
un eclat de vert 
un délicat travail de présence 
a I'intention d'une humanité nomade 

d'autres encore a cause des gestes beaux se lancent 
tete premiere 
dans la famille des verbes 
au présent se laissent porter 
jusqu'au centre des signes 
passionnément prennent partie pour le sexe 
de Monique et Virginia les idées 
les mots qui font trembler de plaisir et de lucidité 

le présent vient vite 
a chaque phrase une nouvelle configuration 
du sens ou personne n'hésite 
a la pensée de mourir et de rever 
entre les générations 

le présent n'est pas un livre 
a cause des images sous la peau 
la réalité monte jusqu'au cerveau 
jeune présent caressant nos vies 



ISOLDA SANTIAGO 

CANCIÓN DA AVOA E imaxinar que o pobo invente mulleres famosas 
a Fina dlArmada E imaxinar que poden combati-la realidade 

Esa imaxe Corrente transversal a de adeusríos 
a inxenuidade dos trazos contrastando desbordando por Monqao - Riba do Castro 
coa beleza 
na melella de Fina d'Armada 
nas mans de Fina sostendo do teléfono 
escribindo "para quen no for ceguinho" sobor dunha 

estatua 
de Deu-la-Deu Martin cunha peneira na man 
e di que "que coisa 
imaxinarem que o povo inventa mulheres fermosas". 

Pasar ó ferro unha camisola de deportes 
matinar na lista da compra 
argallar un proxecto para a universidade 
para cando non soe o teléfono nin a campaíña da porta 
Para cando haxa unha estatua en Moncao 
unha por cada unha 
outra en Riba do Castro 
pola avoa 
cunha peneira na man camiño do supermercado. qv \y [ 7- L --- 
E quen virá agora a inventa-las sargaceiras de Neira 
e as tercedeiras de Zobra. Tp-\II i , ./ i 4 b- 

Escrivo pois por miha avoa 
cega 
visionaria 
ata que se extirpou as cataratas 
-que como pode unha apresentarse ante Deus con este 

veo 
nos ollos- 
Sen mantas que ir lavar ó río - 1 
sen río onde lava-las mantas 
que nunca máis se oiría na pontella cantándolle adeus 

ríos 
e que dis ti de Rosalia se era Carme nas regueifas 
quen cantaba Paula Mariño 
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TINA SUAREZ ROJAS 

DOLCE FAR NIENTE 

las piruetas y cabriolas 
del verbo que marea los pronombres 
y apellidos del lirismo merengado 
el adjetivo que no mata 
engorda los pecados veniales y las paranoias 
caseras 
la bajada a los infiernos 
en escalera mecánica el fuego prometeico 
debajo de los sobacos 
los conjuros a las musas desde la taza 
del water y la historia de la literatura 
en paños menores 
por ti no pasan metáforas en balde 
viva la sociedad psicológica de los miércoles 
poeta hombre de pelo en pecho y lengua alopécica 
qué importa una torre de marfil hipotecada 
mejor sifilización que barbarie 
clama silencia bisbisea 
la letra con vaselina entra 
parnaso abierto 24 horas 
que el ingenio gorjee como un nene 
de coco liso hasta que toques nocturnos 
en la flauta de los canalones 

vate del año dos mil 
delicias del ocio 

haznos sangrar por la boca en tu montaña rusa 

Paula Marino 
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MAR~A LEMOS MU~ÑO 

O OUTUNO DAS AVES 

Cambiará o favor dos ventos 
para as velas despregadas 
no azul dunha tarde inmorrente 
travesía de mar e arroaces 
millas mariñas percorridas 
no instante en que 
unha gaivota viaxeira 
descansadovoo 
no cume das velames. 

¡Amo tanto o silencio! 
cando das illas 

penduran 
lágrimas de orballo ... 

noutrora eran areas 
pousadas no meu ventre 

-. 
-*- e tear de escumas 

a tecerme cabelos 
agora son silenciosos 
esvarando 
na fervenza dos meus 0110s. 

