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EDITORIAL 

O Monográfico deste no 23 da agrandouse, non só polas leis do conciencia. Por iso, malia a 
Festa da Palabra vai dedicado ao mercado (o prezo do pan noso de permanencia da violencia, hai, 
tema da Violencia, enfocado cada día depende das bolsas máis ca nunca, unha maior 
desde múltiples aspectos e internacionais) senón porque preocupación e unha maior 
diversas disciplinas: antropoloxía, sentimos a responsabilidade do intolerancia cara ela. 0 s  delitos 
filosofía, dereito, ciencia, que acontece no mundo. difúndense, adquiren carácter 
socioloxía, economía, traballo, Cotiecer é comprender e crear público, e, nesa medida, 
psicoloxía, literatura, medios de 

. . 
comunicación, etcétera, mesmo -FA., 

sabendo que o tema é 
inabarcable. Mais de gran 
importancia para a humanidade. 

c- 1 
A violencia cencena 

anualmente a vida de millóns de 
persoas en todo o mundo e dana 
a de moitos m i l l ón~  máis. Non 
coñece fronteiras xeográficas, 
raciais, de idade nin de ingresos. 
Golpea á infancia, á mocidade, ás 
mulleres e ás persoas rnaiores. 
Chega aos fogares, ás escolas e 
aos lugares de traballo ... , dixo 
Kofi Annan. 

Segue existindo moita 
violencia no mundo: guerras, 

1 

masacres, explotación, fame, 
tortura ... Pero o que nos 
diferencia de épocas anteriores é 
que se ten un maior 
cotiecemento da mesma e, 
daquela, menor tolerancia. 0 s  
media pótiennos a cotío os 
crimes diante dos ollos. Xa non 
hai torres de marfil onde recluirse 
e desentenderse da historia, 
onde ampararse na ignorancia. A 
mundialización implícanos no 
compromiso. A política 
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maltrato 
; eran tral 
asa. Non 
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considéranse como algo político, parteira da historia.. Como dun mundo máis harmónico e 
que atinxe a toda a cidadanía. paradigma cito unha frase de solidario, ternos que alimentar o 

Sen remontármonos a épocas Jean Paul Sartre incluída no optimismo, patrimonio das 

afastadas nas que existía unha Prefacio a Les Damnés de la políticas progresistas, e unirnos 

total permisividade para o trato Terre de Frantz Fanon: Matar un ás palabras de Luís Rojas 

cruel, incluída á infancia, chega europeo é matar dous paxaros Marcos: Ninguén que se tome a 

con lembrar os criterios políticos dun tiro, suprimir ao mesmo molestia de comparar os índices 

e sociais no noso país de hai só tempo un opresor e un oprimido de violencia de onte e hoxe ... 

trinta ou corenta anos. A miseria o que queda é un home morto e pode negar que, desde un punto 

da clase "baixa" ou a explotación un home libre". Na actualidade, de vista global, esta grave doenza 

no traballo, os abusos, non agás o ámbito do terrorismo, humana está na actualidade 

escandalizaban na mesma ninguén ousa falar de morte con menos estendida ca nunca. Por 

medida que agora. O e esa desconsideración. A vida ten exemplo, non hai moito que de 

asasinato de mullere: 30s máis valor. A cidadanía rexeita a cada cen bebés, dez morrían 

sucios para lavar na c guerra, a pena de morte, a antes de cumprir o ano, e, entre 

consideraban delitos. V I U I ~ L I ~ ~  
violencia. A acción política os que sobrevivían, unha criatura 

deshonraba á rnuller que a centrada na práctica da violencia cada catro era abandonada pola 

padecía e non se denunciaba, e a vai sendo descualificada. Xa nos nai e pai. I...) No futuro que se 

prostitución, coherente coa advertira Hanna Arendt de que abre ante nós enxérganse máis 

sociedade, non se cuestionaba. con eses métodos orixinaríase un mulleres e homes que perseguen 

Nos últimos anos asistimos aos mundo máis violento. Está a convivencia e a felicidade ... 
cambios das leis e tarnén á comprobado. A guerra de lrak é a 

evolución das conciencias, tanto última dramática demostración. 

dos xuíces que as teñen que Cabe a esperanza de que as 
ditar, como da cidadanía en xeral leis e a xustiza, a redución das 
ante moitos delitos. Moitas desigualdades, a educación na 
serían as probas do que digo. tolerancia e no diálogo, faga 
Ultimamente danse moitos casos remitir a violencia. Nesa política 
de suicidio de homes que acaban ternos que enveredar os nosos 
coa propia parella porque saben esforzos. Sen perder a confianza 
que a condena social do seu de que a neurociencia chegue a 
crime vai dificultar a súa vida aplicar técnicas que liberen os 
futura. cerebros de xenes malsáns. 

A violencia política Moito queda por humanizar, e 
revolucionaria tiña boa aceptación ao longo da lectura dos textos 
nos anos de influencia de certas deste monográfico teremos 
teorías marxistas que ocasión de constatalo, pero para 
consideraban a violencia como seguir traballando na consecución 
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NOMEAR O MAL: AS VIOLENCIAS CONTRA AS MULLERES 

A denuncia das violencias sensibilidade xurídica ante as así unha problemática que non 
físicas (malos tratos, asasinatos), violencias exercidas contra as remite ao "natural" senón ao 
sexuais (violacións) e mentais mulleres fixo emerxer unha social. Un exemplo desta 
(acoso psicolóxico) exercidas realidade inquietante xa que países tendencia que chama a atención 
contra as mulleres no marco das como Finlandia, Noruega ou atopámolo en Sexo y 
sociedades patriarcais ten sido Dinamarca, considerados como Temperamento (1 935) obra da 
unha constante que, desde a abandeirados da igualdade entre antropóloga culturalista 
década dos setenta do século XX, os sexos, sitúanse, se se me estadounidense Margaret Mead. 
considerou con forza a terceira permite a expresión, como Habitualmente considerada como 
vaga de movementos feministas "líderes" en asasinatos de precursora da antropoloxía 
occidentais.A tal denuncia mulleres por parte dos seus feminista, Mead describe nese 
nomeaba un mal- o das violencias- cónxuxes ou compañeiros. Todo libro, entre outras sociedades de 
incidindo en como estas atanguían semella indicar que a espiñenta Nova Guinea, a sociedade 
de maneira específica ás mulleres, cuestión das violencias exercidas tchambuli, afirmando que se trata 
afectándolles nos seus corpos e contra as mulleres, violencias que dunha sociedade patriarcal e 
nas súas mentes, e exercéndose non deben considerarse como poligámica na que as mulleres 

contra elas no ámbito do privado e restrinxidas ao ámbito do privado, ostentan o poder e só se atopan 

no do público. Dous ámbitos que da conxugalidade das relacións teoricamente sometidas aos 

se alicerzan sobre a mesma afectivo-amorosas, é un feito social homes. Un heme, escribe Mead, 

estrutura xerárquica que estrutural sobre o que hai que pode pegar a unha muller- dada a 

socialmente regula as relacións seguir indagando xa que afecta ao súa maior forza física-, e esa 

entre mulleres e homes. Dito conxunto da vida social. E esa posibilidade impide que floreza o 

doutra maneira, a xerarquía entre indagación é a que, dende finais dominio feminino. Sorprende que 

mulleres e homes no privado dos setenta, iniciaron algunhas Mead non se pregunte por qué as 

reflicte, prolonga e apoia a que antropólogas feministas "poderosas" mulleres tchambuli 

existe no público. Esa denuncia materialistas propoñendo as permiten que os homes exerzan 

feminista fomentou que as seguintes análises. violencia física contra elas, ao igual 

científicas sociais comezaran a que chama a atención que, 

elaborar unha reflexión teórica cincuenta anos despois, o 

sobre as violencias exercidas 1 .-NOMEAR O MAL antropólogo marxista Maurice 

contra as mulleres na que Desde as súas orixes Godelier formule en Lo ideal y lo 

participaron activamente algunhas decimonónicas, a antropoloxía material a súa célebre hipótese 

antropólogas feministas constatou a existencia de sobre o "consentimento dos 

materialistas. Así mesmo, e como violencias exercidas contra as dominados". 

efecto práctico desas denuncias, mulleres en diferentes sociedades Interesándose por cómo se 
diferentes países occidentais etnográficas. Porén, pasou polo producen e reproducen as 
dotáronse progresivamente de leis xeral na punta dos pés sobre o relacións de dominación e 
destinadas a combater o que tema e, no mellor dos casos, explotación en diferentes 
lexislacións como a do Estado interpretouno como resultado da sociedades, Godelier sostén que a 
español recollen en termos de diferenza de forza física entre violencia non resulta suficiente, ou 
"violencia de xénero". Esta nova mulleres e homes, naturalizando polo menos non de forma 
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duradeira. Por iso, para que esas 
relacións se reproduzan e 
perpetúen, é preciso que 

l dominantes e dominados, aínda 
que teñan intereses opostos, 
compartan un mesmo tipo de ! 
representacións. A partir desas 1 ,. 
premisas, o antropólogo formula a 
hipótese de que non é tanto a 
violencia, ou a forza, como o 
consentimento dos dominados a 
seguilo estando o que fai posible 
que se reproduza a relación social 
de dominación e explotación. 
Godelier non reterá na súa 
argumentación traballos como os 
de Colette Guillaumin' quen afirma 
que para lograr apropiarse física e 
mentalmente da clase/sexo sobre a imposibilidade para as analizando como a devandita 
mulleres, a clase/sexo homes mulleres de se fabricaren armas, e situación se leva a cabo, no nivel 
dispón de cinco medios: o do sobre o feito de que dependen dos material e no da conciencia, a 
mercado de traballo, o do homes para a cuasi totalidade dos reprodución social da dominación 
confinamento das mulleres no instrumentos de produción. Para das mulleres. Usando exemplos 
espazo (e en especial no do fogar), ela, sen esas condicións materiais, etnográficos extraídos de 
o do exercicio da violencia física, o os homes dificilmente terían diferentes sociedades, revisa os 
do constrinximento sexual das podido acadar unha apropiación tan constrinximentos físicos impostos 
mulleres, e o do dereito total das mulleres, nin terían ás mulleres e as súas implicacións 
consuetudinario e o arsenal podido exercer sobre elas mentais. O feito de que en 
xurídico. Tampouco reterá os da semellante violencia física, sexual numerosas sociedades as mulleres 
antropóloga Paola TalbetZ quen, e mental. traballen máis tempo ca os homes 
seguindo a Guillaumin, mostrara e leven a cabo un traballo 
que se podía constatar Quen si terá en conta as fragmentario que require 
interculturalmente que, debido ao aportacións de Guillaumin e de desenvolver tarefas moi diferentes 
monopolio masculino das Tabet será outra antropóloga en diversos espazos; a relativa 
ferramentas, as mulleres estaban feminista materialista, Nicole malnutrición das mulleres con 
sub-equipadas. Esa constatación Claude Mathieu3 quen, a mediados relación aos homes constata en 
levouna a concluír que a dos oitenta, centra a súa atención numerosas sociedades o cansazo 
dominación masculina (baseada na dominación das mulleres e físico e mental que supón facerse 
tamén na violencia posto que os rebate a hipótese de Godelier cargo dos infantes; os mitos en 
homes, ademais das ferramentas, confrontándoa coa situación das vigor en cada sociedade; todo 
monopolizan as armas) aséntase mulleres en diferentes sociedades contribúe a limitar física e 
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mentalmente ás mulleres contra as mulleres ten non só etapa consistiría, polo menos 
manténdoas nunha situación ideal múltiples dimensións, senón desde o meu punto de vista, en 
e material da que dificilmente pode tamén un carácter estrutural.Se se lograr unha transformación do 
escapar. acepta a idea de que a presenza espazo simbólico e todo o que o 

Porque homes e mulleres non física e mental dos homes invade configura.Neste espazo simbólico, 
están na mesma posición nin ideal constantemente o corpo e a cheo de imaxes, de palabras, de 
nin material, sinala Mathieu, non conciencia das mulleres, habería textos, de obras visuais, é no que 
se pode aceptar a hipótese de que se preguntar de que medios persiste o imaxinario sexual 
Godelier sobre o consentimento dispoñemos para escapar desa dominante sobre mulleres e 
dos dominados. Tampouco se invasión que é a un tempo material homes. E é ese espaz0 simbólico 
pode asumir o seu concepto de e simbólica. Actualmente, como o que deberíamos modificar para 
violencia posto que para as sinalaba ao principio deste texto, evitar a invasión do corpo e da 
mulleres a violencia que se exerce diferentes Estados disponen de conciencia das mulleres, para non 
sobre elas non aparece de cando lexislacións en vigor a través das caer na vitimización, para lograr 
en vez, como pretende o que se pretende penalizar- e de que os homes tamén se 
antropólogo, senón que é feito penalízase- aos que exercen interroguen sobre a sacralización 
permanente e se lles impón a violencias contra as mulleres (en 

especial, violencias físicas e da virilidade e a obxectualización 
través das múltiples limitacións das mulleres. 
físicas e cotiás que Iles concirnen. sexuais, xeralmente máis fáciles 
A violencia está presente desde a de probar ca as psicolóxicas). A 

Tradución: Margarida e Violeta 
infancia. e estao a través de como existencia desas lexislacións Rguez-~arcuño 
se Iles ensina ás nenas a servir aos permitiu facer visible a persistencia 
demais, a se poner ao seu dispor, dun feito social que se pensaba 
a se esquecer de si mesmas. E quedaría erradicado conforme se 
unha violencia que limita as súas avanzara na liña política da NOTAS 

posibilidades tanto no nivel das igualdade entre os sexos. Neste 1. GUILLAUMIN. Colette (1978): 
prácticas como no do pensamento. sentido, a realidade non nos está "Pratique du pouvoir et idée de Nature (1). 
Por iso as dominadas non dando a razón. Chega con lembrar L'appropriation des fernmes". Questions 

consenten, ceden. E fano porque O que, no que vai de 2007, e no que féministes, 2: 5-30. ; "Pratique du pouvoir et 

seu corpo e a súa conciencia se respecta única e exclusivamente a idée de Nature (11). Le discours de la Nature". 

atopan constantemente invadidas asasinatos de mulleres por parte Questions féministes, 3: 5-28. 

pala presenza física e mental dos dosseuscónxuxesou 2. TABET, Paola (1979): "Les rnains, les 

homes. compañeiros, chegamos xa á outils, les armes". L' Homme, (3-4): 5-61. 

arrepiante cifra de 38 mulleres 3. MATHIEU, Nicole-Claude (1 985): 

monas. Fronte as violencias "Ouand céder n'est pas consentir. Des 
2.-CORPOS E CONCIENCIAS exercidas contra as mulleres, ao deterrninants matériels et psychiques de la 
INVADl DAS conscience dominée des femrnes, et de 

Se algo aportan as análises, 
parecer dispofiemos (Ou quelques-unes de leurs interprétations en 
sido capaces, polo de agora, de etnologie", en Mathieu, N.C. (ed.). L' 

someramente expostas no anterior activar O brazo de Lei). Non é arraisonnement des femmes. Essais en 
apartado, ese algo é que o feito pouco, e era preciso, mais é anthropologie des sexes ipp. 1 69-245). 
social das violencias exercidas claramente insuficiente. A seguinte EHESS. Paris. 
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A NOSA VIOLENCIA 

"Mira, vaite para un convento 0 s  pesimistas tiñan razón. E as algo xa crido de antemán, pois o 
¿Para que te has de expoRer a ser relixións, pozos de sabedoría máis home -como- asasino non é máis 
nai de pecadores? Eu sonche máis antigos que calquera filosofía, ca a versión secularizada dunha 
ou menos bo, mais ao considerar soubérono todas. Que temos mala idea que prendeu moi firmemente 
algunhas cousas das que podería índole e hai que nos atar curto. na imaxinación occidental durante 
acusarme, mellor sería que a miria Ashley Montagu, escribía en moitos séculos: a doutrina do 
nai non me tivese parido. Son Princeton, en 1975, un libro, La pecado or i~inal"~. En verdade 
soberbio, vingativo, ambicioso, con naturaleza de la agresividad Montagu pensa que a maior parte 
máis pecados na mifia cabeza que humana , para tentar corrixir esta das producións narrativas 
pensamentos para os  explica^ evidencia. Supoñía que crer que científicas, artísticas ou históricas 
fantasía para Iles dar forma e todos somos uns asasinos que asentan unha versión violenta 
tempo para os executar.. . Todos correspóndese simplemente co da natureza humana teñen esta 
somos insignes malvados " cariñoquetendemosatomarlleás ~r ixe. "Adoutr inado~ecado 

Hamlet, Acto III, Escena IV. afirmacións elementais. Di:"Nun orixinal foi un dos principios máis 

tema tan complexo e poderosos e influínte da fe 

incomprendido como as causas da hebraico-cristiana. Tivo un 
Un paseo por calquera das violencia humana, cabe esperar formidable apoio non só na 

grandes cidades do mundo que as persoas crean, non nos organización máis eficaz dese 
amosaranos que a violencia dista escasos datos dos que dispoñen mundo, A Igrexa, senón en moitas 
de ter mala fama. A nivel do os estudosos, porque a maioría nin das mentes más brillantes da 
cartulario, os pacíficos non sequera saben cales son eses historia occidental". Esta crenza, 
herdaron a terra, ni tan sequera na datos, senón aquela proposición que afunde as súas raíces nas 
súa versión comtiana. As prazas que máis se cinga ao que cren de sociedades agrícolas máis antigas, 
adórnanse coas vitorias e antemán"'. De modo que este só se tería visto en interdito na 
vencedores ecuestres piafan en autor tomou sobre si o esforzo Ilustración. E por un tempo moi 
bastantes delas. As rúas, e as ciclópeo de alixeirar o peso da breve. 
importantes, chámanse cos tradición pesimista a propósito da Montagu é el mesmo un 
lucentes nomes daqueles que natureza humana. setentaoiticta. Cre que existe un 
fixeron o posible para se levar por A Montagu, o feito de que as pensamento e unhas relixións 
diante a unha cantidade maior de relixións do libro foran tan orientais que caminan por sendas 
semellantes. A miña, sen ir máis unánimes non o amedrentaba. moi diferentes. Cando quere 
lonxe, correspóndese coa dun Máis ben imaxinaba que opoñerse á obra de Lorenz, 
inventor de canón que mataba estabamos dispostos a crer na ocórreselle como argumento 
moito máis ca os anteriores. E que violenta a causa dos relatos contra o seu pretendido 
a paz perpetua non estea á volta relixiosos, non porque estes universalismo o supoñela 
da esquina non é unha revelación trasladaran ese saber ou opinión etnocéntrica. E nada ten de 
para ninguén ... previa." A razón máis importante estraño que nunha fase 

¿E que se pode esperar? lsto é de que as persoas acepten tan sumamente pacifista de cultura 
así, somos así, unha estirpe rápido a acusación de criminais é americana, Montagu intente dar 
fratricida, desde as nosas orixes. que confirma e é confirmada por unha versión pacífica da natureza 
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humana. Sería o esperable se a etoloxía comprometeuse bastante dera de todo a razón á Primeira. O 
filosofía fose, como dixo Hegel, "o máis ca a psicanálise coa terreo estaba fertilizado. Lorenz 
tempo captado polo pensamento". observación empírica. viña estudando a agresividade, ou 
Porque na recámara están os Como produto diso Lorenz sexa, o conxunto de 
grandes nomes de Darwin, Freud, publicou unha gran síntese en desencadeantes e condutas que 
Lorenz; o debate da violencia 1963. Cómpre facer notar que a fan que os membros dunha 
chamou ás mellores cabezas do esas alturas a Segunda Guerra xa ataquen a Outros da 
século XX. Quizais teña algo que 
ver con que o propio século XX 
teña sido un dos máis violentos da 
historia. 