1 

I 

Paula Mariño 
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MEDOS ROMERO 

Roibean as túas carnes brancas escharolada polo tempo, 
empapándose de sures os peitos, da fita que só ás veces 
tinguíndose as maus atravesa pola anguria. 
dun mouro seco, Bebe onde nasce e estomba 
axirando un pan segado a beleza á vida 
ao roubo da sesta das tardes. nuns días claros, 
TI campesiña, flor xa tan seca cando vimbean vimbios, 
do tallo delicado, cando paren as follas 
aquela da onda no pelo, esgazándose, fedendo en flor. 
esa da foto marelo, Amamantada do sol, 
a do vestido longo. da terra firme, 

escorada de peitos nobres 
Bebe a rosa da mirada lánguida do delirio, que te escorrentan 
do grolo queimón do calor da podredume 
onde prende a lumieira. e te reteñen viva. 
Bebe da porcelana fina 

P- 
- - 

- 

Paula Marino 
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MWUXILIADORA ÁLVAREZ 

1 2 
hubiera podido reunirlo SIETE-DOCE-CINCO 
el dinero doctora es su número SU nausea 
vaca amarga castrada que me agrede la nómina 
para tener mejor asistencia la ubicación de su abdomen 
su ojo más detenido ombligos colgantes 

si el embarazo durara varios años que pasan en fila 

a medida que me hubiera ido inflamando moscas muertas 

cadar arcada masas de carne 
cada pelo que cayese ojos ladeados de perro 

cada estría la hora del control 

lo hubiera ido guardando doctor cardenal teniente coronel 

recordando las dos p.m.: alcohol 

su baba orina 

bata blanca sanguinaria calostro 
porque yo trabajo mucho hedor embarazado 

vaca baba bata blanca corrosiva que me agrede cambian de turno los cuchillos blancos 

lo hubiera ido reuniendo eviten la transpiración 

desde niña 
y la heces 

de haber tenido alguna pequeña inflamación 3 
que lo indicara SIETE-DOCE-CINCO voltéese 

a medida que usted fuera estudiando una aguja por cada vaso sanguíneo 
yo lo estuviera contando luego 

usted deberá guardar las jeringas y sondas de los 
abajo estudiantes entre sus coyunturas para la próxima 
al centro de mis cuclillas visita 
donde ahora usted lo busca agáchese 
su baba blanca castrada apriétese 
no se le hubiera ensuciado córtese las uñas de los pies 
con mis fragmentos acuosos las que sepan escribir 
hijo carnicero órgano semental no rayen las paredes 
hubiera podido reunirlo ni las sábanas 
el dinero doctora ni rasguen los colchones con navajas 
porque yo trabajo mucho para esconder comida 

baba amarga vaca blanca que se pudre 
quedespuéssellenandegusanos 

los dedos y los genitales del doctor 
cardenal 
teniente coronel 
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4 
usted nunca ha parido 

no conoce 
el filo de los machetes 

no ha sentido 
las culebras de río 

nunca ha bailado 
en un charco de sangre querida 

doctor 

, m  2 - - .  no meta la mano tan adentro 
que ahí tengo los machetes 
que tengo una niña 
y usted nunca ha p: 

,a noche en la culebra 
usted no conoce el río 

I 
5 
sala de parto 

Í MOSAICOS RESES CUCHILLOS 

1 Cocina que desuella sin anestesia porque su dueño se 
I( )or sí 
i lácteo se ríe cerebral 
E ; duerme 

lejos 
de los colchones plásticos 
amnióticos 

Y iangrientos 

je la hilera 
lanza bonete libro cuajar rajar sacar 

el relleno 

1 ordenar los mosaicos 
coser 

Paula Mouriño 

C R E A C I Ó N  

ava con e 
icaso cau 
?njuaga si 

Ila el órgi 
teriza su 
J nervios 

dormida 
2sado 

ino tíbio p 
conducto 
sensitivo: 



6 
el doctor dijo: APTAS 
gargantas para quirófano 

sala de canto 
expendio de navajas y pianos 

bisturí en alto 
dirige 

sangrientas peinadas ensayen 
DUERMETE RUISENOR PE DACl 
TO DELUNA DUER, METE CO 
RAZON 

Martes Jueves 
de dos a tres 
LA VISITA 

salimos al pasillo 
ubres aún inútiles 
cerdas tranquilas 
nos sentamos a- . _ ,- 
várice 

con várice 
axila con antebrazo 

axila 
con antebrazo 
vena 
con 
suero 
y cantamos L 

n- 
Paula Mourfio 
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