O A PRIOR1 DA VIOLENCIA: A 
AGRESIVIDADE 

Nos anos trinta Europa apenas 
tivo respiro. Intentaba recuperarse 
da máis sanguenta guerra ata 
entón coñecida, a que daquela 
aínda se chamaba Gran Guerra. O 
marxismo explicara que as guerras 
se producían pola rapacidade do 
capital e non existirían unha vez 
instalado o socialismo. Mais as 
clases obreiras acudiran á chamada 
e o socialismo soviético semellaba 
tan pouco pacífico como os outros 
totalitarismos que se intensificaban 
no panorama. Quizais a confianza 
ilustrada estivera ben desmontada 
polos románticos, mais, en fin, non 
cabía sen máis apuntarse ao 
pesimismo de Schopenhauer; era 
forte e atractivo, mais carecía de 
base científica De modo que 
mellor sería buscar boas 
explicacións avaladas por datos 
novos e diferentes. A etoloxía e a 
psicanálise fixérono, cada un á súa 
maneira. Debe dicirse que a 
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mesma especie. Que o "peixe "Con diversas variantes e o instinto de agresión herdado dos 
grande come ao pequeno", a modificado polos diferentes seus antepasados os antropoides, 
agresión entre especies diferentes, procesos de ritualización este produto aquela da súa intelixencia 
xa estaba mesmo resumida nos mecanismo de recoñecemento e incontrolable este pola súa razón, 
capiteis románicos. O interesante dos sexos ou mutua identificación non Ile auguraría longa vidaw4. 
comezara a ser o porqué e para atópase en moitos vertebrados e A agresividade, a violencia, non 
qué, e mesmo o cómo das desempeña un importante papel son síntomas da decadencia moral 
agresións que se daban dentro aínda no home". O corolario da cultura contemporánea; a 
dunha mesma clase de animais. provisorio é para Lorenz o que agresividade ten toda a forza dun 
Lorenz estudara peixes tropicais. revela "un exemplo impresionante instinto, un destinado a conservar 
Era, naturalmente, seguidor de das importantes funcións a especie, pero que pode acabar 
Darwin e pensaba polo tanto que a conservadoras da especie que por destruíla. 0 s  medios técnicos 
"supervivencia do máis apto"se pode ter a agresión en harmónica que a intelixencia humana puxo en 
xogaba no manexo prudente da acción recíproca con outras mans dos seus instintos.-que 
capacidade de agresión motivacións. seguen a ser os dun primate 
intraespecífica. Pero, para que En todos os animais, e nos o territorial-, fan temible o futuro. A 
servía a agresividade? somos, hai un "parlamento dos agresividade que serve para facer 

Intimidados e intimidantes son instintos" no que as pulsacións posible a mera existencia dos 
por exemplo necesarios para que a elementais, fame, amor, fuxida e individuos, e que conserva as 
especie se reproduza, que é, a agresión, (que son a base das especies ten, tivo, sempre función 
fortiori, o primeiro paso de todos. funcións vitais elementais, e medida. Agora ambas, na 
Hai tres grandes fontes pulsionais: alimentación, reprodución, fuxida e especie humana, están 
agresión, fuxida e sexo E, aínda agresión), interaccionan e chegan a fraxilizándose. 
que é certo que fala de peixes, compromisos tolerables. A "O que podemos dicir xa é o 
Lorenz escribe con rotundidade: agresión é espontánea, necesaria papel que Ile corresponde á 
"as diferentes relacións de para a conservación individual e agresión nese sistema altamente 
compatibilidade das tres grandes nada mala para a especie. O caso organizado e, non embargantes, 
fontes pulsionais segundo o sexo da humanidade complícase pola fácil de entender, que é a 
teñen por consecuencia que o complexidade, non do mecanismo, organización social de moitos 
macho só se poida aparear cunha que é o que é, senón do medio. animais. Nela é preciso un principio 
femia de xerarquía inferior, ou sexa Os instintos non se poden de orde sen o que non podería 
intimidada, e que a femia só poida acomodar rapidamente. E calquera desenvolverse unha vida 
facelo cun macho de xerarquía cambio no medio descolócaos; de organizada en común de animais 
superior, ou sexa intimidante "3.  modo que eles, inda que son superiores. Este principio é a 
Este era o sinxelo mecanismo do supervivenciais, poden acabar por chamada xerarquía social. Trátase 
recoñecemento sexual, un desencadear a desaparición da do seguinte: cada un dos 
recoñecemento de intimidación especie. "Se un puidese ver sen individuos que viven nunha 
que, deseguida, Lorenz non prexuízos ao home sociedade sabe quen é o máis 
desdeñaba estender mutatis contemporáneo, nunha man a forte e quen o máis débil ca el e 
mutandis a moitos máis animais: bomba de hidróxeno e no corazón así pode retirarse sen presentar 
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combate diante do máis forte e tampouco que o contrario quede ensinarnos son dúas cousas: unha 
agardar á súa vez que o máis débil morto, nada diso: quero bourar ben era a súa intención de resituar e 
se retire ante el se se atopa con el nel, que recoñeza humildemente a vindicar a agresividade, cousa que 
no seu camiño5. A agresividade miha superioridade física e, se é un quizais teñan logrado; a outra é a 
impide os combates, estrutura as babuíno, a mental tamén ... súa concepción da moral como 
sociedades, protexe os débiles. E Naturalmente debemos algo necesariamente grupa1 e 
espontánea, mais todos os animais confesarnos que algunha nunca universal. 
aprenden a usala. Nos seus circunstancia podería transformar Cada ser humano é un conatus 
dominios a veteranía sempre é un facilmente a malleira de morte, Por espinosiSta que busca permanecer 
grao. exem~lot cando de súpeto aparece no ser, o que non se pode facer 

Aprender é imitar e só unha arma na man6. Lorenz sen violencia. Violencia sobre o 
imitamos aos superiores, igual que descarta que toda conduta sexa mundo físico, violencia sobre 
só facemos caso dos sinais de meramente reactiva. Hai instintos, outros seres vivos que nos serven 
alarma dos experimentados. mais tamén parlamento dos de medio e alimento. Violencia, a 
Normalmente aprendemos a usar a instintos, agresividade e máis interesante, sobre outros 
agresividade. O problema está en igualmente aprendizaxe do seu seres semellantes, sobre aqueles 
cómo a implementamos mellor uso. Con todo e iso, nin en que non consideremos dos nosos. 
actualmente, é dicir, nas armas das soños poderemos imaxinar que a Violencia que só nos pon, se a 
que dispoñemos. "Observémonos faremos desaparecer; podémola coñecemos, no noso sitio, o 
agora un pouco a nosoutros redirixir nalgúns casos, reconverter verdadeiro, o que nos ensinou, 
mesmos e tratemos sen por exemplo en risa; podémola para vergonza dos espiritualistas 
presunción, e sen nos considerar aclimatar; eliminar, nunca; sería de toda caste, Darwin: a verdade 
de antemán malvados e ademais catastrófico. lnhibimos o do caso e que só somos animais 
pecadores, de descubrir sen instinto de agresión en honor do especialmente intelixentes. 
prexuízos o que nos gustaría facer grupo; en realidade, ritualizámolo. Violencia que nos ha facer 
ao noso próximo cando nos Un grupo debe impedir 0s conflitos considerar sempre verdadeira a 
achamos no colmo da excitación entre OS seus membros, consolidar disposición á súa vez danosa do 
agresiva. Non creo facerme pasar a súa unidade e delimitarse semellante e dos outros de modo 

por mellor do que son ao afirmar perfectamente fronte a outros que só podemos tamén vivir nunha 

que a acción definitiva que me grupos semellantes. Para iso violenta seguridade: si vis pacem 
calmaría, o acto consumatorio, non inventamos a moral e, sobre todo, para bellum. 
sería a morte do inimigo. A os bos modais. Eles 

experiencia que me satisfixo neses concíliannos. Estamos cheos de 

casos é, se acaso, un par de cerimonias de apazugamento. O O IMPL~CITO DA VIOLENCIA: O 

labazadas o máis sonoras posibles inconformista é un estraño e ao GRUPO 

ou ben unha silenciosa puñada na estraño dáselle caza. Con el non As máis remotas codificacións 
mandíbula que faga rinchar ben os valen de que dispoñemos, os primeiros 
ósos, pero de ningunha maneira O que os etólogos como testemuños escritos da lei, son 
matalo a tiros nin destripalo. E a Lorenz intentaron poner de textos particularmente claros. A lei 
situación final desexada non é manifesto e o que conseguiron é a que nos fai humanQs, é a nosa 
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segunda creación e é a nosa Todos os grupos humanos 
segunda natureza. Os deuses, os disuadiron da violencia contra os 
nosos deuses, déronllela aos semellantes, os iguais, os que 
nosos lexisladores, para que a viven baixo a mesma lei. O código 
cumpramos. As penas acompañan intragrupo prohíbea. Pero a 
a cada un dos seus preceptos violencia pode usarse contra os 
positivos, penas marcadas polo externos ou os disidentes. E contra 
obxectivismo e o talionismo. as mulleres, en bastantes casos, 
Normalmente esas codificacións de modo que son case un externo 
teñen un proemio e un epílogo. O implícito8. Esa violencia contra o 
proemio di quen as dá e quen numerosos, anos de fame, unha estraño é indiferente cando non 
debe cumprilas. O corpo principal escuridade sen claridade e unha xusta, porque o estraño ten outros 
arbitra OS xuíces e OS castigos. 0 cegueira mortal,,a perdición da súa deuses, non ten lei e non 6 Puro. 
epílogo resume as ameazas polo cidade a dispersión das súas A cuestión da pureza ten a 
incumprimento da lei. E sempre é xentes', a desaparición do seu máxima relevancia. As normas de 
a mesma: o grupo extinguirase; nome e do seu record0 ...q ue nas pureza e os ritos que a restauran 
será entregado aos seus inimigos. súas terras non haxa gran, acompañan decididamente ao Perecerá. A súa memoria alimento das xentes ... carestía, 
desaparecerá. Personalizado no principio grupa1 de individuación. 

fame, diluvio, que Ile permita ao 
seu rei, o modelo está presente na seu inimigo pisalo, que o seu 

Rexen os modais, estratifican os 

estela de Hamurabi: "Que nos días sangue enchoupe a terra,,,que non 
segmentos de autoridade dentro 

vindeiros, para sempre calquera rei descendencia.,,7 
do grupo, dividen as funcións 

que apareza no país observe os simbólicas e reflíctense no mundo 

decretos de xustiza que "Os cidadáns deben defender invisible do divino. Pero atenden 

escribín ...q ue esta estela Ile amose a lei como as Suas murallas", tamén, e sobre todo, a asuntos 

o camino ...q ue goberne ben as atribúeselle a Heráclito esta aparentemente máis prosaicos: a 

súas cabezas negras que xulgue os Sentenza. Un grupo h ~ r ~ a n o  comida de cada día, a boa orde do 

seus dereitos e que dite as súas individualízase pola lei, os deuses e sexo, a vestimenta axeitada e unha 

sentenzas, que extirpe do seu país as pautas de pureza. Todo isto rixe infinidade de pequenos coidados e 

ao malvado e ao perverso, que dentro do grupo, cos próximos, os ritos lustrais e penitenciais que o 

asegure a felicidade das súas semellantes. A lei non é "como as grupo ten por imprescindibles. 

xentes ... Mais se este home non murallas" é "as murallas" do Compón unha masa de pequenas 

gardou os meus decretos ...q ue o grupo, porque chega e termina accións que é a base na que 

pai dos deuses Ile arrebate o onde aquel acaba. Cos estraños descansan as ulteriores formas de 

esplendor da realeza, poña fin ao non hai deberes, a non ser que a recoñecemento. En poucas 
seu reinado e maldiga o seu hospitalidade os ampare. palabras, se non vistes coma min, 
destino ... que faga recaer contra o Tampouco hai xustiza porque non non adoras os meus mesmos 
seu trono unha revolta indomable, hai onde nin a quen reclamala. A deuses, comes alimentos 
unha rebelión que Ile acarree a violencia, pois, pode usarse sen repugnantes para min ou cocíñalos 
ruína. Que Ile asigne en corte un cautelas. A agresividade non está de forma estraña, vísteste sen 
goberno de impotencia, días pouco disuadida. decoro ... ti es un estraño. Desde 
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logo a norma do grupo non te repertorios son, débese insistir é a seca, a fame é a fame; a 
protexe a non ser que nisto, principios de individuación epidemia, o parto, a enfermidade, 
explicitamente se che asegure o grupal. Din non só o que se debe a maioría das experiencias son 
contrario. Se ademais a túa lingua facer e o que se debe evitar, senón comúns. Pero cada cultura coñece 
non se entende e os teus xestos tamén a quén se deben ou non unha serie distintiva de leis que 
non son claros, podes ser cada unha das prácticas. goberna o modo en que acontecen 
perigoso. E conveniente vixiarte e, Polo común, un grupo humano estes desastres. Os vínculos 
se chega o caso, atacarte. disuade da violencia entre os principais entre as persoas e as 

Por fortuna a xestualización semellantes; prohibe sempre o desgrazas, son vínculos pe r~oa i s~~ .  

elemental humana é relativamente A xente que non ten un lugar claro dano físico, o asasinato, o roubo, o 
homoxénea, segundo parece é potencialmente perigosa, falso testemuño; regula o acceso 
demostrar a enorme compilación sexual a fin de respectar a mesmo se é do propio grupo. O 

de Lock e Petersg. Dentro desta estranxeiro é sempre, con 
propiedade e a lexitimidade. Pero 

obra colectiva, os traballos de independencia da súa vontade, un 
todo isto é un código interno. Un 

Ingold, Symes e o propio Lock perigo. A contaminación defende a 
repertorio que rexe e rexe só aos 

acordan en que a diverxencia estrutura do sistema social 
que comparten unha moito maior 

cultural é moito maior que o existente; a contaminación castiga 
masa de prácticas, algunhas das 

repertorio de signos. Mais as a ruptura simbólica do que debe 
cales xa se enumeraron. 

culturas existen e transmiten non estar unido ou o axuntamento do 

polo común un repertorio de que debe permanecer separado13. 

invencións, senón de O PROPlUM DA VIOLENCIA: O A contaminación debe ser evitada 

conven~ións~~. Unha cultura replica PERIGO ou reparada. 
memes, unidades mínimas de Foi Mary Douglas quen máis 
aprendizaxe social, porque unha contribuíu a coñecer, clasificar e 
cultura se ensina. Ensina as súas entender ese enorme substrato 
prácticas e ensina tamén as regras protonormativo, A contaminación, 
máis abstractas das que as fai os estados e cousas que 
depender, de modo que esas contaminan, as situacións 
regras ~uideran chegar a dar forma marxinais, ponen en perigo, son 
a acontecementos aínda non perigo. O grupo ten a facultade de 
previstos. purificalas ou de se librar delas 

Da existencia de formas mediante rituais. O perigo entratia 
simbólicas sofisticadas, tanto coma violencia. O infortunio existe, pero 
as linguaxes poden chegar a selo, o singular é que poida atribuírse a 
séguese a gran complexidade en alguén. Escribe Douglas: "Nunha 
que consiste "ser alguén", pero cultura primitiva o axente físico do 
algo sabemos, afirman Lock e infortunio non é tan significativo 
Symes, consiste en existir nun coma a intervención persoal á que 
espazo de demandas morais que pode atribuírse. Os efectos son os 
son históricas e locaisll. Tales mesmos no mundo enteiro. A seca 
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Toda unha serie complicada de moral se siga a boa fortuna, a Na súa primeira forma de 
ritos asegura o corpo social e as riqueza, a descendencia, a longa presentación o relativismo 
normas morais; son a trama vida e a saúde15. Como semellante axústase ao patrón que cristalizou 
mesma da división de funcións e a control non é verosímil, deben na Ilustración sofística: o bo en 
xerarquía en moitas sociedades xa atopar ao inimigo ou ao rito mal Atenas pode ser diferente do bo 
históricas e, nos casos máis realizado como explicación do mal de Corinto. Pero o relativismo non 
evolucionados, foron transmitidos que non se puido evitar. ten vocación real de permanencia, 
polas relixións, mesmo as máis 

A violencia sobre os próximos senón que é o primeiro chanzo a 
tardías e teoloxicamente 

para que cumpran coa orde e a partir do que reconstruír a 
avanzadas. Todas as relixións 
exclusivas, entendendo por estas violencia sobre os estraños porque que 

a arde non os protexe son a turbia relativismo ao escepticismo hai 
aquelas ás que se pertence por 

compañía do proceso de unha ponte clara, pero aínda o é 
nacemento e non adoitan buscar 
conversos,-corno o ou o hominización que tabús, ritos e máis que ningún relativismo- e 

normas realizan. tampouco ningún escepticismo 
xudaísmo-, son corpos rituais que programático-, se mantivo longo 
establecen mediante a temp0.A constatación de que 
contaminación a fronteira exterior NOSOUTROS E OS OUTROS aquilo que ternos por bo nosoutros 
do grupo. Como o expresa non é o que teñen por bo os 
Douglas "E certo que as regras da Unha das maneiras na que outros non é en si o patrón do 
contaminación non corresponden estas graves estruturas se socavan 

relativismo, senón soamente o seu 
ao pé da letra coas da moral ... As é por contacto entre culturas, mais primeiro tramo; o relativisrno 
regras da contaminación só non sempre; por exemplo a aparece aliado co escepticismo 
iluminan acá e alá intensamente un ortodoxia xudía puido manter os cando desa constatación non 
pequeno aspecto do seus ritos de pureza vivindo 

segue a violencia nin o medo, 
comportamento moralmente durante un par de milenios dentro 
desaprobado14. As regras de 

senón a idea, peregrina, de que 
de sociedades distintas que non os 

contaminación teñen unha gran ambas crenzas puideran moi ben 
compartían. Con todo e iso, ás 

vantaxe sobre as regras morais da ser igual de inmotivadas. Daquela 
veces, poucas, aconteceu que 

mesma comunidade: son é cando se busca nun nivel 
distintos grupos humanos 

inequívocas. O contaminador é compararon as súas herdanzas 
discursivo superior unha 

sempre un perigo, pero, polo supranorrna da que derivar novos 
morais, desistiron da violencia 

menos, O perig0 externo fomenta a mutua e recorreron a 
encaixes normativos máis 

solidariedade interna do grupo. racionalizacións superiores para satisfactorios. 

A maioría das formas relixiosas, intentar trabar un armisticio Todas as éticas, entendendo 

conclúe Douglas, desde as normativo, todo iso coa enorme como tales todas as supramorais 

primitivas ás evolucionadas, salvidade de que a vida completa racionalistas, xorden no humus 
inseridas en sociedades das do grupo non se poña en perigo. previo da desconfirmación das 
mesmas características, apetecen Pois ben, o primeiro síntoma de crenzas morais anteriores, e á vez 
e queren facer crer o mesmo: Que que isto está a ocorrer é a evitan o perigo do escepticismo. 
do gardar a pureza e cumprir a aparición do relativismo moral. Téntano, polo menos. 
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Unha ética, como as morais ás ocorreu o que tiña que ocorrer. Ilustración Grega. Unha das 
que pretenden superar, intenta Reutilizando o seu argumento características sempre presentes 
frear a violencia, mais nun grupo pódese temer que un grupo na Ilustración é, segundo este 
máis amp1iado.A primeira idea de universal non é posible, é máis, é autor, o humanismo. Este cupón, 
humanidade como un todo non se unha contradición nos termos. Se comezara en Grecia con 
presenta ata Antifonte coa é universal non é un grupo e Anaximandro e a súa descendencia 
Segunda Sofíctica': Esta drástica viceversa. O problema do intelectual, pero se presentaría en 
ampliación ten o seu correlato na proseletismo, que conecta todo o seu ser no século V A.C. A 
sentenza de Demócrito que firmemente coa ampliación do Historia de Herodoto presentaba 
podemos entender como grupo, presentarase con menor xa, a mediados deste século, un 
primariamente ética: "E preferible urxencia nas primeiras éticas. compendio de condutas 
padecer unha inxustiza a causala". Nunhas, como a de Aristóteles, diverxentes que socavaban a 
Unha ética sempre se caracteriza porque eran aristocráticas. Nas seguridade herdada nas propias 
pola ampliación do grupo, que se populares porque inventaran unha normas18. Paralelamente, a grande 
logra mediante unha norma máis nova aristocracia, a do espírito. actividade lexislativa facía 
abstracta e universal, e así nas As pretensións das éticas imposible gardar a seguridade das 
éticas da violencia disuádese para helenísticas, das que se acabou antigas normas. E moitas outras 
un n soutros moito maior; tamén nutrindo o cristianismo, tamén eran o nas guerras 
aparecen sempre nelas o consello universais, universaiistas, católicas. Os sOciais e 
e a técnica para suxeitar as Non obstante, a súa políticos, -apresúrase-, realizaron a 
paixóns, é dicir, o método para universalidade, ben é certo, estaba "mestura explosiva" cuxo 
modular a agresividade. limitada polas condicións que detonante se activou neste século. 

Agora ben, as éticas antigas marca o "ideal do sabio" no Como sabemos o debate 
buscaron xa un grupo universal, mundo antigo. Por iso, e certo que articulouse entón sobre e a 
pero, ié isto posible? Un grupo de en todas, existe a oposición entre distinción fysis-nómos. O asunto 
amor non pode ser universal, OS poucos e OS rnoitos. Que esta é que acaba conducindo cara o 
sentenciou o caso o mozo Hegel unha limitación severa é seguro, humanismo no seu sentido 
cando escribía sobre o mais tamén o é que estas éticas, normativo é a existencia ou non de 
Cristianismo.Nesas páxinas, que epicureísmo, estoicismo, cinismo, leis previas ás leis escritas: un 
Nohl titulou máis dun século presentan a parte reflexiva da debate que coñecemos ben xa que 
despois O Espírito do Cristianismo prirneira koiné moral que o se volveu repetir no século XVll 
e o seu Destino", analizábase o helenismo está formando no cando apareceu a pregunta pola 
porqué do fracaso cristián en Mediterráneo. existencia ou non dun "dereito 
termos do paso do pequeno grupo natural". Resumo a opinión de 
á organización eclesial. Esta última 

A ILUSTRACIÓN: A PORTA DO 
Guthrie cunha das suas frases: 

só podía tornarse forte a costa de 
HUMANISMO 

"Un aspecto atractivo da antítese 
corromper a mensaxe orixinal do fysis-nómos reside en que facilitou 
grupo e iso foi o que ocorreu. O Guthrie chamou ao período os primeiros pasos cara o 
que o mozo Hegel di, tras esta sofístico, que ademais foi o cosmopolitismo e a idea da 
formulación do problema, é que primeiro en dividir en fases, a unidade da h~manidade"'~. A 
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tentación presente, á que estas 
invencións intentaban poner 
límites, xa estaba no discurso 
contra a llla de Melos Pensar e 
argumentar que o poder é a única 
fonte de lexitimidade e que quen 
pode facer algo faino sen se parar 
noutras consideracións lsto 
Iévanos de novo ao asunto da 
violencia Porque isto, que o poder 
e a forza bastan, a postura que 
logo adopta Calicles no diálogo 
platónico, comezou a ser 
considerado insuficiente e a recibir 
por mal nome o de pleonexía 

Se a lexitimidade estaba noutra 
parte e podía ser nomeada non é 
cousa que a sofística acabara 
resolvendo As escolas socráticas, 
pola contra, avanzaron algunhas 
hipóteses, -o pracer, a apatía-, 
sendo sementero das grandes 
filosofías morais helenísticas 
Platón, que intentou ocupar un 
lugar intermedio, deu consellos 
para cómo montar unha nova ética, 
de aspecto eupátrida, nobre, do 
dominio de si mesmo E isto 
condúcenos de novo ao tema da 
violencia 

Para algúns sofistas, agrandar a 
comunidade á humanidade enteira 
esixía diminuír a violencia cara o 
outro que agora se convertía nun 
semellante A idea de existencia 
dun dereito natural concorrerá alí 
onde se estableza a da existencia 
dunha razón natural Pola súa 
propia Ióxica, o agrandamento do 
grupo supón a prohibición dentro 
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del das condutas danosas, porque home como principio supremo, na Antigo tan poderoso como 
a diferenza entre nosoutros e eles práctica, a un maior intercambio de aumentar a ecumene ao 
se elimina. Toda eliminación da persoas e cousas e, en xeral, a Mediterráneo. Era un novo mundo. 
violencia entraña a substitución da unha orde asimilador&'. Ben, a Considerouse a koiné moral e 
violencia física previa por unha posición e análises de Pross obtívoa en boa parte da relixión 
violencia simbólica que a ábrenos contemporaneamente un cristiá. Pero, durante todo ese 
representa e a disuade, isto viuno caso agora interesante: o papel, interesantísimo proceso de crisol 
moi ben Harry Pross no seu xa pola contra, aldeán que agora emerxeron isto que chamamos 
clásico La violencia de los cumpren as televisións nacionais, éticas. 
símbolos sociales. Cito un punto mais espero poder voltar sobre 
que convén neste isto." 
mornento:"Onde mellor se ve En resumo, dous grandes 

A ILUSTRACIÓN EUROPEA 
historicamente (a contradición) é ... temas, o agrandamento do No século XVlll novas terras se 
na regulación das relacións nosoutros e con el a diminución da descubriran e se cartografaran, 
externas duns grupos con outros violencia cara o novo semellante, novos alimentos sucaban os mares 
que non pertencen a el (á orde acompatiados ambos polo baixo e se adaptaban. As guerras de 
xustificada). O que se denomina continuo do cultivo das artes do relixión puideran concluirse e a 
"política exterior" iniciase na dominio de si mesmo, é dicir, da negociación ensinara a pactar e a 
decisión interna de quen ou qué administración mesurada da propia dialogar entre inimigos. A gran 
debe pertencer a ela. e fOra e allea violencia, entraron a formar filosofía barroca puxo os cimentos 
non veñen dados dunha vez por parte das novas, debera escribir con ela o pensamento ilustrado 
todas, senón que están suxeitos 

novísimas, éticas. percorreu de novo o camiño do 
aos cambios das opinións e, racionalismo, o humanismo e a 
finalmente dos conceptos que se Como veño argumentando este 

filantropía. De novo apareceron os 
dan no continuo proceso de proceso, agora no noso actual 

período de globalización chamamentos á diminución da 
comunicación. Este proceso de violencia polo agrandamento do 
comunicación caracterízase enorrnizado comezou a súa 

primeira andadura na Sofística e grupo, o horizonte da paz perpetua, 
porque non o poden deter as 

acabou cristalizando na gran a nova ética e, -un pouco menos, 
fronteiras de soberanía. Co cambio 

relixión helenística que é o debe sinalarse-, a resurrección das 
do transporte de símbolos á radio 
(¡!'O) ponse en evidencia a cristianismo. Mais non é o meu artes do dominarse a si mesmoZ3. 

relatividade de todas as relacións propósito seguir aquí Novos discursos éticos 
internas ... A apertura non se fai minuciosamente esta encheron o XVlll europeo; 
sen risco, como ben saben todos interesantísima e para tantas semellaban investigacións 
os gardiáns da orde. As cousas vital traxectoria histórica. propedéuticas sobre o 
comunicacións máis fáciles Lembro unicamente este primeiro funcionamento das normas, e en 
aumentan os riscos para todas as encadre porque é moi similar en parte o eran, mais eran, ante todo, 
ordes e conducen efecto, -e Guthrie marcouno-, a busca de novos e máis inclusivos 
consecuentemente a chamadas a Ilustración propiamente dita, a principios que permitisen afrontar 
novas ordes superiores; nos europea do século XVIII. O salto un nosoutros agrandado e deixar 
preceptos morais aos dereitos do planetario fora entón no Mundo no camiño o que non puidera 
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someterse á nova universalidade. de facerte mal? Este mundo é o Ternos ás nosas costas o século 
As éticas renaceron, mais por mor suficientemente amplo para que XX, un dos máis violentos da nosa 
de non se enfrontar directamente caibamos xuntos ti e mais euUz4. historia coñecida. Chamamos 
nin á cuestión dos contidos nin ao A este exemplo, máis que a agora á Era Cristiá Era Común. 
vehículo relixioso, tomaron súa educación formal, di o Temos institucións internacionais 
aspectos teóricos demasiado protagonista deberlle polo menos a para disuadir do uso da violencia, 
alonxados do que as facía metade da súa filantropía. Pero, aínda que ben sabemos que non 
verdadeiramente necesarias: a para o tema que nos ocupa, a nova son fortes. E estamos identificando 
planetización, a reaparición do moral podemos ver, pasa a fortiori fontes e formas de violencia antes 
relativismo e a superación dos pola diminución da violencia mutua menos enfocadas. 
marcos herdados. As discusións cando o seu exemplo emblemático O noso universalismo avanzou 
fixéronse ao pouco tempo tan 

non nos autoriza a matar a unha desde o impresionante fito da 
aburridas que un moi enxeñoso 

mosca en razón de que o mundo é Declaración do 48. Ten fontes 
ilustrado Sterne, puido escribir no 

suficientemente amplo para ambos máis antigas, sen dúbida, nas dúas 
seu Tristam Shandy que o seu 

os dousZ5. AS éticas ilustradas a Ilustracóns das que xa se trazou un 
protagonista, en vez de tanto 

necesidade de medírense coas bosquexo, pero agora alcanza 
embeleco conceptual, seguía en 

normas herdadas do vehículo características propias, as mesmas 
todo caso a instrución moral que 

relixioso levounas en moitas que Ile están dando á ética o seu 
derivaba dun exemplo do seu tío. 

ocasións a desprendérense relevo actual. Ata as nosas 
A ensinanza do tío Toby foi 

demasiado dos contidos por mor relixións,-certo que só as post- 
marabillosa e sinxela: este parente, 

de buscar e rebuscar na ilustradas-, son agora éticas. As 
que tiña como ocio recrear en 

xeneralidade dos principios. Isto é máis intentan despedirse dos seus 
planos, sitios e batallas 
importantes, ,,tiña paciencia O que Sterne, con xenialidade vellos hábitos grupais e 

para os insultos, e non por falta de denunciaia. encamíñanse cara os credos, por 
universalistas e compartidos, 

valor ... era de natural pacífico, sen humanistas. Aínda que iso non 
mestura de exaltación ningunha, ¿ESTAMOS ANTE UN NOVO deixa de ter detractores, 
incapaz polo tanto de responder SECULO ILUSTRADO? Huntington, por exemplo, que nos 
vingativamente nin ao ataque 

Vivimos un mundo que nos prevén de que a rnáis antiga das 
dunha mosca. Isto é tan 

vinte anos recibiu xa varios fronteiras, nosoutros e os outros, 
rigorosamente certo que unha 
noite, ceando, cando un rnoscardo nomes: postmoderno, postcolonial Segue existindo e non ~oderá ser 

se obstinaba en zoar arredor do e agora global. O noso espazo abolida xarnai~.~' 

seu nariz atormentándoo agrandouse e tarnén se reduciu. Sabemos tamén máis e mellor 
insistentemente, limitouse a dicir Agora o planeta enteiro é o noso da noca violencia, a que ningunha 
ivaite! E cando o colleu despois de mundo, mais comprobamos que é ética polo común xustifica. E 
infinitas tentativas, díxolle: non che pequeno e fráxil. 0 s  medios de incluso as nosas armas, -refírome 
vou facer mal, e levantándose da comunicación, ao seu modo, naturalmente ás que están nas 
mesa, abriu a man e deixouno contribúen a redimensionar o mans da violencia lexítima 
escapar logo de abrir a ventá. planeta e a considerar a representada polo Estado-, teñen 
Vaite, pobre diaño [porqué habería necesidade do universalismoz6. desexo de precisión, rnáis como se 
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se tratara de instrumentos pasado, de definir o que é violencia 13. Ibid. p.130 
cirúrxicos que de terribles e decidir cando é lexítima, tema 14. lbid p.151. 
produtores de dano. E raro este que, con todo, ten o seu porqué. E 15. lbid p.206. 
mundo noso, certo, e produce que xa non a queremos no 16. No chamado Papiro de Oxyrinco, XI, 
perplexidades. Un filósofo horizonte. E, non obstante, vémola Antifonte, DK 87 B 44 B. 
europeo, Vattimo, dá unha pauta constantemente, sentímola, 17. Refirome agora as impresionantes 
sobre a violencia que quizais usámola. Hai moitos signos e páxinas dedicadas ao destino da comunidade 
merecería a pena, se non indagar, moitos son dispares nestes cristiá, 363 e SS. da edición española 

polo menos indicar: Cando todo se tempos nosos. Por iso o tema FCE, 1978. 

debilita porque OS pensamentos de quizais o maior dos que o noso 18. Historia de la Filosofia Griega. Siglo 

pretensións totais decaen, a pensamento ten en axenda. \í Ilustración. Gredos.1991 p.28 . 

violencia metafísica que tales 19. Ibid. p.35. 

credos, relixiosos ou laicos, 20. As adrniracións son miñas. Pross 
levaban emparellada, diminúe. A Tradución : Margarida e Violeta Rguez- contaba soamente daquela con esa fonte 

continuación afirma que debemos Marcuño prevalente de rnensaxes compartidas. 

quizais iniciar unha ética paralela a 21. Harry Pross.op. cit. P.53. 

estes aconteceres, á que NOTAS 22. Sergio Benvenuto. 

poderíamos chamar ética da "Correspondencia" Letra Internacional, 
1. Op. Cit. Ed. Esp. Alianza 1978. P.30. 

dimin~ción?~ en paralelo con esa outono 2004. 
2. lbid. P.38. categoría que tanto parece utilizar. 23. O asunto non está pechado. Habería 

Podería ser. 3. Sobre la agresión, el pretendido mal. que estudar nesta clave a educación de 
Ed. Esp.siglo XXI. 1971. P.118. cortesia da que xa se ocupou de forma 

Pero, por volver a0 inicio, algo 4. Ibid. p.60. brillante N. Elias no Elproceso de 

sabemos xa non desde Lorenz que Civilización, FCE. 1 988. 
5. lbid p.54. 

no fondo é O que repite sen 24. 0p.Cit. Edición española Cátedra 

descanso cando fala dela e de 6. lbid p.58. p.160. 

~ O S O U ~ ~ O S ,  senón desde antes, 7. Código de Hamurabi. Edición de 25. Queda, porén. o asunto interno ao 

desde Wallace, o evolucionista Federico Lara. Editora Nacional, Tristam da posible orixe da bonhomia de 
Madrid.1982.pp. 123 e SS. Toby, o seu "accidente". pero rnesmo iso socialista discípulo e detractor de 

8. Mais isto convén conservalo polo de ten o seu reflexo no mundo actual. 
Darwin: que a violencia humana, 

agora. Este tema ten moitas ramificacións 26. lsto intenta, e creo que logra, probar 
inda que a trouxéramos de serie, como para poder desenvolvelo aqui; conecta M.lgnatieff en El honor del guerrero, (1998). 
xa non é adaptativa. AS artes do co mandato de exogamia e. en fin, merece Taurus. Madrid.1999. 
dominio de si mesmo son, no nivel por si só unha investigación que agora estou 27. Refirome, á unión irrenunciable que 
internacional, a constante a realizar. establece entre cristianismo e democracia en 
necesidade dos foros abertos de 9. Human Symbolic evolution, [Qienes somos? Paidós, Barcelona, 2004. en 

debate e diálogo. Ouizais tamén Blackwell.1999. especial a impresionante análise da 

por ¡so as filosofías do diálogo nos fabricacións do Outro na páxina 50. 
10. Ingold, op.cit.p.192 

interesan tanto. Correspóndese 11. Dando con isto a razón a Taylor 
28. Vattimo. polo menos en dous textos 

con problemas e riscos moi éticos subliña o que chamo diminución: Ética 
(1989) lbidern p.232. dell' interpretazione. Rosemberg,Torino, 1989 

profundos presentes no noso 12. M.  Douglas. Pureza y peligro. Siglo e en Más alla de la interpretación. (1 994). 
tempo. Xa non se trata, como no XX1.1991 .p.111. Paidós. Barcelona.1995. 
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DISCUSIÓNS EN TORNO A 0  CONCEPTO DE PATRIARCADO 

O patriarcado non é unha a natureza androcéntrica de toda e normais e sinala e distribúe o 
unidade ontolóxica' nin unha construción social, sexa esta alcance e a forza das voces que se 
invariante allea á historia senón simbólica ou material. E é que os han de oír. Todo sistema de 
unha antiga e lonxeva construción homes, como xénero-sexo, dominación para selo e para 
social, cuxo trazo máis significativo definiron ideoloxicamente e reproducir a súa hexemonía debe 
é a súa universalidade. Tamén hai fabricaron materialmente todas as ter a forza e o poder suficiente 
que destacar o seu carácter formas sociais á medida dos seus para producir as definicións sociais. 

adaptativo, ao extremo de se intereses como xenérico Noutros termos, os sistemas de 

constituír en estrutura central de dominante. dominación sono porque os 
todo tipo de sociedade, sexan O patriarcado é un sistema de dominadores posúen o poder da 
tradicionais ou modernas, do norte pactos entre 0s homes a partir dos heterodesignación sobre OS 

ou do sur, ricas ou pobres. Nin as cales se aseguran a, hexemonía dominados, ou da autodesignación 

distintas reiixións, nin as diferentes sobre as mulleres. E un sistema de sobre si mesmos e o da 

formas de estado, nin os distintos prácticas simbólicas e materiais designación sobre as realidades 

tipos de economía, nin as diversas que establece xerarquías e, como prácticas e simbólicas sobre as 

culturas, organizacións sociais, sinala Celia Amorós, implanta que se asenta o seu dominio. 

formas raciais ou outro tipo de espazo~.~ E non só iso, pois tamén Dito noutras palabras, o 
estruturas, serán un obstáculo clasifica as prácticas en anómicas patriarcado é un sistema de 
fundamental na formación das 
sociedades patriarcais. 

E é que en todas as 
sociedades e comunidades -desde 
as máis próximas ata as máis 
lonxanas- o control dos recursos 
económicos, políticos, culturais, de 
autoridade ou de autonomía 
persoal, entre outros, están en 
mans masculinas. Porén, o 
patriarcado non é unha estrutura 
inmutable e fixa que se incrusta da 
mesma forma en todas as 
sociedades. Ao contrario, a súa 
inmensa capacidade de adaptación 
adquire dimensións case fusionais 
en cada sociedade, pois non poden 
analizarse as estruturas sociais ou 
as institucións de cada sociedade 
sen ter en consideración que en 
todas elas os trazos patriarcais 
teñen un carácter estrutural. De aí 
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dominio dos homes sobre as de non expoñerse ao debate e á feminidade están introducindo 
mulleres, cuxa trama está opinión. Por iso non é de estrañar profundas quebras entre o valor da 
organizada en torno a ese que as realidades sociais que se igualdade entre os sexos e as 
obxectivo. As sociedades sacralizan acudan ao argumento da estruturais sociais patriarcais que 
patriarcais están articuladas de natureza; e o certo é que case no mellor dos casos reproducen a 
forma tal que a súa armazón sempre van asociadas a desigualdade e, no peor, fana máis 
institucional e todas as súas sacralización e a naturalización fonda. 
estruturas sociais teñen como dunha estrutura social e dunha Quizá este feito se está a xerar 
finalidade reproducir ese sistema realidade simbólica nos sistemas subterraneamente, e é de esperar 
social. Durkheim explicou con de dominio3. que nalgún momento saia á 
moita claridade que na 'natureza' Neste contexto, é necesario superficie e produza un paso 
das sociedades está a posibilidade que os individuos, tanto os que se adiante en termos de liberdade e 
permanente da súa disolución. encontran nunha posición igualdade para as mulleres. Non 
Para evitar a fragmentación e a hexemónica como aqueles que obstante, o patriarcado, como 
ruptura social hai que construír están subordinados aos primeiros, sistema de dominio simbólico e 
estruturas e mecanismos asuman como propia a idea de que material, está atopando novos 
institucionais, económicos, esa sociedade non só é aceptable espazos de dominación sobre as 
relixiosos, culturais e socializadores que a mellar posible, Esa mulleres, ao tempo que se están a 
-entre outros- que reproduzan coa é a garantía de que ese sistema de disolver antigos mecanismos de 
máxima cohesión social esa urda dominio perdure no tempo. Pero subordinación. En todo caso, si 
social patriarcal tan dificilmente iso non é suficiente, tamén se parece detectarse unha posición 
construida. necesita congruencia entre o que patriarcal crecentemente reactiva a 

A única forma sólida e se penca e as estruturas sociais medio camiño entre estratexias 

duradeira é sacralizar aquelas desde as que se existe e se actúa. ofensivas e defensivas. 

realidades sociais que son Esa é á segunda condición para Agora ben, os profundos 
indispensables para a súa que unha sociedade non se quebre cambios que experimentaron as 
reprodución no tempo. 0 s  ni experimente crises de sociedades durante os últimos 
sistemas de dominación para lexitimación. A idea que vou trinta años, tanto do mundo 
perdurar teñen que gozar de manter é que desde hai xa tempo desenvolvido como do mundo en 
amplos dispositivos de están aparecendo disonancias desenvolvemento, produciron 
lexitimación, cuxo efecto máis entre os valores por un lado e as transformacións significativas no 
rotundo é que a dominación queda estruturas sociais sobre as que se sistema de dominación patriarcal. 
fóra da discusión pública e política. asentan as vidas dos individuos, Sinala Manuel Castells que "na era 
A lexitimación debilita a conciencia homes e mulleres, por outro. E da información, o poder é ao 
crítica e a ausencia da mesma fai esas incoherencias entre os mesmo tempo identificable e 
más sólida a lexitimación. De aí valores ideolóxicos que difusou4. Desde logo, no caso do 
que os sistemas de dominio formalmente xiran en torno á idea dominio patriarcal o seu carácter 
tendan a producir 'naturalmente' de que homes e mulleres somos difuso é quizais maior que noutros 
mecanismos de autosacralización iguais en termos de dereitos e as sistemas de dominación debido 
como a forma más segura e eficaz formas sociais coactivas de vivir a probablemente ao papel dos 
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homes. E é que non pode dependencia. De todas estas 
esquecerse que, como dicía tarefas relacionadas co coidado 
Poullain de la Barre no século XVII, soen encargarse as nais. Porén, a 
os homes son xuíces e parte na peculiaridade que ten este traballo 
subordinación das mulleres. O que desempeñan as mulleres e 
certo é que a hexemonía que equivale ao 40% do PNB dos 
masculina se mostra inasible ata o países industrializados, é que non 
extremo de que cada vez está se contabiliza no mercado e por 
máis enmascarado ese poder, tanto non é remunerado. De modo 
aínda que neste caso este feito que sobre a figura da ama de casa 
dificulta a súa identificación (e todas as mulleres son amas de 
analítica e política. De modo que casa mesmo cando teñen un 
esta hexemónica estrutura de traballo no mercado laboral), recae 
estruturas cada vez reviste formas unha gran cantidade de traballo 
culturais e políticas máis non pagado sen o que non podería 
laberinticamente invisibles: convive subsistir ningunha sociedades. 
con leis que favorecen as mulleres Agora ben, se tomamos como 
e se oculta detrás de discursos referencia as sociedades 
progresistas coa emancipación das 
mulleres. 

occidentais, temos que nos 
invisibilidade e o público-político o interrogar acerca da coherencia 

A columna vertebral das da visibilidade; no primeiro deles entre un fenómeno social -o 
sociedades patriarcais tamén ten realízanse traballos non traballo non remunerado- que 
un carácter universal aínda que remunerados e no segundo contén elementos explícitos de 
revista diferentes formas sociais remunerados. explotación económica, e a 
en función da súa ubicación E é nese espazo onde teñen dispoñibilidade psíquica e física das 
cultural, relixiosa ou económica. lugar as relacións familiares mulleres a realizar unhas tarefas 
Refírome, por suposto, á división baseadas en vínculos de amor. inabarcables e interminables que 
sexual do traballo. Esa columna Trátase dun espazo que o non se remuneran a través dun 
vertebral é a división entre unha liberalismo teorizou como o da salario e que se han de realizar un 
esfera doméstico-familiar con privacidade, como un ámbito de día tras outro da nosa vida. Con 
rostro feminino, e outra público- felicidade, descanso e creatividade, todo e iso, como tan ben explica 
política, con rostro masculino. A onde se pode dar renda solta aos Anna Jonnasdottii-6, o traballo 
esfera doméstica é unha estrutura sentimentos e ás paixóns gratuíto que fan as mulleres no 
creada en torno á familia mentres creativas, fóra da competencia do fogar desborda a explotación 
que a público-política ten lugar fóra mercado e da tensión da política e económica, pois a mediación do 
dos límites da familia e acada alleo á coacción do estado e das amor nesa relación activa outros 
institucións, organizacións e leis. Neste ámbito tamén teñen mecanismos de distinta natureza. 
espazos políticos, económico- lugar as relacións de coidados cos Na familia, os homes controlan e 
laborais e culturais. O ámbito membros da familia que se explotan o amor das mulleres e 
doméstico ten a marca da encontran nunha situación de dese amor se extrae o que a 
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autora denomina 'plusvalía de lugar, instaurando así á lexitimidade pasividade e, sobre todo, a 
dignidade xenérica' Esta plusvalía da súa xenealoxía e desprazando aceptación de que o seu proxecto 
de poder será daquela usada polos ás mulleres a un segundo lugar, os de vida debe estar subordinado ao 
homes para aumentar o control homes serán os xefes de familia, do esposo O seu espazo natural 
xenérico nas actividades administrarán e serán titulares de desenvolvemento será a 
económicas, políticas e sociais De efectivos da propiedade e de todos reprodución biolóxica e material e, 
modo que, a xuízo desta autora, os os dereitos e o seu proxecto de por conseguinte, a familia e o 
homes se apropian dos poderes de vida ter6 maior relevancia que o coidado da prole será o prioritario 
coidado e amor das mulleres sen das súas esposas. As mulleres, no seu proxecto de vida 
devolver equitativamente o que pola contra, serán socializadas, -tal Xa no século XVlll Jean 
recibiron e isto déixaas e como sinala a antropóloga Teresa Jacques Rousseau foi un máis 
incapacitadas para reconstruíren as del Valle-, Para 0 non-~oder, a entre os ilustrados que colaborou 
súas reservas emocionais e as 
súas posibilidades sociais de 
autoestima e autoridade 

Chegando a este punto hai que 
volver a esa idea de que os 
sistemas de dominio están 
organizados estruturalmente para 
reproducir as relacións sociais de 
dominación e subordinación e que 
as realidades básicas na 
reprodución dos sistemas de 
dominación son sacralizadas por 
sectores dominantes das 
sociedades que teñen o control 
das definicións sociais. Nesta 
organización ten un papel 
destacado a socialización de 
xénero En efecto, homes e 
mulleres son socializados ao longo 
das súas vidas para reproduciren 
ese sistema de dominación 
masculina 0 s  homes son 
socializados no poder, na 
actividade, na idea de que tanto o 
mundo como a palabra lles I 

pertence e que o seu espazo 
'natural' é o público, fillas e fillos 1 
levarán o seu apelido en primeiro I 
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transcenden a familia, a 
domesticidade e, sobre todo, a 
vida. De modo que alzándose 
sobre todo isto crean empresas 
culturais que os transcenden, 
creando sociedades con altos 
niveis de cooperación e 
favorecendo con isto a vida da 
especie no mundo. 

Con todo, o mundo doméstico, 
aparentemente dominado por lazos 
de afecto, non é ese mundo idílico 
que pinta a ideoloxía patriarcal. E 
un mundo sen horarios, no que o 
traballo que as mulleres fan 
diariamente axiña se desfai e hai 
que refacelo ao día seguinte. E un 
mundo que require unha 
dedicación completa -ademais de 
estar dominado polo compromiso 
afectivo e moral- pois está 
marcado polos horarios das 
comidas, dos colexios, polas 
necesidades do esposo e, en 
moitos casos, por coidados 
adicionais a outros rnembros da 
familia, enfermos, anciáns ou, en 
todo caso, necesitados de 
coidados especiais. O tempo das 
mulleres está dominado, tal e 
como sinala Ángeles Durán, por 
~orf7adas interminables, que en 
moitos casos se prolongan nun 
traballo extradoméstico e que as 
deixan incapacitadas para acceder 
a recursos culturais ou a 
posibilidades de cualificación 
profesional, para establecer 
vínculos sociais, para crear tempos 

activamente na sacralización da 
maternidade e da familia patriarcal 
coa plena conciencia de que estas 
dúas institucións son cruciais na 
fundación do patriarcado moderno. 
A familia será concibida polo 
pensamento patriarcal como esa 
institución natural na que ten lugar 
o coidado da familia e esas tarefas 
de coidado -ese traballo non 
remunerado- estarán a cargo da 
nai; pero. por suposto, as mulleres 
serán socializadas na idea de que 
esa non é unha función social que 
se Iles asigna a efectos de 
reproducir a sociedade patriarcal, 
senón o resultado dunha ontoloxía 
que desemboca naturalmente no 
amor e nos coidados. 

De modo que a socialización se 
sustenta nunha asignación 
ontolóxica para cada sexo. Aos 
dous espazos sociais, o privado- 
doméstico e o público-político, 
correspóndenlles dúas naturezas, 
unha masculina dominada por un 
eu que quere intewir activamente 
no mundo e outra feminina 
marcada polo amor e os coidados 
á familia e que está destinada a 
despregarse no interior da familia 
patriarcal. Esta ontoloxía define o 
feminino en termos de 
sexualidade, pasividade e falta de 
interese por todo aquilo que está 
fóra dos límites da familia. 0 s  
sentimentos dominan a vida das 
mulleres, de aí que se derive certa 
predisposición para o exercicio do 
papel de esposa e nai. A ontoloxía 

masculina, non obstante, está 
definida pola actividade, o 
autodominio e control dos 
sentimentos. Fronte ao 
sentimento, predomina a razón nos 
homes. 

Esta ontoloxía empuxa aos 
homes acción no mundo e a 
intewir na comunidade, O mundo 
das mulleres morre na inmediatez 
do privado e 0 dos h0me.s comeza 

actividade do público, Para as 
mulleres o amor e para os homes 
o poder, Para as mulleres a familia 
é traballo e para os homes é 
repouso. Tradicionalmente, 
denominábase o urepouso do 
guerreiro" ás breves estancias nas 
que transcorría a vida dos homes 
no dominio familiar. As mulleres 
esgotan a súa existencia na 
inmanencia mentres que o 
territorio dos homes é a 
transcendencia, tal e como xa 
sostiña lucidamente Simone de 
Beauvoir7. As mulleres foron 
definidas socialmente ao longo da 
historia pola súa sexualidade, 
entendendo que sexualidade e 
reprodución son as dúas caras da 
mesma moeda. De aí que a súa 
natureza social estea 
inseparablemente unida á creación 
da vida e aos seus coidados, 
marcado todo isto pola bioloxía e 
revestida ideoloxicamente do 
amor. Polo contrario, a vida dos 
homes está socialmente orientada 
a fabricar proxectos de vida 
individuais e colectivos que 
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de lecer ou para intervir na vida dual, privado-doméstica e público- do terceiro mundo é moi diferente, 
política e comunitaria. política, sobre a que se asenta o pois os grandes niveis de 

No entanto, teriámonos que patriarcado non se modificou o desigualdade social comprometen 

interrogar acerca de si este suficiente, pois as mulleres seguen as súas vidas de variadas e tráxicas 

esquema de vida familiar e social a se facer cargo das tarefas formas. As altísimas taxas de 

que se xerou na modernidade domésticas e do coidado da prole violencia, desde a violencia física 

segue a ser o mesmo ou se e seguen a investir moito traballo na parella ata o feminicidio 

cambiou significativamente. Esta gratuíto e moita enerxía emocional pasando por outros moitos tipos 

pregunta, con todo e iso, non ten en soster unha institución na que de agresión, e a atroz tendencia á 

unha coa resposta porque como xa aínda no imaxinario colectivo, feminización da pobreza definen a 
permanece a crenza de que é a sinalei ao principio, as sociedades situación das mulleres na maioría 

patriarcais non son idénticas unhas noca responsabilidade case do planeta. Por iso, calquera 

ás outras nin o patriarcado é unha exclusiva. axenda política feminista ten que 

especie de invariante allea á Ao mesmo tempo, a ideoloxía ter en consideración a pobreza e a 

historia. O que non parece que da igualdade entre os sexos calou violencia contra as mulleres como 

sexa discutible é que a medida que na sociedade e as r-nulleres dous dos principais obxectivos na 

as sociedades alcanzan maiores experimentan a tensión entre a súa emancipación, pois, como se 

niveis de igualdade e benestar, subordinación e a explotación que sabe, a condición social dun 

diminúe a desigualdade das viven de facto no seo da familia e a colectivo compromete a todos e 

mulleres. Este feito pon de súa crenza de que son persoas cada uno dos membros dese 

manifesto o carácter iguais en dereitos aos homes. Esta meSrno colectivo. 

profundamente civilizador que ten quebra entre o que viven e o que A modo de conclusión, hai que 
a igualdade nas sociedades nas cren é un factor de deslexitimación sinalar que estamos a vivir 
que atopa espazos para se das sociedades democráticas que, probablemente o maior proceso de 
desenvolver. Por outro lado, as á súa vez, se ve reforzada pola cambio social que se produciu 
sociedades patriarcais refórzanse escasa participación das mulleres desde a revolución industrial do 
ou debilítanse en función do grao nas institucións políticas, pola século XIX: estanse modificado as 
de conciencia feminista que dificultade para entraren no relacións sociais e as vellas 
alcanzan segmentos de mulleres e mercado laboral e seu institucións da modernidade e así 
tamén en función doutras variables salario cando acceden ao traballo mesmo se están a transformar as 
vinculadas á economía, á cultura remunerado, polas altas taxas de estratificacións tradicionais e 
ou á política. En termos xerais, violencia de xénero, etc. estruturas sociais sobre as que se 
pódese dicir que as mulleres do Para resumir, o trazo xeral que edificou a vida moderna. Neste 
primeiro mundo variaron caracteriza a vida das mulleres no contexto de cambios sociais, 
significativamente a súa posición primeiro mundo é a imposibilidade algúns deles xa moi explícitos e 
xenérica ao longo da modernidade. de acceder paritariamente aos outros máis soterrados, o sistema 
E este cambio social está ligado recursos políticos, económicos ou de dominación masculino non 
indubidablemente á existencia do culturais, que na súa maior parte permanece nin alleo nin intacto 
feminismo e ás loitas políticas das son apropiados ilexitimamente fronte a esas transformacións. Con 
mulleres. Porén, esa estrutura polos homes. O caso das mulleres todo, é moi difícil avaliar cara onde 
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val o patriarcado e cara a onde m@ m m------ 
irnos as mulleres porque os 

.- ---- 

síntomas son moi contraditorios 
I 

Noutros termos, se ben o poder l . h. 

patriarcal subsiste usando 
mecanismos que enmascaran a l 

súa opresiva presenza, tamén 
existe unha ideoloxía, igualmente 
difusa, de igualdade entre homes e 
mulleres que cada vez alcanza 
maiores espazos no centro 
simbólico da sociedade Esta 
ideoloxía, ademais, está 
acompañada dunha conciencia 
social crítica cada vez maior contra 
a violencia patriarcal nas súas 
variadas formas Qué dubida cabe 
que iso non se traduce nun maior 
aprecio social cara o feminismo, 
que é quen alimentou esa ideoloxía 
da igualdade e quen impulsou 
políticas públicas para desactivar 
algúns dos focos máis lacerantes 
de desigualdade e subordinación 
Pero para as feministas é xa un 
deja vu que as conquistas das 
mulleres inmediatamente se ---- 
disocien do movemento social e da 
tradición intelectual que as nutriu dun século, pero ante a nosa mundo, asumido por diversas 
ao longo dos tres últimos séculos sorpresa estano a facer como institucións multilaterais -Unión 

O pacto social que firmou a traballadoras de segunda categoría, Europea, Nacións Unidas, entre 

dereita económica e a esquerda como provedoras frustradas8 outras- que prescriben a 

sindical e política tras a Segunda salarios máis baixos, -en Esparia un necesidade de que as mulleres 

Guerra Mundial polo que o home 40% menos que os homes-, accedan a espazos de 
condicións laborais máis precarias; se constitúe en provedor universal representación política a través de 
traballos nos que se proxectan os e propietario do salario familiar cotas e de medidas de acción 
papeis patriarcalmente asignados 

rompeuse en mil anacos As afirmativa, e así a todo non están 
ás mulleres, etc 

mulleres están entrando ao accedendoa eses espazos 

mercado laboral, tal e como esixiu Doutro lado, hai un paritariamente nin desde o punto 
o feminismo desde hai xa máis compromiso en moitas partes do de vista cuantitativo nin 
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cualitativo, pois os seus espazos 0 s  cambios quizá máis NOTAS 
están marcados maioritariamente significativos están relacionados 1. AMOROS. CELIA, La gran diferencia 

pola falta de recursos ou pola de coa maior responsabilidade dos y sus pequefias consecuencias.. . para as 

autoridade: adoitan ser espazos pais no coidado e educación da luchas de las mujeres. Véxase Capitulo 3: 

prole e no feito de que as Para unha teoria nominalista do patriarcado, 
políticos alonxados dos espazos Madrid, 2005; pp. 11 1-135. 
de poder fortes. Así mesmo, se mulleres gañaron algún terreo en 

termos de liberdade e de 2. AMOROS, CELIA. ob.cit. Véxase o 
analizamos o ámbito doméstico Capitulo 3. 
encontrámonos tamén cunha autonomía en relación ao pasado. 

Porén, á 'plusvalía de dignidade 3. COBO BEDIA. ROSA, "Socialización e 
situación paradóxica, p0is O identidad de género. Entre el consenso y la 

traballo non remunerado que xenérica' persiste en toda a s Ú ~  coacción". en Concha Ayala, Emelina 

realizan as mulleres no fogar está 
realidade. Tamén ha¡ que ter en Fernández e M" Dolores Fernández de á 
consideración que o esquema de 

aumentando en case todo o 
Torre (Coord.), Jornadas de comunicación y 

familia patriarcal tradicional se género, Deputación Provincial, Málaga, 2001. 
mundo debido á súa estreita está a modificar debido á 4. CASTELLS. MANUEL, La era de la 
vinculación coa aplicación de aparición doutros modelos información: Economía, sociedad y cultura, 
políticas m a ~ r 0 e ~ 0 n Ó m i ~ a ~  familiares, pero haberá que ver no vol. II: Elpoder de la identidad, Alianza 

neoliberais. E é que os recortes futuro cáles son os resultados Editorial, Madrid, 1998: p. 399 

en gasto social sempre teñen o desa transformación social. Noutra 5. DURÁN, MAR~A ANGELES, La 

efecto de que a familia se encarga dirección, a chegada a. jornada interminable, Icaria, Barcelona, 1986. 

de realizar aquelas tarefas das que mundo de inmigrantes está a ter 6. J~NNASDOTTIR, ANNA, El poder del 

o estado abdica e dentro da uns efectos paradóxicos, pois amor ¿Le importa el sexo a la democracia?, 

familia son as mulleres as que se Cátedra, Madrid, 1993. 
esas novas 'clases de servidume', 

encargan de as realizar en palabras de Saskia Sassen, 7. DE BEAUVOIR, SIMONE. Elsegundo 
sexo, "Prólogo" de Teresa López Pardina, 

gratuitamente. Os homes no están ocupando masivamente Cátedra, Madrid, 1998. 

entanto non se fixeron cargo postos de traballo doméstico co 
8. AMORÓS, CELIA, "Globalización y 

desas cargas de traballo adicionais que o esquema de reparto orden de género", en Celia Amorós e Ana de 
producidas polas políticas doméstico segue case intacto. Miguel (Eds.): Teoría feminista: de la 

económicas neoliberais. O Non é fácil facer un balance Ilustración a la globalización, vol. 3, Minema 

esquema xenérico de traballo Ediciones, Madrid, 2005; pp. 301-332. 
sobre o estado de saúde do 

doméstico modificouse rnoi pouco patriarcado sobre cál será 
no que respecta ao reparto de dirección pola que transitará este 
tarefas dentro da familia. E se non sistema de dominio, O que pode 
se modificou apenas o reparto de afirmarse, sen dúbida, é que todo 
tarefas entre hombres e mulleres terreo conquistado sempre é 
parece Ióxico pensar que seguido por un intento de recorte 
tampouco se puido modificar ou por unha reconversión reactiva 
moito máis a distribución de ao xa ganado. 
poder e de autoridade entre Tradución: Marga Rguez-Marcuño 
homes e mulleres no seo do 
fogar. * Universidade da Coruña 
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RITUAIS SANGUINARIOS 

Erzsébeth Báthory (1 575-1 61 0) cabalgas dominios. / Grande é o 
pertencente á máis antiga nobreza teu poder/muller/ e só podes 
de Hungría, sobriña de re¡ e gobernar na servidume. 
esposa do conde Ferencz 

Ociosa, esperas a chegada do Nádasdy, posuía diversos castelos 
conde das batallas. / Recorres sen i pero fixo do de Csejthe, próximo 

por certo ao de Drácula na sombra estancias frías / mobles 
pesados como mortos Transilvania, e coma este illado 

nun lugar selvático e inhóspito, un corpulentos. /Candelabros férreos 

templo de rituais violentos. Nel iluminan a túa vaidade / que 

levaba a cabo prácticas sádicas e demanda outros lustres. / A s  
cruentas con fermosas doncelas chemineas mal / quentan os 

de todo o país (calculan unhas cuartos rudos /polos que 
61 6), atraídas ao castelo con escorrega a babosa néboa da 
galanos e promesas, por dúas montaña. / Nodrizas, servidoras, 
criadas e o anano, Katá, costureiras non dan feito. 

Mergúllaste no tedio. / A s  ordes colaboradores das súas 
atrocidades. No alxube do Castelo domésticas non che compracen / 
tiña instalada unha sofisticada sala Só a admiración da túa beleza - 

' - 

de torturas. Descubertos os seus compensa a apatía. / U n  bosque , - 

crimes, o alto avoengo familiar de espellos na túa alcoba para 
salvouna de xuízo público e deliciarte. / Lagoas e máis lagoas Miraxe tanta beleza inútil. / Chega 
condena a rnorte, pero foi revelan unha narcisa insatisfeita. / o señor triunfante do combate. / 
encerrada nun cuarto do pétreo Mudas e remudas de atuendo nas Visita fugaz. /Non  se dá farto de 
castelo, coas fiestras e porta odiosas tardes. / Lúas fatigadas guerra. / Brasóns brunidos con 
tapiadas e unha pequena reverberan /sedas orientais, sangue realzan os teus apelidos. / 
fendedura para pasarlle pan e tecidos venecianos, pedras Matar pola gloria, gran poder viril. 
auga. Así durou tres anos. preciosas /granates maxiares, / E ti, muller, tan pasiva / e 

Sobre esta sanguinaria ámbar do Báltico, turquesas, tediosa. 

condesa escribira un poema (1 ): rubís, / o  ardor dos teus ollos, Festas e monterías en honor do 
azabaches sobre o rostro níveo / e  conde /que demanda cadáveres. / 
o manto negro dos cabelos Na caza de uros, corzas, osos, 

DONA DOS CÁRPATOS rodeando o albor. / O teu feitío cervos, /recibes con pracer o teu 
Ilustre é o teu nome, Erzébeth asombra espellos e súbditos. / quiñón cruento. /Aspiras o 
Báthory / prenda de Hungría. Desacougante beleza. / Corvo erotismo do fedor sanguinolento / 
Louvor e honra nos brasóns sombrío, Erzébet Bathory, e do coiro guerreiro que trae o 
familiares. Seriores da guerra, produces pavor. / Baixo os marido da campaña / que os 

terror dos turcos / señores da candelabros das estancias frías e perfumes de Transilvania / n o  teu 

terra, azoute das aldeas. / Dun madeiras negras / a  penas leito /non conseguen ocultar. / O 

castelo a outro, do val á montaña, enxergas gatos lúgubres. aroma do sangue fa; palidecer de 
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lascivia o teu rostro. / Nas tempo. / Só o sangue novo mudaron a desexos de morte. / A  
cacerías descobres a paixón conservará a beleza da señora. / beleza dos centos de virxes 
primixenia. /Nos banquetes Insidiosa bruxa inicias a condesa torturadas /nunca é comparable á 
trabas na carne morta cobizándoa nosferata no pracer do sangue, / túa. / O fulgor dos 0110s tenros 
viva. /Parte o conde tras do seu na relixión que sempre volve, / convulsos pola dor / compete co 
feroz oficio / e renáceche o tedio. paixón fanática, desexo universal, furor negro da túa ollada gozosa / 
Nas esgrevias penedías dor cega. / Negáronche, muller, / o "0s eróticos Su~licios. Dos 

frecuentadas por lobos / nas sangue rebelde dos campos de pezóns perforados abrolla vizo. / O 

covas dos vampiros / a  bruxa ule batalla / o  sangue inocente no frenesí brada na túa gorxa ávida de 

o teu fastío / e segue o seu rastro altar eclesiástico. /Alimentas O rabia e triunfo /acalando os 

até o castelo. / Trae a meiguería ludibrio atroz en apousentos alaridos das mozas flaxeladas. / 
pétreos /creas o teu entorno Non es unha torturadora enxendrada nos bosques / 
sacrificial. / Fas correr a vida virxe sentimental. /En  Auschwich alimentada pola furia feudal, o 
sobre ti / sangue enchente de sádicos exquisitos escoitarían a 

vento das conxuras / e a fame. / 
vigor e de xúbilo / sangue para Bach /contemplando o fume 

Da súa man chegan os feitizos da sinistro das cámaras de gas. / O  
beladona e a mandrágora, / os alcanzar a gloria / e  a redención. teu poder esencial non precisa 
amuletos, linguas de serpe, / O encanto das mozas lanzais refinamentos. / Herdaches a 
pedras máxicas procedentes do encasteladas, /non te seduce, ferocidade das lobas famentas dos 
Ióstrego. /Sobes a montaña ególatra condesa. /Non amas a Cárpatos / voraces intrépidas / 
atraída polo encanto /das plantas beleza, ámaste. As ansias de vida 1 rabuñadas nas toxeiras por atrapar 
con poder de eterna xuventude. / 
Alónxaste da humanidade / a  - 
cambio da permanente louzanía. / 
Bafios, ungüentos, pócimas, / 
receitas da bruxa. / A s  Iúas do teu 
cuarto marabillan o brancor da 
narcisa. 

O conde parte cun amuleto cosido 
no xubón / un corno de unicornio 
macerado en herbas feiticeiras / 
cos conxuros das lumias e os 
encantos saturnais /dos vampiros 
enxendrados nos carballos. / 
jLévao sempre, señor, para 
espantar a morte! / j Vivirás longos 
anos! / O amuleto fallou / mais ti 
segues fascinada pola maxia. 

Na condesa viúva medra o noxo / 
no corpo de Isabel se ensaña o 
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a presa. / Tremede ante a cólera da 
loba do castelo! / i Nodriza, Iévalle 
á señora unha moza ao leito! / 
Necesita morder carne feminina 
para pasar o trance. 

Comezas a liturxia convulsa / 
ignorando que farás historia. / 
Envías raposas polos caminos e 
aldeas maxiares. /AS  mozas máis 
altas e esveltas de Hungría /son 
raptadas para servirte. /;Fuxide 
belidas das lurpias seduroras! / os 
regalos son trampas mortais. / 
Sajas festejras, camisas de encajxe 
para corpos / espidos, torturados, 
nos alxubes. / i Voade garzas 
airosas! /Xa disporien os 
instrumentos de tortura /agullas, 
punzóns, tenaces, Iátegos /que 
farán brotar O vos0 sangue lustral. / 
iOh beleza atrapada! / Ninguén 
chorará por vós. / A  humanidade 
non traspasa os muros do castelo. 

Isabel adúbase para asistir ao 
flaxelo virxinal. / i Viste de branco 
para verquer o sangue! / i viste 
coa alba do rito sacerdotal! / 
¡viste de noiva para o sangue 
nupcial! / Cor da pureza para as 
profanacións. / Perlas venecianas 
entre os teus negros cabelos / 
albos volantes orlan as vigorosas 
mans / co Iátego implacábel / 
estalando o sangue sobre os 
muros como alaridos pétreos / 
envisgando o teu branco e 
brillante atuendo. / iDoncelas 
vestide novamente á condesa! / 
Queres proseguir o rito 

inmaculada, /separada da 
humanidade. 

Só mulleres entran na cámara do 
tormento. /¿Por que te ensañas 
coa feminidade? / i El non podería 
o sangue viril volverche o celme? / 
Incríbel pensamento. / O poder 
masculino disuade da agresión. / 
A violencia cébase na debilidade. / 
O sadismo leva SemPre a mesma 
rota. Medea tampouco ousou 
dirixir acima 0 odio / e  v ingo~se 
na cándida impotencia. / A  túa 
crueldade, Ersébeth B á t h o ~  l n o n  
chegou a alzarse sobre a túa 
condición. / 0 SangUe de g~erreir0 
rebelde non te celebrou. / 
Asañáschete na agonía do propio, 
/das mozas plebeas que che 
~ef lencíancomoaterra/comoas 
plantas e os cultivos / como as 
cervas que cazabas e os porcos 
que comias / como o traba110 
labrego e o suor servil, 

Nunca aceptaches a condena. / 
Recluída até a morte, illada do 
mundo, / o s  remorsos non che 
roldan a conciencia. / A  
compaixón non era unha virtude 
nobre. / Sentes o mando como 
algo esencial, e úsalo. /Non tiras 
a vida, tomas o que che pertence. 
/ Tes poder como tes un nome, 
condesa Báthory. / A  nobreza 
familiar salvoute da fogueira. / 
Encerrada de por vida sen portas 
nin fiestras, / nunca 
comprendiches por que os teus 
sacrificios / non eran sagrados 
como os demais. 
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Vermello é o teu rastro dona dos 
Cárpatos! 

(1 Non o abras como unha flor. Páx. 

316.  d. Xerais, 2004 

Erzsebeth Báthory (E.B.) 
sérveme para comentar un tipo de 
violencia que podíamos definir 
como irracional, unha paixón que 
cegou eseguecegandoá 
humanidade. Non se trata da 
violencia instintiva, esa 
agresividade considerada 
"natural" por algúns autores, 
herdada dos primates. para 
satisfacer ansias nutritivas ou 
sexuais. Non. A violencia que 
encontramos no comportamento 
deE.B.nonobedeceaimpulsos 
primarios senón a elaboradas 
perversións, ao erotismo do 
dominio, ao pracer de facer mal, á 
orxía desaforada, ao rito do 
sangue. Coa dor e a morte das 
mozas, E.B. sente como se 
intensifica a súa vitalidade; o 
sangue novo sobre ela renova o 
seu como un chafariz de vida, un 
brote sublime que a eleva e a 
libera nun rito de 
rexuvenecemento. Unha 
sublimación semellante á que 
poden sentir os crentes católicos 
cando comungan, cando o 
sacerdote bebe o sangue de 
Cristo. Un sangue redentor. Pero 
para esta elevación non serve 
calquera sangue. Ha ser un 
sangue lustral precedido do 



sacrificio. De que antecesores se explica a violencia de xénero, a de Irak, ao non atreverse cos 
provén a necesidade de sacrificios violencia infantil ... En ti curare; a himnos). A guerra ten a súa parte 
humanos?" pregúntase Christa forza confesa o violador de orxía, de arrebato. Así, a guerra 
Wolf. pondaliano a unha mociña e a relixión están unidas no plano 

No sacrificio de E.B., as aterrorizada, débil, pobre ... Así, emocional. Unha tendencia 
E.B., recluída e ociosa no seu vítimas non son sagradas. René colectiva orientada á Deus ou á 

Girard di é criminal matar a vítima castelo, só percibe o impuro Patria. Unha forza temible se 
sangue menstrual. Incapacitada, 

porque é sagrada ..., pero non facemos caso ás opinións de Le 
pola súa condición de muller, do sería sagrada senón a matasen. Bon: Ao formar parte da 
derramo do sangue nas lides, 

Isto pode explicar a reiteración multitude, as persoas necias, 
sente medrar a furia maxiar ao 

simbólica na misa do sacrifico de ignorantes e envexosas, séntense 
sentirse inxustamente desprovista liberadas da súa insignificancia e Cristo. Esta ambivalencia non se da violencia legal, e ver con 

dá en E.B., e mesmo así, impotencia e posuídas da 
envexa como o marido parte para 

podémola interpretar como un conciencia dunha forza inmensa, 
a guerra onde se engrandecía 

sacrifico. Non son, para a se ben brutal e pasaxeira. Vén 
matando turcos. SÓ nas batallas, a dicir que illadamente somos condesa, seres inmoladas por elite guerreira, obtiña a gloria. 

hostilidade persoal. Non. Son débiles pero tendo un 

vitimas propiciatorias, seres Nas guerras, aínda hoxe, rexen ideal~deusJJatria~clase 

inferiores, carentes de valor, outras normas. A obriga é matar, traballadora, da noca parte, 

campesiñas, súbditas que saquear, violar. O réxime militar formamos un todo poderoso. O 

substitúen os turcos que os concede licenza para o crime, grave é pensar que isto se pode 

homes da súa nobre familia matan máis aínda, concede medallas experimentar a favor ou en contra 

no campo de batalla. Por que eles palas Proezas lutuosas. A guerra dunha causa. Por riba da idea 

poden satisfacer os seus desexos mobiliza entuSiasm0~ e ideais. estaría a emoción, a paixón de 

de violencia e, ademais, seren Asómbranos ler os panexíricos de masas que aglutina por igual a 

heroes matando? E.B. renega da tantos poetas e a euforia de nazis ou socialistas, xudeus ou 

feminidade e non se resigna a non artistas, filósofos, incluso palestinos. Unha paixón que 

ter poder para matar. A violencia algunhas feministas ou pacifistas explica o fervor inmolador e a 

insatisfeita busca e acaba sempre que prescindiron seus morte redentora. Dicía San 

por encontrar unha vítima de escrúpulos para encomiar o Bernardo: O soldado de Cristo 

recambio. Substitúe as criaturas espírito guerreiro. O mesmo Freud está a salvo cando mata; aínda 

que excitaban o seu furor por entregou a súa libido a Austria- máis cando morre. Ao morrer 

outras que carecen de título Hungría en palabras de Roland serve aos propios intereses e jao 

especial para atraer as súas iras, Stromberg (Redeption by War). matar, aos de Cristo! 

salvo o feito de seren vulnerables Diríase que a guerra provoca O cristianismo converte a 
e estaren ao alcance da manl. unha embriaguez colectiva, a guerra en algo sagrado e 
Unha das vilezas máis execrables sensación de fundirse nun algo respectable, nun rito violento 
das persoas consiste en resarcirse superior. (Fixémonos na música socialmente sancionado. 
nos débiles das frustracións que de excitación que acompañaban Lembremos a Guerra Santa 
lles provocan os poderosos. Así os partes na N da recente Guerra medieval, a primeira jihad, co 
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patrocinio de Santiago y- .:-?-- -, - --,m SANGUE RITUAL 
matamouros. A fusión de lgrexa e Sangue púrpura nas veas / 
exército transforma cada batalla tentáculos vigorosos. / Sangue 
nunha cerimonia relixiosa. Así ardente, fogaxe da vida. / Sangue 
quixo recollelo Franco na atroz idólatra /venerador de tótems 
Cruzada española, desfilando emocionais. / Sangue humana 
baixo palio e impoñendo unha reclamada polos deuses / 
ditadura nacional-católica. As sedentos. / Vinganza sublime / 
autoridades eclesiásticas apoiaron guerra sacramental/ sacrificio 
a guerra e contribuíron a cruento /misa / Sangue que 
sacralizala. Mais non debemos devala polas gorxas sacerdotais / 
pensar que fosen os bispos na ansiedade da vida eterna 
españois unha excepción. Na II amén. / Nosferatu. Sangue / fluído 
Guerra mundial, o bispo de ritual, río flamíxero / que vai dar á 
Londres exhortaba así aos morte. / Vampiros ávidos / 
ingleses: matade alemáns, implacables / eterno apetito de 
matade! Tanto os bos como os saiba / sanguinoso amante / ferida 
malos, os novos e os vellos. Xa de amor poética. / Éxtase. 
vos teño dito que esta é unha terminoloxía para a relixión e a Abnegación /pulsión de morte 
guerra pola pureza, e que guerra. femia / desexo perverso de 
considero mártires a todos os que Á Condesa estáballe negada a abatemento. /Matándome 
morren nela. virilidade e a guerra. Só podía dádesme a vida. /Místicas do 

Aínda non nos afastamos derramar o sangue dos animais sangue / fervor inmolador / morro 
demasiado destas liturxias. Aí cando chegaba o marido e, para porque non morro. / Fedayinas do 
están os monumentos ao Soldado non perder o resaibo do sangue, desexo consagrado / fascinación 
Descoñecido, onde se organizaban cacerías. Por iso, coa do sangue fanático /heroínas 
conmemora o sacrificio colectivo, no castelo, decide non renunciar modélicas da entrega. Sangue 
as paixóns da guerra, o altruísmo, a0 seu poder e prepara o seu altar heráldico / vigor por honra 
a mística de pertencer a algo nos pétreos alxubes, onde se derramado /altivos ideais /ardor 
superior, como nunha relixión. rodea de terribles instrumentos de guerreiro /brasóns ebrios de 
Tamén en Galicia temos o tortura. A violencia, a diferenza do estirpe / fastoso sangue épico / 
monumento aos Mártires de poder ou a forza, SemPre necesita coraxe varonil / galardón da patria. 
Carral, de feito militares ferramentas"(Engels, 1878) 0 Sangue vaxinal, saiba vil / alimento 
sublevados e fusilados a momento culminante do sacrificio do profanador/obrigado botín de 
mediados do S.XIX, a ina é cando empeza a correr o guerra / libido avermellada / 
actualidade!, o día de Galicia sangue. As inmolacións son a violación / sangue nas aras 
Mártir, en honor a Alexandre experiencia fundamental do guerreiras /orgullo da tropa / odio 
Bóveda, un economista galeguista sagrado, afirma Walter Burker . carmesí. Ritual de sangue / 
que pretendía modernizar este Sorprende e asusta o valor do obscena atracción roubada aos 
país, fusilado no 1936. Idéntica sangue ao longo da historia. deuses / enchendo a imaxinación 
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humana. Limpar as mentes de que retorce a súa egolatría, 
sangue / velaí unha lide necesaria. impedida para ostentar brasóns e 
(2) beleza, quere imitar as masacres 

As vítirnas elixidas para a súa familiares. 

honra particular, non corren o Para os crimes rituais, E.B. 
perigo de seren vingadas, e vanlle vestía ferrnosas túnicas brancas 
permitir a E.B. unha certa como patenas inrnaculadas, como 
inmunidade, dada a súa xerarquía traxes de noiva. Revístese coa 
e os privilexios da súa condición pureza onde a vermella sangría 
aristocrática, permitindo que o seu flamexa e cobra o seu valor entre 
sadismo dure máis que o do os fachos, nunha estética 
propio marqués. No pedestal do perversa e ao mesmo tempo 
poder son menos alcanzables pola dionisíaca. Deixa que o sangue 
xustiza, xa porque as maltratadas das fermosas mociñas flúa sobre 
non se atreven a denuncialos ou o seu corpo producindo unha 
porque coñecen a ineficacia da purificación, unha renovación da 
súa denuncia. De feito, cando os súa beleza. Non se inventa a 
lagos de sangue xuvenil rebordan condesa os beneficios do 
as lindes privadas do antro sacrificio de mulleres novas. Foran 
sacrificial de E.B., as e os empregadas tradicionalmente para 
cómplices da masacre foron favorecer a fertilidade da terra ou 
condenadas a rnorrer na fogueira, para dar lustre aos deuses. Todas 
mentres ela, só a unha reclusión, desexos sexuais? Non vexo á E.B. as mitoloxías lean os beneficios 
iso si, nunhas condicións que a apaixonada polas mozas do sangue novo. Así, cos atroces 
levarían tamén á morte. inmoladas. ritos de tortura, a Condesa 

Non sei a quen substitúen as Ao facer dela unha narcisa, Sanguenta achégase á experiencia 
súas vítirnas propiciatorias, por négolle, dalgunha maneira, o do transcendente, á orxía 

suposto inferiores, carentes de desexo erótico. As narcisas só se pracenteira do cruento e ao poder 
valor. Pero E.B. non é unha aman a si mesmas. brutal da morte guerreira que Ile 
criminal vulgar. Non mata por Vexo a E.B. como un modelo correspondía por estirpe. Por iso 
unha hostilidade particular. Tortura perfecto de narcisa. Considérase non podería nunca arrepentirse 
e mata, nun cerimonial, a mozas espléndida e luciferina. O adobío dos seus crirnes. 

con dúas características: Unha, da súa persoa enche moitas horas (2) Non o abras como unha flor. P ~ X .  

que pertencen a unha categoría da súa xornada. Sábese fermosa 327. €d. Xerais, 2004 

inferior, sacrificable. Outra, que pero as ocasións de exhibirse non 
son fermosas e, nesta medida, Ile bastan. Teme, ademais, o NOTA 
poden remocicala a través do deterioro que o paso dos anos vai 
sangue, do vigor xuvenil e garrido, 1. René Girard. La violencia y lo ocasionar na súa beleza. A 

sagrado, Anagrama, 1983 
e, así, satisfacer o seu narcisismo. condesa, anoxada no seu castelo, 
Favorecen tamén os seus condenada á pasividade feminina 
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O CONCEPTO DE VIOLENCIA SIMBÓLICA E A LOlTA POLA DESIGUALDADE 

Tven a ocasión de adicarlle desigualdade nunha sociedade na aceptado como natural ou normal, 
este verán algún tempo á lectura que o "moderno" é proclamar a algo que non o é. 
detida a parte da obra de Pierre igualdade, a solidariedade e a A violencia simbólica contribúe 
Bourdieu. Teño que recoñecer que integración. a manter as estruturas sociais e as 
a pesar da miña plena disposición lsto o explica Pierre Bordieu a xerarquías e, polo tanto, as 
á tarefa, en ocasións me resultou través da aceptación dunha diferenzas. 
difícil de comprender, aínda que descrición da realidade social por non obsta para recoñecer a gran E un tipo de violencia que 
aportación que ten feito este autor parte dos máis fortes e aceptada pretende perpetuar o reparto de 
á socioloxía e ás ciencias sociais. por parte dos máis débiles. poder tal e como está instaurado, 

Unha estudosa da súa obra, As persoas dominadas manter a orde social -con 

Verónica Cruz, fala da linguaxe de desempeñan un papel fundamental dominantes e dominados- e a 

Bordieu como "o contrario dun para entender o concepto de muller non é unha excepción neste 

discurso accesible, non xa pola violencia simbólica en si mesmo. contexto. 

complexidade de fondo, senón No sentido de que a aceptación Definía Pierre Bourdieu o 
pola artificiosidade moi literaria como lexítima da situación que habitus como un sistema de 
dunha linguaxe que acumula todas sofren, da súa situación de disposicións adquiridas polos 
as estratexias de distinción que se dominación, é determinante para axentes sociais. Unha serie de 
denuncian. por outra parte" (1 987: comprender esa forma soterrada actitudes, comportamentos, 
54-55). de violencia, moito menos linguaxes, disposicións que os 

A pesar desta dificultade, que evidente que a violencia física, individuos van adquirindo e 

recoñezo como propia e exclusiva, moito máis danitia, por ser un interiorizando ao longo da súa vida. 

que de seguro non comparten inimigo invisible, ao que non se Este habitus é a manifestación 
moitas lectoras e lectores deste pode denunciar, xulgar ou culpar. do Sentido prácticd, que move ás 
artigo, interesoume especialmente Afirmaba Bourdieu que "a persoas a actuar automaticamente, 
a explicación que ofrece o autor violencia simbólica é esa violencia dunha forma case inconsciente, 
sobre a reprodución de certas que arranca submisións que nin segundo patróns culturais 
desigualdades sociais nun contexto sequera se perciben así, adquiridos e interiorizados ao longo 
de modernidade. apoiándose nunhas expectativas da súa vida e, sobre todo, en 

Utiliza para isto un concepto, o colectivas, nunhas crenzas función do espazo social que 
de violencia simbólica, que define socialmente inculcadas"'. ocupan. 
como aquela na que participan Pero, cecais, o máis Prodúcese aquí un paradoxo 
dominantes e dominados, que se característico desta forma de importante, a violencia simbólica 
sustenta sobre a Ióxica social violencia silenciosa, que non ten pervive na medida en que non se 
xeralmente admitida e incluso rostro, é a súa común aceptación percibe como violencia, non se 
interiorizada polos suxeitos. social, tanto por parte dos homes recoñece como violencia e, polo 

É dicir, estamos a vivir na como das mulleres, por parte da tanto, non se condena e non se 
actualidade procesos de "colectividade", que non é nin erradica dos comportamentos 
discriminación, exclusión e sequera consciente de ter como algo punible. 
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"A violencia simbólica", de ser exercido o poder por parte Desde esta óptica, o sector 
violencia amortecida, insensible, e dun home. público, só debe intervir para 
invisible para as súas propias Lóxico é que nesa loita polo prover á cidadanía dos 
vítimas, que se exerce poder, quen o ostenta non se denominados "bens públicos 
esencialmente a través dos quede impasible ante a puros". 
caminos puramente simbólicos da posibilidade de que arrebaten. Existe, pola contra, a posición 
comunicación e do coñecemento Esa é a fórmula moderna de loita intervencionista, que demostrou 
ou máis exactamente do polo poder. 
descoñecemento, do que o mercado non é suficiente 

recoñecemento ou, en último Áreas de poder para regular determinado número 

termo, do ~entirnento"~. tradicionalmente reservadas aos de situacións, sobre todo cando se 

homes hoxe teñen o risco de producen os denominados fallos 
Pero estes comportamentos, 

verse condicionadas pola do mercado (mercados de 
xestos, palabras e prácticas 

incorporación da muller. competencia imperfecta, presenza 
exteriorizan exclusivamente os 

Determinados protocolos e ritos de externalidades, información 
intereses dos dominantes, e 

extraordinarios non teñen outro fin asimétrica, bens preferentes e 
contribúen a manter o seu estatus, 
o seu rango, a súa posición de que o de preservar o campo de prohibidos) e por isto, defenden 

dominio; eso si, todo isto revestido dominio. políticas activas por parte do 

dunha pátina de lexitimidade Todos os que participan no 
Estado nestas materias. 

amparada no que é socialmente xogo tenden a reproducilo e No caso dos bens preferentes 
aceptado. intentan perpetualo. -educación, cultura, vivenda, 

Desfacer estes lazos é No son máis que mecanismos sanidade, etc.- os argumentos que 

especialmente complicado para os que lles permiten continuar se esgrimen para a intervención do 

grupos sociais máis desfavorecidos dominando económica, política, Estado baséanse no seu carácter 
ou marxinados. cultural e socialmente. redistributivo e na presenza de 

externalidades positivas para a 
Creo que a violencia simbólica Desde un punto de vista sociedade, é dicir, que este tipo de 

entronca directamente coa loita exclusivamente económico bens non só benefician a quen os 
polo poder. A dominación sabemos que houbo ao longo da 
explícase, precisamente, a partir da historia distintas posicións en 

recibe, senón ao conxunto da 

ambición de poder. sociedade. 
relación co papel que deben 

Cando as mulleres accedemos desempeñar os poderes públicos A estas alturas do artigo se 

a postos de responsabilidade e en canto ao reparto de recursos preguntarán qué ten que ver esta 

conseguimos facernos visibles, escasos de uso alternativo. visión economicista co tema que 

enfrontámonos a múltiples formas Por un lado, temos a posición 
estabamos a tratar. 

de violencia simbólica. liberal, que defende unha Pois ben, a discriminación das 
O exercicio do poder por parte intervención mínima do Estado, xa mulleres é a máis antiga e a máis 

das mulleres está sometido a un que confían en que o "mercado" é estendida no tempo de toda a 
escrutinio censurador, que xulga quen de resolver todos los historia da humanidade, sustentada 
cuestións que nunca se suscitarían problemas que se presenten. nun modelo cultural de patriarcado 
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dereito fundamental, o da 
igualdade das mulleres, que 
redundará sen dúbida en 
beneficios para toda a sociedade. 

O mero feito da incorporación 
da muller en condicións de 
igualdade ao mercado laboral 
incentivará o crecemento 
económico e o desenvolvemento 
do tecido produtivo do noso país, 
pero, o que é máis importante, 
provocará un cambio estructural 
profundo da organización da nosa 
sociedade, achegándonos un 
pouco máis a unha sociedade 
democrática do século XXI. 

Este cambio estrutural romperá 
co habitus, que Bourdieu definía 
como "esa corte de transcendente 
h is tó r i~o"~  que funciona como 
esquema aberto de produción, 
percepción e apreciación de 
prácticas e que, á vez, se adquire 
só coa práctica. 

Nunha situación de 
desigualdade, un dereito neutral 
non é unha decisión neutral. 

NOTAS 

1. Bourdieu, Pierre. Razones Prácticas. 
Sobre la teoría de la acción, Anagrarna.1999. 
Barcelona. 

2. Bourdieu. Pierre. El Sentido Práctico, 
Taurus, 1991. Madrid. 

3. Bourdieu, Pierre. La dominación 
masculina, Anagrama. 2000. Barcelona 

4. Bourdieu, Pierre. Respuestas. Por una 
antropología Reflexiva, Ed.Grijalbo, 1 995. 
páx. 83 
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que concibía a muller como un 
suxeito de segunda categoría. 

Porque non só as clases sociais 
dividen, divide o habitus, ese 
conxunto de comportamentos 
sociais arraigados, ás veces 
imperceptibles, que perpetúan 
situacións de exclusión e de 
discriminación, que nos teñen 
levado a unha forma de 
estratificación social sustentada, 
aínda hoxe, na dominación duns e 
na submisión doutros. 

A Constitución Española 
consagra no seu artigo 9.2 a radical 
igualdade dos individuos, o deber 
do Estado de promover esta 
igualdade e de remover todos os 
obstáculos que impidan o seu 
exercicio efectivo. 

O goberno de España acaba de 
aprobar a Lei Orgánica 312007, de 

22 marzo para a igualdade efectiva 
de mulleres e homes e o goberno 
galego a Lei 212007, de 28 de 
marzo, de traballo en igualdade das 
mulleres. 

Ambos textos legais pretenden 
corresponsabilizar aos distintos 
axentes sociais e empresariais para 
que asuman a súa parte de 
responsabilidade social en materia 
de igualdade. 

Para aqueles que teñen 
criticado este tipo de iniciativas 
normativas e que, incluso, 
recorreron perante o Tribunal 
Constitucional a lei orgánica, 
gustaríame que se remitisen no xa 
ao argumentario principal deste 
artigo -a necesidade de erradicar 
formas sutís de violencia 
simbólica-, senón a un razoamento 
exclusivamente de carácter 
económico. 

Se entendemos que a 
educación, a sanidade, a vivenda 
son bens preferentes para a 
sociedade, porque desempeñan un 
papel redistributivo desde o punto 
de vista económico e porque deles 
se derivan unha serie de 
externalidades positivas para O 

resto da sociedade, cómo 
podemos negarle estes mesmos 
atributos a un dereito fundamental, 
o da igualdade, que nos fai libres. 

Desde un punto de vista 
exclusivamente económico, non 
está acaso xustificado que O 

Estado interveña para garantir un 
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VIOLENCIA E IDENTIDADE CULTURAL 

Erich Fromm cría que o natureza sendo a sociedade a pobre e brutal. Nunha situación 
individuo non podía establecer que crea as diferenzas. Debe ser, así, o ser humano compartiría cos 
unha estreita relación coa súa pois, a sociedade quen lime esas animais unha agresividade innata 
humanidade en tanto non fose diferenzas. Por iso Protágoras, un de autodefensa para poder 
quen de transcender a sociedade dos sofistas con máis sona, sobrevivir. O xa citado Erich 
e de recoñecer de qué modo defendía o valor da cultura como Fromm sintoniza con este punto 
esta fomenta ou estorba as súas algo necesario que necesita o ser de vista hobbesiano ao dicir que 
potencialidades humanas. Se Ile humano para sobrevivir xa que - o ser humano comparte cos 
resultan naturais as prohibicións, como tamén diría máis tarde animais unha agresividade 
as restricións e a adulteración Hobbes- é un ser desvalido e benigna ou defensiva e que 
dos valores, é sinal de que non grazas á cultura diferénciase dos constitúe unha dimensión da 
ten un coñecemento verdadeiro animais. Trasímaco, outro sofista noca propia psicoloxía. Pero, 
da natureza humana. Esta opinión que aparece entre os personaxes segue dicindo Fromm, ao mesmo 
do psicanalista xudeu-alemán da República de Platón, tempo existe outra agresividade 
concorda coa tese fundamental concédelle á natureza un papel destrutora e maligna que se 
do Discurso sobre a orixe e os preponderante na considera específica do ser 
fundamentos da desigualdade fundamentación da lei. Na humano, pois non aparece 
entre os homes de Rousseau, na opinión de Trasímaco as leis noutras especies inferiores. 
que o ilustrado xenebrino expón vixentes nas cidades non son Mais, a agresividade humana 
a teoría da bondade natural do adecuadas, precisamente por non non ,ó provén da propia 
ser humano sinalando que cada seren naturais. A súa visión da natureza, á que se referían os 
contratante está ligado e unido a natureza Iévalle a considerala autores mencionados 
todos os seus semellantes, sen como un lugar de enfrontamento anteriormente, senón tamén de 
estar suxeito a ninguén, porque e loita entre os distintos "notorios compoñentes da 
cada un non obedece máis que a individuos, como o ámbito no interacción grupal, con estratos 
si mesmo e queda tan libre como que sobreviven os máis capaces, moi diferentes de complexidade 
antes. Rousseau afirmaba que os mellor dotados. Cre atopar así (desde a banda ou a cuadrilla de 
"O home nace libre, pero en dous principios básicos na adolescentes, ata o club, a tropa 
todas partes se atopa natureza: a lei do máis forte e o ou a agrupación xuvenil, pasando 
encadeado"; e cre que a mellor egoísmo. polas organizacións partidistas, 
forma para romper as cadeas é 

Esta enlaza coa tese de doutrinais ou patrióticas, ata 
crear un pacto social no que cada 

Hobbes, que consideraba a chegar ás complexas coalicións 
un se une a todos os demais 

natureza humana como egoísta e interestatais)", como afirma Adolf 
seres humanos. O contrato 

admitía que o estado de natureza Tobeña no seu libro Anatomía da 
formalízase coa comunidade civil 

anterior á organización social é a agresividade humana. Isto 
e resulta así un pacto entre a 

"guerra de todos contra todos". Iévanos a analizar a etioloxía e as 
comunidade e o individuo. 

O home, di Hobbes no Leviatán, consecuencias da agresividade 

No século V a. C. foron os niso que se deu en chamar as é naturalmente un ser violento e 
identidades culturais. sofistas os que consideraron que competitivo. Aludía Hobbes á 

os seres humanos son iguais por vida nese estado como solitaria, 
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IDENTIDADE CULTURAL 

Adoitamos entender por 
identidade cultural o sentimento 
de identidade dun grupo, dunha ,/ 

cultura ou dun individuo, na 
medida na que un home ou unha 
rnuller son afectados pola súa í 
pertenza a tal grupo ou cultura. 
Esta identidade vén dada por un - 
conxunto de características que 
permiten distinguir a un grupo 
humano do resto da sociedade e 
pola identificación dun conxunto 

l 
de elementos que permiten a 
este grupo autodefinirse como tal. 
A Identidade dun pobo 
maniféstase cando unha persoa 

i - -  se recoñece, ou recoñece a outra, - , /--- * J v E ? -  - - ,-E ., -- & 

como membra dese pobo. A - F /* 

identidade cultural non é outra 
cousa que o recoñecernento dun 
pobo, ou dun grupo de individuos, 
como "si mesmo". 

Poden ser claros sinais dunha 
identidade cultural compartida 
determinadas características e 
ideas comúns, pero 
esencialmente esa identidade 
determínase por certas diferenzas; 
así, sentimos pertencer a un 
grupo, e un grupo defínese a si 
rnesmo como tal, ao notar e 
acentuar as diferenzas con outros 
grupos e culturas. Calquera cultura 
definese a si rnesrna en relación 
ou en oposición a outras culturas. 
A xente que cre pertencer á 
rnesma cultura ten esta idea 
porque se basea parcialmente nun 
conxunto de normas comúns, 
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pero a apreciación de tales de autonomía e polo tanto a perda que os valores expresan a tensión 
códigos comúns é posible tan só de identidade. As convencións entre os desexos que poden 
mediante a confrontación coa súa compartidas nas que se basea xermolar en cada individuo e o 
ausencia, é dicir, con outras unha identidade son espírito do deber realizable que 
culturas. A dinámica da frecuentemente implícitas. Para preside o ámbito social e 
autodefinición cultural implica un que o funcionamento interno colectivo. Tal tensión é produtiva 
continuo contacto entre culturas e dunha cultura sexa posible, certas mentres os individuos poidan 
esas relacións xamais son de regras básicas e significados que representarse a súa propia 
igualdade, dado que nunca se subliñan a súa produción son existencia e darse unha imaxe 
manifestan de xeito illado: a xeralmente dadas por feito polos estable e duradeira de si mesmos, 
complicada rede de relacións participantes. O carácter o que é posible coidando unha 
creada pola superposición de universalizador do concepto memoria atenta que reactualice e 
relacións políticas, económicas, "identidade cultural" pódese integre de xeito permanente os 
científicas e culturais converte percibir inmediatamente e sen acontecementos fundantes da súa 
calquera relación entre dúas excesivas dificultades. Tal aspecto propia identidade e que 0s 
culturas nunha relación desigual. universalizador cupón unha proxecte como orientación cara a 
Sempre hai unha cultura función cuantitativa respecto do accións futuras responsables e 
dominante, ou unha práctica número e variedade de individuos creativas. A estrutura simbólica da 
cultural dominante. O feito de que unificados e, tamén, unha función memoria social atópase 
a construción da identidade estea disciplinaria respecto do papel das representada. outra vez máis, nas 

ligada a relacións de poder institucións para producir e 
desiguais implica que a conservar discursos de identidade 
construción da identidade poida coas regras de acceso a eles e as 
considerarse ideolóxica porque, ao posicións relacionadas co facer e 
establecer a súa identidade, unha o representar dos individuos nas 
práctica cultural constrúe, sociedades. 
reproduce ou subverte os A forma, talvez, máis evidente 
intereses sociais e as relacións de en que se mostra a identificación 
poder. dos individuos cunha cultura é na 

O feito mesmo de que dentro aceptación dos valores éticos e 
dunha cultura ou práctica cultural morais que actúan como soportes 
exista a conciencia dunha e referentes para preservar a orde 
identidade común, implica que da sociedade. A súa aceptación e 
tamén hai un impulso cara á cumprimento fan máis 
preservación desta identidade, soportables as tarefas que os 
cara á autopreservación da individuos deben cumprir e, á vez 
cultura. Se a identidade é que conserva aos individuos no 
construída en oposición a culturas grupo, limita a acción do 
estrañas, as intrusións desas indiferente e o perigo dos 
outras culturas implican a perda disidentes. Neste sentido dise 
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ideoloxías. Estas son as que grupo aparece a identidade eu- e soubo que a súa cidade levaba o 
difunden os acontecementos suxeito que inicia a vinculación do nome de Yskal ... Os seus 
constitutivos da identidade das si mesmo co outro e que, a través habitantes eran os yskálnari. A 
comunidades, do que se de distintas transformacións, vai palabra significaba algo así como 
desprende o seu carácter perfilando esa unidade bipartita "os comunitarios". Os tres homes 
preservante, lexitimante e con trazos que irán variando eran de profesión navegantes da 
integrador. "A función da segundo sexan os movementos néboa. Bastián non quixo dar o 
ideoloxía", di Paul Ricoeur, "é a de sociais que se realicen dentro do seu propio nome para non ser 
servir como posta á memoria grupo. recoñecido, e dixo que se 
colectiva co fin de que o valor En todas as sociedades ao chamaba Un. Os tres mariños 
inaugural dos acontecementos longo da súa historia, pero sobre explicáronlle que non tiñan nome 
fundadores se converta en todo nas sociedades modernas, para cada individuo e que 
obxecto da crenza de todo o aparecen cada ceno tempo tampouco o consideraban 
grupo". A ideoloxía ten como síntomas de crises de identidade; necesario. Eran, todos xuntos, os 
contracara a utopía cuxa natureza vese cando se observa unha yskálnari, e iso bastáballes ... 
cuestionadora denuncia O carácter notoria ineficacia e Como puido observar pronto 
distorsionador e encubridor das incomunicabilidade dos valores, Bastián, parecían non coñecer a 
ideoloxías triunfantes. "E a falta de horizonte nos obxectivos palabra "eu"; en calquera caso, 
expresión de todas as comúns, ausencia dun discurso non a utilizaban nunca, senón que 
potencialidades dun grupo que se vinculante, falta de criterio sempre falaban unicamente de 
atopa reprimido por unha orde unificador con que interpretar a "nós" ... 
existente; é un exercicio da realidade, etc. Pero, do mesmo "Os yskálnari parecíanse tanto 
imaxinación para pensar doutro modo que hai crises de identidade entre si que non Iles custaba 
modo o xeito de ser do ser social", cultural colectiva, lamen as pode ningún esforzo sentirse unha 
escribe Ricoeur. Nietzsche, no seu haber de identidade persoal comunidade. AO contrario, non 
libro A xenealoxía da moral, dentro da colectividade. Neste tiñan a posibilidade de discutir ou 
escribe cómo a rebelión dos caso, calquera individuo é de non estar de acordo entre si, 
escravos na moral comeza cando prescindible no grupo social no porque ningún deles se sentía 
o resentimento mesmo se volve que se integra. O individuo non individuo. Non tiñan que vencer 
creador e procrea valores: o conta. tan só representa un ningunha oposición para atopar a 
resentimento daqueles seres a elemento sen importancia na harmonía, e precisamente esa 
quen Iles está vedada a auténtica inabarcable colectividade. Ese facilidade pareceulle a Bastián, 
reacción, a reacción da acción, e fenómeno queda perfectamente pouco a pouco, insatisfactoria. A 
que se desquitan unicamente reflectido naquela pasaxe da súa dozura resultoulle sosa, e a 
cunha vinganza imaxinaria. Historia interminable de Michael melodía sempre igual das súas 

Pertencer a un grupo é unha Ende: cancións, monótona. Sentía que 

das características da identidade "Xunto a Bastián había tres Ile faltaba algo, que anhelaba algo, 

cultural. Neles, o simbólico das homes apoiados, que o miraban pero non podía dicir qué. 

relacións conforma a identidade afable e amigablemente. "lso só Ile resultou claro 
básica de toda cultura. En cada Estableceu conversación con eles cando, algún tempo despois, 
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divisaron no ceo unha xigantesca novamente co seu propio ser. O denota unha realidade 
gralla da néboa. Todos os yskálnari tema da identidade afecta a todas moralmente neutra; a cualificación 
tiveron medo e escondéronse as sociedades porque a identidade que un pode facer dela dependerá 
debaixo da cuberta tan á présa é unha necesidade básica do ser do uso ou abuso desta forza. 
como puideron. Un, porén, non o humano. Este precisa unha Adóitase facer referencia a un 
logrou a tempo, e a monstruosa identidade para poder responder á tipo de violencia denominada 
ave precipitouse sobre el cun pregunta ¿quen son e " ? g  pregunta estrutural, que consiste en agredir 
berro; colleu ao desgraciado e que esixe unha resposta tan a unha agrupación colectiva desde 
levouno no pico. necesaria como pode ser a a mesma estrutura política ou 

"Cando o perigo xa pasara, os necesidade de alimentarnos. económica. Así, considéranse 
yskálnari saíron de novo e casos de violencia estrutural 
continuaron a viaxe co seu canto VIOLENCIA EMANADA DAS aqueles nos que o sistema causa 
e o seu baile, como se nada IDENTIDADES CULTURAIS fame, miseria, enfermidade ou ata 
tivese pasado. A súa harmonía morte á poboación. Serían, en 
non se viu afectada, e non se Etimoloxicamente, a palabra definitiva, aqueles sistemas que 
lamentaron nin queixaron, nin violencia deriva do latín violentia, non atenden as necesidades 
dedicaron unha coa verba a vis maior, forza maior, írnpeto. E á básicas da súa poboación no 
comentar o feito. súa vez, violentia deriva de vis ámbito da mesma formación. Se 

"-Non -dixo un cando (forza) e o participio latus (do nos remitimos á definición de 

Bastián o interrogou ao verbo fero -levar, carrexar, violencia como a aplicación de 

respecto-, non nos falta ninguén. transportar-). Segundo o métodos fóra do natural a persoas 

¿Por que teriamos que nos dicionario, violencia é a forza ou ou cousas para vencer a súa 

lamentar? enerxía desplegada resistencia, teriamos que falar de 
impetuosamente. Pero a palabra abuso de autoridade no que 

"O individuo non contaba para violencia pode significar tamén un alguén cre ter poder sobre outro. 
eles. E como non se distinguían modo de proceder en contra da Este tipo de violencia soe darse 
entre si, ningún era insubstituíble. forma natural e normal. Deste nas relacións asimétricas, o home 
Pero Bastián quería ser un modo, o violento será aquel que sobre a muller ou o pai sobre o 
individuo: alguén, non só un coma usa inmoderadamente a forza fillo, para exercer o control. Aínda 
0s demais. Quería que o quixesen bruta, Polo tanto, no seu senso que, a máis común é a violencia 
precisamente por ser como era. etimolóxico a palabra violencia física, manifestada a través de 
Naquela comunidade dos yskálnari significa rdcarrexar forza cara a golpes, que deixan marcas no 
había harmonía, pero non amor". algo/alguén". Os matices corpo, hai outro tipo de violencia 

Pois ben, a procura de semánticos da palabra violencia que moitas veces é máis hostil 
identidade, a súa crise e a súa están incorporados a un repertorio que a primeira, é a violencia 
perda constitúen un centro de moi rico, que recolle moitas emocional plasmada a través de 
preocupación e investigación acepcións, e isto é porque se desvalorizacións, ameazas, críticas 
actual. O individuo, o grupo, as pode falar de violencia desde que funcionan como mandato 
sociedades tradicionais ou moitos puntos de vista. Na orixe, cultural nalgunhas familias ou 
industriais aspiran a coincidir pois, o concepto de violencia grupos sociais. . 
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Existe tamén un tipo de caso, o sentimento de que ternos 
violencia denominado cultural que S ,, unha identidade supostamente 
se refire aos aspectos da cultura 

.. 
única que provén dunha 

que achegan unha lexitimidade á colectividade social adoita ser a 
utilización dos instrumentos da causa de violencia e belixerancia 
violencia que nomeamos corporativistas Cada persoa sente 
anteriormente. Así, pódese . na súa vida formar parte como 
aceptar a violencia en defensa da membro dunha variedade de 
fe ou da relixión. Un caso de - grupos, aos que pertence de 
violencia cultural pode ser o forma simultánea e que Ile 
dunha relixión que xustifique conceden unha identidade 
guerras santas ou atentados particular Algunhas persoas 
terroristas, por exemplo. O que chegan a convencerse de que 
non se pode permitir -nin se S algún deses grupos aos que 
entende sequera- é que a pertencen é a única identidade 
cultura, que debe ser a F. I súa ou a súa categoría singular de 
responsable de moderar a pertenza Porén, a desaparición da 
violencia, bruta e primitiva, como violencia procedente destas 
dicía Protágoras, propicie e 

k- identidades grupais pasa polo 
fomente actitudes recoñecemento da pluralidade das 
incuestionablemente agresivas influída polo concepto de mundo nosas filiacións e pola utilización 

0 s  individuos, os grupos e as que manexamos e que predomina da noca razón, que nos alerta de 
culturas teñen conflitos de na época e lugar en que sermos habitantes comúns dun 
identidade Hai unha identidade vivimos mundo amplo, no canto de 
persoal e varias identidades En cada identidade persoal converternos en prisioneiros 
colectivas que debemos ter non hai un só nós, senón varios, encarcerados en pequenos 
sempre presentes en cada análise que non son excluíntes, senón colectores Como escribe 
que levemos a cabo Así resulta superpostos na unicidade da Amartya Kumar Sen no seu libro 
sorprendente comprobar a persoa Así, falamos de nós os ldent~dade e v~olencla, "a 
violencia xeneralizada nos seres humanos, de nós os identidade tamén pode matar, e 
resortes rnáis esenciais das occidentais ou de nós os galegQs matar desenfreadamente Un 
etnias, das culturas, dos países, Se cada persoa decidise sentido de pertenza forte -e 
dos grupos, dos clans .. onde a recoñecer a súa identidade excluínte- a un grupo pode, en 
identidade ten que ver coa historia exclusivamente dentro do grupo moitos casos, levar unha 
de cada vida persoal e colectiva dos seres racionais, seguramente percepción de distancia e 
Comprobamos xa que logo un non se producirían os casos de diverxencia respecto doutros 
cruzamento do individuo co grupo violencia que se dan como cando grupos" A solidariedade interna 
e coa sociedade, por unha banda, os individuos temos conciencia de dun grupo pode contribuír a 
e da historia persoal coa historia formar parte das inevitables alimentar a discordia entre 
social, por outro Esa vida está identidades plurais Neste último grupos". 
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Non resulta estraño comprobar principios fundamentais valores en todas as persoas, a pesar das 
cómo o cultivo da violencia vai de tolerancia, solidariedade, inevitables diferenzas de 
asociado aos conflitos de fraternidade, espírito de intelixencia, talento, estatura, cor, 
identidades grupais ou colectivas, inclusión ... e non belixerancia, etc." 
especialmente cando a atribución fobia, rivalidade, competitividade ... Talvez a visión do mundo 
de determinadas características Cada persoa debería reflexionar desexable sexa moi distinta da 
que se atribúen algúns grupos como entrou en cada un dos percepción precisa do mundo real, 
poden preparar as condicions para grupos aos que pertence, pero hai que apostar por unha 
a persecución e a morte. E o que asumindo que en moitos deles elección racional creando un 
aconteceu co nazismo alemán entrou por imposición de marco de expectativas que nos 
respecto dos xudeus, aos que nacemento, sen que ela decidise impulsen a sentir a necesidade de 
denigraron e perseguiron libremente. Neste caso, debería non deixar indefensas as ideas e 
esquecendo outras identidades ser crítica cos principios, valores e de posibilitar un mundo mellar. 
distintas das de ser xudeu. Iso maneiras de actuar defendidos "Lévanos do real ao ideal!", era a 
mesmo sucedeu ao facer a polo grupo, renunciando á súa dedicatoria que fixo Rabindranaz 
distinción entre chiítas e sunitas, filiación no caso de que a violencia Tagore a Jagadish Chandra Bose 
alimentando a violencia sectaria forme parte das actitudes grupais. no seu poema dramático O 
entre dous grupos de musulrnáns. A igualdade séntese cando, ao asceta. Excelente proposta do 
Pensemos nos fundamentalismos, descubrirse un mesmo por filósofo indio para emprender 
nos fanatismos, nas tiranías completo, se recoñece igual a camino contra a violencia! Se por 
políticas, na intolerancia, nos outros e se identifica con eles. algo temos que loitar, será para 
etnocentrisrnos culturais ... Somos constituírnos como especie 
proclives a reducir e simplificar dotada de dignidade. E se nos 
todo, e así encadramos as APOSTA POR UNHA decatamos de que ao longo da 
persoas en grupos: islámicos, PLURALIDADE DE IDENTIDADES historia observamos que hai un 
occidentais, hindús, budistas, A insistencia nunha déficit importante de respecto á 
nacionalistas, estatalistas, ricos, singularidade non elixida da persoa, pensemos que a 
pobres, ateos, crentes ... aínda que identidade humana, escribe dignidade humana non está no 
moitas veces non se teñen en Amartya Kumar Sen, non só nos pasado, senón no futuro. Quizais 
conta as diversidades internas que empobrece a todos, senón que fa¡ 

así tamén poidamos redescubrir a 
existen dentro de cada grupo. ética adquirindo un novo sentido que o mundo se faga moito máis 
Neste contexto non se debe inflamable. A principal esperanza 

de profundidade. 
esquecer o debate aberto sobre o de harmonía no noso mundo 
"conflito -ou diálogo- de atormentado reside na pluralidade 
civilizacións". das nosas identidades, que se 

Creo que os grupos -de cruzan entre si e obran en contra 
calquera tipo que sexan: Estados, das profundas separacións. Todo 
nacións, etnias, tribos, relixións, individuo leva a humanidade no 
sexo, ideoloxía política, fútbol ...- seu interior. "A condición humana 
teñen que defender entre os seus -escribe Fromm- é única e igual 
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EVOLUCIÓN E VIOLENCIA 

Non podemos entender o que unha bifurcación case heildebergensis, neandertalensis e 
acontece ao noso redor se non o sobrenatural respecto a outros sapiens; a violencia forma parte 
contextualizamos dentro dun grupos biolóxicos; desta maneira, das respostas que os animais 
proceso; a evolución por selección tratou de interpretar ao ser damos ante o perigo, é un 
natural é o megaproceso que humano como un epifenómeno mecanismo de depredación, 
permite comprender os cambios e desligado da realidade filoxenética xerarquía, dominación e presión. 
as transformacións dos seres e da evolución final dos demais E, polo tanto, etocultural e social 
vivos. grupos. Trátase de visións pola propia natureza e proceso 

idealistas que despoxan ao Horno evolutivo nos grupos etolóxicos 
O xénero Horno evolucionou de todo o que é e o estrutura que vivimos da depredación 

desde hai máis de 2,5 MA e fíxoo de lado o substrato doutras especies. 
primeiro en África e máis tarde animal que o confirma como un 
nos demais continentes do taxón biolóxico. A violencia maniféstase de 
planeta; é un dos xéneros que maneira multifactorial: de especie, 
pertencen á orde dos primates e é Para entender o ser humano de grupo, de sexo, organizada ou 
o que foi capaz de desenvolver nos seus hábitos e costumes, desorganizada; nunca pode ser 
unha gran complexidade técnica e debemos sintetizar a evolución xustificada en condicións de 
cultural a través de todas as cultural e animal nun continuurn sociabilidade normalizadas; o 
distintas especies que o foron estrutural e estratéxico. Isto substrato destes comportamentos 
conformando. permitiranos ser máis obxectivos aínda hoxe en día deben 

cando vaiamos interpretar o seu entenderse como estratexias de 
As claves evolutivas son a comportamento. 

biolóxica, a etolóxica, a cultural e a tipo etolóxico sen que queira dicir 
que se trata dun argumento útil 

tecnolóxica, catro elementos que A violencia forma parte da 
estrutura remota dos individuos, a para que os humanos configuran o espazo de 

xustifiquemos os 
organización do noso xénero; sen violencia socializada sempre está comportamentos violentos. Baixo 
estes atributos articuladores, non representada por modelos sociais 
se pode entender o que se aceptan a través de ningún concepto se debe 

confundir o que é real e obxectivo 
funcionamento da noca especie, o desenvolver este tipo de 
Horno sapiens. comportamentos fragmentados co que é querido e desexable para 

a nosa especie; os mecanismos que comparte todo o reino animal 
A selección natural, como xa cerebrais e a cultura están en xeral. 

expuxemos, serviu para explicar a adaptados a formatos onde os 
aparición e desaparición da A violencia non pode comportamentos violentos están 
diversidade, a emerxencia e a entenderse só como un presentes; a emerxencia da 
extinción das especies. No caso comportamento xeral moderno do conciencia de especie é 
dos primates humanos, debemos xénero Horno xa que se deu en especialmente importante para 
considerar a evolución cultural e todas as especies coñecidas do dar resposta a estas cuestións 
técnica como un mecanismo para noso xénero. A práctica do que son impulsadas de maneira 
matizar a selección natural. Unha canibalismo, ben estudada no altruista a través das clases, da 
visión historicista e idealista quixo Horno antecessor é tamén economía, da sociedade e da 
representar ao ser humano como coñecida no erectus, política. 
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Considerar que a nosa especie 
. . i. --Y,-*-" 

é unha especie non violenta é 
descoñecer o proceso evolutivo 
do xénero Horno, a 
cornpetitividade, a competencia, a 
busca de recursos e a xerarquia 
son as bases estruturais que 
latexan na violencia da nosa 
especie Trátase dunha violencia 
ancestral que só pode ser 
reconducida e apagada de forma 
estrutural por un tratamento 
activo e socializado dos recursos 
e do seu reparto entre a nosa 
especie A violencia contra outros 
animais é lexítima cando está 
ligada á supervivencia, nunca o é 
cando se dá por pracer ou por 
lecer A violencia entre nosoutr@s 
mesm@s é unha manifestación 
animal e prehistórica que debería 
ser expulsada das formacións 
sociais actuais 

A pretensión idealista do ser 
humano que superou a 
animalidade só se poderá rnanter 
cando construamos un contexto 
biotecnolóxico no que exista a 
posibilidade de automodificarnos 
A violencia é finalmente un 
mecanismo de adaptación 
estratéxico na vida animal, só 
superando a animalidade 
poderemos dar resposta á 
humanidade a través da 
humanización 

Traducion Violeta e Marga Rguez-Marcurio 
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ACOSO E DERRIBO 

"A violencia é o último situación en que unha persoa, ou laboral en termos semellantes os 
recurso do incompetente" grupo de persoas en raras anteriores. 

ocasións, exercen unha violencia 
Isaac Asimov psicolóxica extrema, de forma 

Este fenómeno presente nas 
sociedades altamente 

sistemática e recorrente (como industrializadas, non é novo, 
media unha vez por semana), 

O proceso polo que se xera senón que é unha concienciación 
durante un tempo prolongado 

violencia é igual nas relacións nova do fenómeno que antes 
(como media uns seis meses) 

persoais de parella e familia que estaría enmarcado na vulneración 
sobre outra persoa ou persoas 

nas relacións laborais ou en dos dereitos laborais aínda que a 
coas que mantén unha relación 

calquera outro ámbito social. súa natureza e finalidade foran 
asimétrica de poder no lugar de 
traballo e coa finalidade 

distintas, e que ten a súa orixe 
O concepto de acoso grupa1 nas relacións interpersoais que 

foi introducido nas ciencias de destruir as redes de se establecen en calquera 
sociais por Konrad Lorenz comunicación da vítima ou 

empresa. 
despois de estudar os vítimas, destruír a súa reputación, 
comportamentos instintivos e perturbar o exercicio dos seus Podería cualificarse coma 
innatos de numerosas especies labores e lograr que finalmente unha forma característica de 
animais en liberdade, denominou esa persoa ou persoas acaben estrés coa peculiaridade de que 
mobbing o ataque dunha abandonando o seu lugar de non ocorre por causas 
coalición de membros débiles traballo. directamente relacionadas co 
dunha mesma especie contra un desempeño do traballo. 

A psiquiatra M a  France 
individuo máis forte. Hirigoyen cuñou e xeneralizou, Blanco Barea e López Parada 
Actualmente, aplícase a en Francia en 1998, o termo de explican a mecánica do acoso a 
situacións grupais nas que un acoso moral no traballo, como: través da agresividade do 
suxeito é sometido a "Toda conduta abusiva (xesto, comportamento, e dicir, o 
persecución, agravio ou presión palabra, comportamento, potencial agresivo de 
psicolóxica por un ou varios actividade ... ) que atente, pola súa determinadas persoas é a 
membros do grupo ao que repetición ou sistematización a verdadeira causa de que se 
pertence, coa complicidade ou dignidade, a integridade física ou produza acoso laboral. Ben é 
aquiescencia do resto. Ainda que dunha persoa, poñendo ceno que estes autores 
pouco estudado o fenómeno é en perigo o emprego desta, ou distinguirán entre o potencial 
antigo. degradando o clima de traballo. agresivo que poden ter algunhas 

En 1972 Peter-Paul persoas e o feito de pór en 
A definición que fa¡ o 

Heinemann usaría0 para describir práctica dito potencial, ou sexa 
a conduta hostil de certos nenos 

Ministerio de Traballo español en que non suficiente con posuír 
con respecto a outros na escola. 1998 sobre o mobbing, en dito potencial senón que é 

castelán psicoterror laboral ou necesario exercelo. 
O científico sueco Heinz fustrigamento psicolóxico no 

Leymann foi, en 1986, o primeiro traballo, é semellante á de Segundo algúns autores, o 
en usar este termo referíndose Leyman. A Unión Europea no feito de que o acoso laboral 
ao ambiente laboral, como a 2001 tamén definiu o acoso produza tanto sufrimento na 
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actualidade, non se debe ao norma xeral non ven nada. O fin O proceso é sempre o 
perfeccionamento de non é destruír ao outro mesmo, chama a atención pola 
técnicas perversas ao longo dos inmediatamente, senón sometelo súa repetición, polas 
anos, senón fundamentalmente á pouco a pouco manténdoo a súa coincidencias de situacións, 
insolidariedade crecente que se disposición para poder utilizalo. frases e técnicas de 
vive no mundo do traballo, sen manipulación nos relatos de 
dúbida, refírense á contorna Para conseguir un crime todas as vítimas. Todos os 
como parte implicada, tanto perfecto a destrución do outro autores divídeno en fases: 
como suxeito activo como pasivo. debe ser lenta, Hirigoyen menciona dúas: de 

que mata, é o outro quen se dominio e de acoso, Garrido 
Comunmente pode mata. O suicidio é o maior triunfo en tres: estudo e 

confundirse co síndrome do do acosador, é exactamente o avaliación, manipulación e 
queimado (burn-out) máis non é o que quere. No s.XXI a confrontación, Nora Rodríguez 
mesmo que estar queirnado ou escravitude adopta forma de fala de fase sutil de control, fase 
desgastado polas características psicoterror, o acosador é o amo. explícita de control e fase 
inherentes da profesión ou do 
traballo, en exceso demandante A maioría dos expertos violenta de control. 

no aspecto emocional, moi refírense á personalidade do O acoso moral tamén é unha 
común no ensino e na sanidade. acosador como personalidade conduta discriminatoria, é unha 
Tamén pode ser confundido co psicopática ou antisocial, agresión á diferenza que ten o 
bulling, a diferenza radica en que personaalidade narcisista, outro. Discrimínanse as 
neste Último sempre está mediocridade inoperante activa diferenzas en todas as súas 
presente a violencia física, ou psicópata organizacional. No manifestacións, físicas e 
mentres que no mobbing, as seu perfil psicolóxico psíquicas. Leyman observou que 
estratexias que usan os tópanse características como a os diminuídos físicos sufrían 
acosadores sempre son máis falta de empatía, a carencia de acoso laboral cinco veces máis 
sutís, a intención é non deixar sentimentos de culpa, o uso da que os compaheiros de traballo 
rastro do acoso, para facer mentira compulsiva e non discapacitados. 
quedar 8 acosad@ como sistemática, o discurso 
incompetente ou problemátic@. mesiánico, o encanto persoal, o A decisión de acosar a vítima 

vampirismo e estilo de vida pode partir dunha organización ou 
As partes implicadas no acoso parasitario, a paranoia e a pode derivarse da necesidade de 

laboral son o agresor, a vítima e a manipulación premeditada, agredir, controlar e destruír dun 
contorna. A violencia é Normalmente necesitan tres individuo con tendencias 
subministrada en pequenas factores para actuar: o segredo, a psicopáticas. 
doses, é unha tortura psicolóxica vergona da vítima e as 
na que se paraliza a vítima, con O acoso laboral é típico de 

testemuhas mudas. 
procedementos similares aos que ambientes de traballo cunha 
se utilizan nun lavado de cerebro, En canto á vítima, non existe organización produtiva desastrosa 
para que non poida defenderse. E un perfil psicolóxico determinado, e unha administ,ración 
unha violencia limpa, non hai calquera pode ser vítima dun incompetente. As veces, pode 
pegadas, as testemuñas por acoso. ser utilizado na empresa como 
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estratexia empresarial (mobbing titulado: "Algunos jefes son muy Os sectores socioprofesionais 
vertical descendente) para malos para la salud" baseándose onde máis incidencia ten, variando 
desfacerse de empregad8s sen no Foro Económico de Davos, segundo o nivel sociocultural, é o 
que Ile supoña ningún custo, sinala que a baixa produtividade terciario, o medico -social e o 
maltrátase psicoloxicamente 8 s  das empresas españolas débese ensino. O sector no que hai 
traballador8s para destruíl8s e nun 60% a pobre calidade menos acoso laboral é o da 
forzal8s a dimitir. Tamén se pode directiva e a violencia psicolóxica produción, sobre todo si é 
acosar a un empregado para perpetrada contra 8 s  produción técnica. Canto máis se 
impedir que abandone a empregad@s. ~ i t o  artigo, a0 meu sobe na escala S O C ~ O C U ~ ~ U ~ ~ ~  e na 
empresa, o que se pretende é entender, parece desculpar, como xerarquía dunha empresa, máis 
que se cinta incapacitado para de costume, a violencia sofisticada e perversa é a 
traballar noutra parte. Outras psicolóxica como parte do violencia. 
veces é iniciativa do acosador, exercicio de poder inherente aos O acoso soe darse entre 
que vai escalando postos cada obxectivos da organización, como persoas do mesmo sexo. O 
vez máis altos no nivel xerárquico se o poder de dirección acoso laboral vertical (xefe a 
da empresa eliminando aos empresarial non tivera límites no subordinad8s) actúa con máis 
posibles competidores,canto Estado constitucional. forza que o horizontal (entre 
máis poder ten maior número de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  a. meu entender compañeir8s) S U ~ O ~ O  que pola 
vítimas ten ao seu alcance. o informe Cisneros 2005 (máis dependencia contractual e 

Esta desorganización das abaixo reproduzo os resultados económica. Homes e mulleres 
Organizacións é un estupendo máis destacables) do especialista practican acoso moral con 
caldo de cultivo para acosar, non en riscos psicosociais no traballo independencia do posto que 
se trata de empresas que e profesor da Universidade de ocupen. Leyman di que os 
presentan carencias en materia Alcalá lñaki Piñuel y Zabala, tacha grupos de traba110 formados polo 
tecnolóxica senón que o de incompetentes, non de mesmo número de homes e 
problema se atopa na cultura acosadores, aos directivos que a mulleres están máis protexidos 
organizacional onde a exercen. O articulista, Borja do acoso. 
produtividade é escasa. Para as Vilaseca, pon toda a énfase na As diferenzas de sexo teñen 
empresas modernas a produtividade sen mencionar a relación coa frecuencia do 
supervivencia relaciónase co ilegalidade e a inmoralidade que fustrigamento e co estilo de 
concepto de capital intelectual e cupón este tipo de violencia. acosar. a maior parte dos homes 
este tipo de abusos tradúcense 

Para Leymann (1996), desde manifestan padecer conduta 
nun bloqueo da creatividade. A 
pesar disto, chama a atención a o punto de vista organizacional, o fustrigadora unha vez semanal 

acoso laboral desenvólvese en as mulleres manifestan padecela 
pouca importancia que certas 

catro etapas típicas: a aparición a diario. Os homes acosadores 
organizacións conceden á 

dalgún incidente crítico, a céntranse en ataques que firan o 
dignidade humana aínda que 

persecución sistemática, a amor propio da muller. 
repercuta na súa produtividade. 
Segundo o Artigo de "EL País" intervención dos superiores e o O machismo encobre, 
do 14 de xaneiro deste ano, abandono do traballo. xustifica socialmente e colabora 
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co acoso moral. O psicópata 
home que ataca mulleres 
séntese protexido e xustificado 
polo machismo, isto fai que 
ataque con máis frecuencia e con 
maior liberdade ás mulleres. Un 
enorme avance con respecto a 
este acoso discriminatorio é a LE1 
ORGANICA 312007, do 22 de 
marzo, DE IGUALDADE 
EFECTIVA ENTRE HOMES E 
MULLERES na que introduce 
como novidade que nas 
actuacións discriminatorias por 
razón de sexo, corresponderá ao 
demandado probar a ausencia de 
discriminación, ao contrario do 
que sucedía ata agora. 

Ao contrario da violencia física 
ou do acoso sexual, o mobbing 
parece ser un proceso máis 
silencioso e sutil en tanto que 
conduce a un aumento da 
confusión da vítima, sentíndose 
incluso responsable do que 
ocorre, mais por outra banda 
tamén presenta algunhas 
características comúns co acoso 
sexual, son os casos en que non 
se pretende obter pracer sexual, 
senón que a sexualidade é 
utilizada para controlar, humillar, 
intimidar e degradar @ outr@, 
nestes casos o fin é o acoso e a 
sexualidade o instrumento; outra 
similitude é a dificultade 
probatoria, por canto se trata de 
comportamentos que poden 
desencadearse en circunstancias 
onde non existen outras persoas 

que poidan observar o proceso e 
por tanto, @ traballadorla 
denunciante tiña que afrontar a 
carga de acreditar que 
efectivamente fora sometid@ a 
acoso. 

Hai que ser conscientes das 
dificultades que ofrece o tema en 
torno a proba, que a sitúan no 
terreo das difficilioris probationis, 
máis sen ser sinónimo de 
impunidade, os Tribunais 
asumindo o papel de adaptación 
da realidade xurídica á realidade 
social, así nolo demostran nas 
sentenzas, entre outras, da 
primeira condena a pena de 
cárcere emitida polo Xulgado do 
Penal No 1 de Xaén , as do 
Xulgado No 1 do Social de Girona 
(considerando o mobbing como 
accidente de traballo nunha 
sentencia, e recoñecendo a 
invalidez absoluta por mobbing 
noutra), e a do Xulgado do penal 
No 8 de Valencia. 

Esta dificultade probatoria 
conduce necesariamente a 
admitir as probas de presuncións 
e as probas indirectas, o que 
permiten sancionar e perseguir 
estes comportamentos. 
Afortunadamente, isto bota por 
terra a célebre frase de Leymann: 
"nas sociedades do noso mundo 
occidental altamente 
industrializado, o lugar de traballo 
constitúe o último campo de 
batalla no que unha persoa pode 
destruír a outra sen ningún risco 

I 
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de chegar a ser procesada por un 
tribunal". 

Tanto homes como mulleres 
acosan e son acosados, entre as 
vítimas encóntranse 
principalmente mulleres, persoas 
maiores de 50 anos e individuos 
con algunha peculiaridade, 
diferenza ou defecto físico. As 
situacións de mobbing danse 
xeralmente c@s subordinad@s e 
cos grupos minoritarios, neste 
apartado pódense encadrar as 
mulleres pola súa condición de 
subordinación secular e pola 
pertenza aínda a grupo 
minoritario nalgunhas 
organizacións, os maiores de 50 
anos ben poden encadrarse no 
mobbing como estratexia 
empresarial para desfacerse 
deste tipo de traballadores en 
beneficio de traballadores máis 
novos e máis baratos, con 
respecto as persoas con algún 
defecto físico, no acoso ao que 
poden verse sometidos, pódese 
intuír o antigo fenómeno 
coñecido como síndrome do 
chibo expiatorio. 

Dentro da Unión Europea 
estimábase (2001)que un 8% dos 
traballador@s eran 
permanentemente vítimas de 
acoso laboral. Hai que ter en 
conta que cando se 
institucionaliza o acoso pode ser 
usado para encubrir un acoso de 
xénero que ten como finalidade 



colaterais que sofren as familias 
d@s afectad@s, a diminución da 
eficacia das organizacións 
laborais e o custo económico que 
reporta para os recursos sociais 
dun pais. 

As estratexias para afrontar o 
mobbing pasan por un enfoque 
mutidisciplinar onde se porian en 
marcha mecanismos que incidan 
sobre a prevención, a evitación e 
inclusive, o tratamento médico, 
psicolóxico e xuridico - social 
cando o dano xa se produciu. 
Estas estratexias serán distintas 
en cada caso e dependerhn das 
características que se mesturen 
entre o axente, a vítima e a 
contorna en que se produce (os 
espectadores rara vez interverien, 
convértense en cómplices 
pasivos que por medo ou 
indiferenza prefiren manterse á 
marxe a pesar do ostensible 
deterioro da vítima. 

O problema déixase sentir 
particularmente no ámbito da 
Administración Pública: 
universidades, hospitais e 
centros de ensino en xeral, 
ademais de sectores como a 
hostalería, os pequenos negocios 
familiares e as empresas con 
traballador@s contratad@s en 
condicións precarias. 

Á vista disto, as condicións 
para acender todas as alarmas 
sociais e poner en marcha os 
anticorpos e vacinas do sistema 
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prescindir das traballadoras en 
favor dos traballadores. 

Á índole inmoral dos 
obxectivos, á natureza perversa 

dos medios e as funestas 
consecuencias que provoca na 
saúde e benestar das vítimas, hai 
que sumar os prexuízos 
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xurídico, foi necesario a II sobre a violencia na contorna - As contornas prirnanos a loita 
conciencia persoal e colectiva de laboral en España, son os de todos contra todos ou con 
que nos enfrontamos a un seguintes: estilos de mando autoritarios 
fenómeno realmente patolóxico - 1 de cada 3 traballadores en favorecen o mobbing. 
que require unha concreta e activo foi vítima de maltrato - E máis frecuente na 
contundente resposta do sistema psicolóxico ao longo da súa Administración pública que no 
social para corrixila e superala. experiencia laboral. sector privado. 

0 s  bens xuridicamente - Os autores deste maltrato son, Por último, seguindo a Molina 
protexidos e afectados polo 70,39% os xefes, 26,06% os Navarrete, o que se expón aquí é 
acoso laboral son basicamente compañeiros e un 3,55% os para animar as vítirnas do acoso 
dous, a saúde laboral e a subordinados. a pasar da lei do silencio a lei da 
dignidade da persoa traballadora, palabra constitucional. 
recollidos na Constitución - Máis do 16% da poboación 

Española como: dereito a activa (2,3 millóns de 

integridade física e moral, o traballadores e traballadoras) 

dereito ao honor na súa faceta manifesta ser obxecto de 

persoal e profesional, o dereito a violencia psicolóxica durante os 

liberdade de comunicación e o últimos seis meses cunha 

dereito a non sufrir frecuencia semanal. 

discriminacións. - 2 de cada 3 traballadores 

Suporía unha axuda que a afectados polo mobbing 

conduta de acoso laboral en descoñece estar afectado polo 

España, estivese tipificada como problema. 

delito sancionable polas leis, - O mobbing afecta tanto aos 
aínda que nos principios xerais da homes como as rnulleres pero 
Lei 3111995 do 8 de novembro existe rnaior risco no grupo 
de Prevención de Riscos laborais, feminino. 
onde fai responsable o - 2 de cada 3 vítimas de mobbing 
empresario da seguridade e ten menos de 30 anos, 
saúde dos traballadores ao seu normalmente mulleres. 
cargo, encóntranse suficientes 
elementos para levar a cabo - Ten rnaior incidencia entre 

accións da Administración e dos traballador@s eventuais ou 

Tribunais a favor da prevención, temporais fixos. 

represión e reparación dos danos - Só 1 de cada 3 vítirnas Ile fai 
causados por este tipo de fronte con enerxía e decisión. 
condutas. 

- Só en 1 de cada 6 casos, os 
Os resultados rnáis cornpañeiros apoian a vítima 

destacables do Informe Cisneros fronte ao agresor. 

M O N O G R A F I C O  



NON O OUERO NIN PENSAR ... SOBRE O ABUSO SEXUAL INFANTIL E XUVENIL 

Quero facer unhas reflexións Tamén teño apreciado a o primeiro paso e se animan a 
sobre un tema que me preocupa confusión na que vive a vítima contalo- se senten liberadas por 
dende hai tempo entre outras que dubida se a súa forma de compartilo, ademais de 
cousas porque, a pesar de que actuar ante o agresor foi establecer un vínculo cómplice 
me encontro con el con máis incitadora ou provocadora. Isto fai moi especial coa persoa á quen 
frecuencia da que podía que a persoa o viva con certa Ilo confían. 
sospeitar, constato decontino que culpabilidade e relativice a Penco que tamén hai mozos 
moitas das persoas que me gravidade da situación. nesta situación pero que por 
rodean descoriéceno totalmente Na miña experiencia docente, diferentes razóns non mo contan. 
ou non reparan nel. Gustaríame, imparto clases de educación Se cadra por ser unha muller. 
así, contribuír a visibilizar unha sexual con adolescentes ao longo Tamén pode influír o estereotipo 
forma de violencia que en gran de todo o curso escolar, pouco a masculino que fai que non queiran 
medida permanece agachada. pouco imos tratando temas, amosar a debilidade que 
Unha forma de agresión que por debatendo na aula e medrando agachan ... quen sabe. 
moitas razóns é maioritariamente sentimentalmente, co paso do 
descoñecida: o abuso sexual tempo chegamos a un nivel de 
infantil e xuvenil. confianza e de familiaridade con A DIFICULTADE DE RECONECER 

Unha amiga comentaba que todos estes temas que propicia O ABUSO 

esta forma da violencia é invisible que, nun momento dado, unha 
moza me participe o seu horror. 

Cando hai un banquete familiar 
porque as criaturas menores non esas vodas ou bautizos o tío Luís 
votan. Na acción política Até o de agora sempre foron sempre quere bailar contigo. Eu 
priorízanse as cuestións pola nenas; na maioría dos casos fágome a tola e escapo pero 
presión e a insistencia das foron experiencias traumáticas cando me pilla dárne horror, pois 
persoas afectadas ... neste caso levadas a cabo hai algúns anos, el cólleme e apértame rnoito, eu 
nenas e nenos non están na sempre perpetradas por síntome fatal e ter70 medo de ser 
ágora. familiares, e, en moitos casos, eu "rara ", xa que el é encantador 

Pero fiemos máis polo son a primeira persoa á que Ilo para todo o mundo pero para min 

miúdo ... contan. Xeralmente prefiren non é un pesadelo. E non sei como 
denunciar e senten ambivalencia dicirlle que non.. . 

Teño percibido que esta ante a posibilidade de recibir 
particular forma de violencia tende axuda psicolóxica especializada 

¿Que muller non ten vivido 

a permanecer oculta, en primeiro unha situación semellante? 
xa que, por un lado, intúen que 

lugar, pola proximidade do lles faría ben pero, por outro, O abuso sexual ás veces é 
agresor. A unha nai pode non moitas senten certa resistencia a moi sutil, ata tal punto que a 
gustarlle facer público que o seu remexer na súa historia, pois vítima xa non sabe se o que Ile 
home, o seu irmán, o seu pai, o cupón revivir algo que xa terien esta a pasar é "normal", se tería 
seu tío ... abusa da súa filla. Se ben gardado baixo chave e que que toleralo aínda que non Ile 
cadra funciona no inconsciente iso sen dúbida é doloroso para elas. gustase, ou se pola contra tería 
de que os trapos sucios se lavan A este respecto gustaríame que enfrontarse e deixar claro que 
na casa. salientar que - unha vez que dan non quere. 
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Ben sabemos que moitas Sempre se empeza polos poucos informática en Londres, era moi 
veces son casos onde a violencia e vaise ascendendo ata perpetrar caro e moi bo para ela pero que 
sexual é ambigua, moitas veces danos maiores Por iso é chegou a pensar en abandonar 
confusa Pero en calquera caso a importante aprender a "vela" tiña un problema un dos 
persoa que a padece víveo moi cando aínda é tímida profesores cando debía explicarlle 
mal E para quen agride é un Hai pouco recibín un correo algo ía onda ela e se Ile botaba 
primeiro chanzo na escaleira de electrónico dunha ex-alumna no por riba "Me pulpeaba" dicía ela, 
tolerancia que un mesmo val que me contaba que estaba e segundo me contaba non podía 
subindo case sen decatarse asistindo a un curso de resistir sentir eses brazos como 

1 

I 

I 

l 

1 
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1 

l 
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tentáculos sobre as súas costas.. . 
sentía que se facía cada vez máis 
pequena sen ser quen de 
moverse ou dicir ren. 

Ata que un día, farta xa, 
ensaiou un discurso en inglés para 
espetarllo dunha vez, dicíndolle 
que Ile molestaba que fixera o 
favor de separarse un pouco. 
Púxose encarnada e moi nerviosa 
pero conseguiu dicirllo e ¡Santo 
remedio! Nunca máis. Ela 
contábame que pensou no que 
falabamos nas clases de 
Educación Sentimental, do 
importante que era ser asertiva: 
ter claro o que se sente e 

coller o pau e golpear a bóla o 
collera por tras e se Ile botara 
enriba. Outro pulpeado! 

Creo que se nos paramos a 
pensar sempre podemos atopar 
na nosa historia persoal algún 
caso semellante. 

A CARA OCULTA DA FAMILIA 

Sabemos que 1 de cada 4 
nenas e 1 de cada 6 nenos 
sufriron algún tipo de abuso 
sexual na infancia ou na 
adolescencia. O 56% só unha vez, 
pero o 44% padece un abuso 
re~et ido. Ante este cruel 

manipulación emocional en forma 
de chantaxes, enganos, ameazas, 
etc. Esta é unha situación moi 
delicada xa que a vitima ten o seu 
primeiro encontro co pracer e coa 
sexualidade nunha situación 
confusa e escura, onte se sente 
inferior; non pode dicilo, nin 
contalo .... onde moitas veces non 
entende o que Ile está a pasar e 
tampouco sabe como sair dela. 
Por outra banda nótase a 
ambigüidade de que posiblemente 
por primeira vez se sente 
"muller" por ser desexada e 
tamén entra no mundo adulto que 
ten idealizado e deixa de ser nena. 

1 expresalo claramente sen lugar a 1 panorama podemos ~reauntarnos: 1 Estas situacións tamén poden 1 
dúbidas, superando ese típico e 
tan feminino "non pero si". Foi 
valente e segundo ela o problema 
resolveuse. 

Eu de volta contesteille que 
levara o seu caso a unha clase e 
unha moza engadiu algo que me 
pareceu moi interesante: ela tiña 

Como se sente a vítima? Que 
sensacións pode ter? Sentirase 
culpable? Que repercusións pode 
ter? Quen o comete 
habitualmente: un estraño ou un 
parente próximo? Que podemos 
facer para evitalo? Podemos 
protexel@s? Como? 

que ter sido asertiva co seu corpo 
A vida familiar tamén ten, pois, dende o primeiro pulpeo. Pois é 

un lado escuro. Hai moitas nenas certo, ser asertiva é expresar 
e nenos que padecen situacións 

claramente a túa vontade non so de abuso sexual por parte dun 
con palabras, tamén coas outras membro da súa familia ou persoa 
linguaxes. 

moi achegada (sacerdote, 
Lembro tamén un alumno que 

me contaba algo semellante co 
seu profesor de golf. Este home 
era moi atractivo e suscitaba 
moita admiración entre os 
rapaces. Pero a ese mozo non Ile 
gustaba nada que para ensinarlle a 

adestrador, profesor, etc.). 
Consiste en actitudes e 
comportamentos que realiza un 
adulto para a súa propia 
satisfacción cunha nena, neno ou 
adolescente que normalmente 
van acompañados da 

ser difíciles de detectar para as 
outras persoas próximas. 

AS consecuencias 
psicolóxicas para quen as padece 
poden ser mbi xa que 
pode afectar á autoestima e 
alterar o equilibrio psicolóxico 
persoal, e as súas relacións tanto 

1 persoais como sociais. 

O abuso sexual infantil e 
xuvenil é un tipo de maltrato que 
ten na base a dificultade que ten a 
vítima para diferenciar as 
sensacións de pracer das 
desagradables. O primeiro que 
temos que ver é se teño a 
sensación do si ou se teño a 
sensación do non. Unha vez que 
sei o que cinto tefio que ser 
asertiv@, expresando claramente 
se quero ou non quero. Se me 

I I 
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gusta quero máis pero se non me está o papel de prevención de foi a mina sorpresa que 
gusta quero que pare. Non teño casos vindeiros. empezaron a saír mozas relatando 
que facer nada que eu non queira casos semellantes nos que 
facer nin teño que satisfacer a sentiron o pánico de seren 
ninguén si a min iso non me OUTRAS FORMAS DA violadas.Todas coincidían no 
gusta. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA AS mesmo: sorpresa, inseguridade, 

MULLERES medo, angustia, desorientación, Non podemos vixiar as 
En paralelo ao abuso sexual bloqueo de facultades para a 

criaturas sempre, pero si 
xuvenil teño detectado outras defensa. Eu, impresionada pola 

podemos ensinalas a protexerse 
formas de violencia sexual que cantidade de casos vividos nese 

dándolles seguridade en si 
urxe denunciar. grupo, pregunto se hai alguén 

mesm@s. lsto consistiría en máis que pasara por esa situación, 
aprender a pensar en ti, saber se A situación que están a vivir as suxerindo para a súa tranquilidade 
queres ou non queres, aprender a mozas na vivencia da súa que non o conten se non queren, 
expresar a túa vontade e se é sexualidade é máis grave do que que só han de levantar a man. 
necesario, aprender a pedir axuda. poida parecer. Vou relatar unha Enorme foi a miña sorpresa cando 

Son moitas as falsas crenzas serie de episodios que me constato que TODAS as mozas 
sobre o abuso sexual infantil, inquietan e ilustran o estado da levantan a man. Ningún mozo a 
pensase que é pouco frecuente, cuestión. levantou. 
que só se producen en zonas Hai poucos días estaba Deseguido caemos na conta 
rurais ou marxinais, en familias de lendo un caderno dunha alumna e de que o "normalu era que antes 
baixo nivel cultural, que o agresor atópome cun relato dunha dos 17 anos tentaran violarte, que 
é alguén descoñecido, que @S experiencia moi recente; ela tiveras esa experiencia da 
nen@s tenden a inventarse contaba que caminaba nas angustia, que ser muller no noso 
historias ... proximidades dun gran centro mundo era vivir nun estado de 

O descoñecemento, a comercial ao mediodía e explica excepción permanente. Pero o 
invisibilidade, as falsas crenzas, a como un home se Ile achega que nos pareceu máis grave foi 
falta de asertividade ... son pedíndolle información sobre o decatarnos de que a pesar de que 
circunstancias que rodean este centro de Planificación Familiar. todas as mulleres que alí 
fenómeno que me levan a sentir a Ela ofrécelle tipo de estabamos pasamos por un 

necesidade de expresar a urxencia ex~licacións e sOr~réndese de intento de violación, incluída a 
de abordar esta problemática nas que o tipo a empeza a tocar, cada profesora, nunca ou case nunca 
aulas, nos medios de vez máis, até o punto en que se falabamos diso. 
comunicación, nas conversas acha tan confundida que non sabe Os mozos da aula tamén 
habituais, etc. Considero que o que facer e, aínda que intenta quedaron sorprendidos e 
feito de facer público o maltrato defenderse, que ninguén a horrorizados, Ata certo punto, 
agochado cumpre unha dobre axuda. Confesa que sentiu unha sentiron a necesidade de analizar 
función: por un lado está o papel gran impotencia e moito medo. o que podía pasar e tratar de 
liberador de quen padece ou Coa súa autorización contei o entendelo á luz da vivencia 
padeceu, e, por outro lado, tamén que Ile acontecera na clase e cal obrigada da masculinidade. Non 
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de caza cando se fala disto. Estes se prepara ás mulleres para 
usos non son inocentes, e pouco gustar, pero para gustar entrando 
a pouco van calando na mente nas artes da guerra sexual. Quero 
dos homes novos e van facendo dicir que as nenas aprenden a 
un pouso tolerante cara estes seducir co seu corpo, inicialmente 
comportamentos agresivos fronte polo seu escote, a súa minisaia, a 
ás mulleres. Falan das ghichiñas, súa melena, pola súa dozura ... e 
palomitas, pivitas, etc. En calquera posteriormente polo seu peito 
caso son seres, máis ben operado, pola súa vaxina 
obxectos, que están aí para ser reconstruída, e un longo etcétera. 
usados polo máis depredador. Ser Sen decatarse estanse a 
moi home é ser quen de converter en pivitas, ghichiñas ou 
"levantarse" a moitas coitadas. palomitas. 
[Non é certo que esta forma de Do mesmo xeito, eles 
violencia goza de certo prestixio aprenden dende nenos a seren 
social? fortes, duros, a non amosar a 

A miúdo os luns escoito a máis mínima debilidade. e sobre 
en van dicía Luis Cernuda mozas que queren todo a contar con cantas máis 
"aprendín o oficio de home desesperadamente información mozas "no seu haber", e canto 
duramente". Entre outras cousas, sobre a píldora do día despois -a máis novas mellor. 
xa dende nenas se Iles fai ver que postcoital- e cando falo con elas Este mundo de tolos é o noso, 
teñen unha necesidade sexual sobre isto, sobre o método e o mundo que coñecemos, que 
imperiosa de tipo animal, que anticonceptivo que están a utilizar vivimos e que ensinamos. Está 
teñen que satisfacer -"aliviarw- e sobre o tipo de relación que todo tan normalizado que 
como poidan. Sabemos, por teñen co seu mozo, moitas veces cuestionalo é pouco menos que 
exemplo, que hai certa tolerancia escoito cousas parecidas a: " ... a 
social a "aliviala" acudindo a molesto. 

verdade e que eu non quería 
prostitutas, incluso se fala da Pero eu me pregunto ¿Acaso 

...p ero púxose tan pesado ..." ou 
necesidade de que existan para non atopamos conexión entre o 

"....insistiu tanto que chegou a 
cumprir esa función e "liberarnos" perigo no que viven as mulleres, e 

ameazarme con que senón 
ás demais. Como se as mulleres a educación da masculinidade e 
puidésemos clasificarnos nestes marchaba con outra ..." ou da feminidade? ¿Este é o mundo 
dous grupos. "...estaba farta de que me dos dereitos e liberdades cando 

chamara estreita e reprimida ..." 
Por outra banda, o mozo que non é cómodo falar destes 

está buscando a súa identidade na ¿Acaso este é o sexo temas? ¿Podemos falar de 

adolescencia precisa sentir como pracenteiro que viven as democracia cando a metade da 

o fan os "homes de verdade", adolescentes? poboación vive con medo? ¿Ata 

sempre dispostos a un "ataque" Na nosa cultura patriarcal todo onde temos que agardar? 

sexual. E bastante común isto se vive de xeito "normal", Non podemos esquecer que a 
empregar a linguaxe de guerra ou case sen darnos de conta. Incluso conquista dos Dereitos Humanos 
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Menores identificados vítimas 
de abuso sexual pola policía 
nacional e Guarda civil: máis de 
3.800 en 2006. 

Só 500 nenos e nenas das máis 
de 20.000 imaxes recollidas na 
base de datos de INTERPOL 
foron identificados. 
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non nola regalaron, hoxe ser 
home é ser suxeito de dereito, 
pero se cadra non acontece o 
mesmo con ser muller. Aínda 
seguimos a ser as excluídas nas 
democracias avanzadas, pois non 
podemos vivir no mundo coa 
mesma tranquilidade que o fan os 
homes. Parece que non estamos 
no mesmo club do estado social 
de dereito. Agora que tanto se 
fala de cidadanía, temos que ter 
presente que a cidadanía conleva 
a universalidade e só é tal se non 
hai exclusións. Por iso creo que é 
o momento de tomarnos en serio 
as excluídas. Non é valido pasar 
por alto a situación de 
invisibilidade que a tantos niveis 
padecen as mulleres dende 
nenas. 

MÁS TARDE 

Más tarde, / 
Cuando la sangre y los huevos y 
los senos / 
Cayeron en mí, / 
Papi y su aliento a whisky / 
Hicieron una larga visita de 
medianoche / 
En un suerioqueno es unsueño/ 
Y luego llamó rápidamente a su 
abogado. / 
Papi divorciándose de mí, / 
He estado divorciada de él, desde 
entonces, / 
Yendo a la corte con mi madre 
como m i /  
Testigo / 

Y ambos muertos ya por un 
tiempo o no / 
Aún estoy divorciándome de é l /  
Añadiendo los crímenes / 
De cómo vino a mí, / 
Y cómo me dejó. 

ANNE SEXTON 
PREMIO PULLITZER 1967 

DATOS SOBRE ABUSO SEXUAL 
INFANTIL (Save the childrenl 

Calcúlase que chegan ao 
sistema xudicial entre o 10 e o 
20% dos casos reais. 

Compoñente de xénero: Maioría 
das vítimas nenas, maioría dos 
agresores homes, pero non 
excluínte. 

ldade da máxima incidencia: de 
6 a 11 anos. 

O 80% dos casos prodúcense 
no contorno próximo do menor. 

Unha terceira parte dos 
agresores sexuais son menores 
de 18 anos. 

0 s  menores con discapacidade 
física elou psíquica son unha 
das poboacións de risco máis 
importante. 

España é un país exportador de 
turistas sexuais, de consumo, 
distribución e produción de 
pornografía, de destino e de 
paso para as redes de trata de 
menores con fins sexuais. 
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A VIOLENCIA NA PROSTITUCIÓN 

EXISTEN DUAS DIMENSIÓNS coaccionadoras por parte dos ENTREVISTA CON CINTIA, DE 
NAS QUE A VIOLENCIA traballadores dos locais (sexan en ROMAN~A (22 ANOS E 2 ANOS 
DESEMPENA U N  PAPEL CLAVE clubs ou pisos, constatámolo) DE EXERCICIO): 
NA PROSTITUCION: como expresión de "...subiu unha chica cun 

"controladores" da actividade cliente, e invitouna a tomar unha 
prostitutiva para optimizar copa aquí abaixo, subiu con el 

Unha dimensión beneficios económicos tamén fai arriba e aí el pechou a porta, 
~Individual/Particular: aquí se aumentar o nivel de exposición colleu a chave da porta, 
manifesta un tipo de violencia da violencia explícita que sofren escondeuna ou non sei que fixo, e 
explícita. É a máis clara, rotunda as mulleres en prostitución. follouna sen goma, pola forza ... 
e comprensible para a opinión Outro dato relevante é a tirouse 50 minutos e abaixo os 
pública. Estamos a falar de frecuencia e existencia de camareiros chamaron para avisar 
agresións verbais (insultos e maltrato físico na prostitución. Os de que xa pasara a media hora 
vexacións), sexuais (violacións, golpes, agresións físicas e (tempo estimado para o pase 
coacción a prácticas non violacións foron sinaladas por un normal) pero despois non subiron 
consentidas, etc) e humillacións 47% mulleres como unha a ver qué pasaba, se Ile pasara 
que, de forma normalizada e manifestación de violencia algo á chica, se quedaron ... sen 
sistemática cofre a muller en recorrente e tolerada pola vítima. controlar nada. O tío marchou, 
prostitución cun nivel de Deixemos a un lado que para pegoulle tamén, e mentiulle a ela 
tolerancia altísimo dado que moitas mulleres prostituídas o dicindo que era policía. Ela tivo 
forma parte do "pase normal" e acoso e chantaxe sexual, moito medo pero non dixo nada. 
como estratexia de erotización do imposición de prácticas sexuais Ela díxome que foi ao médico, 
servizo sexual. que poñen en risco a súa saúde pero non sei se foi ou non"2. 

Como exemplo, nunha (sexo sen condón mediante un Todo, absolutamente todo, no 
recente investigación realizada plus económico), etc. nin sequera medio prostitutivo constitúe 
por nós sobre a prostitución en constitúen un abuso por unha posta en práctica, no plano 
Lugo, o 82% das mulleres considerarse "riscos do oficio" e sexual, dunha cultura e dun 
entrevistadas afirmaban percibir que poden representar un sistema de subordinación das 
humillación no exercicio de problema na "estancia" pagada mulleres ao servizo do home 
maneira constante. E máis, "as nun club ou piso. Así mesmo (cliente-prostituidor) e que 
formas despectivas e de abuso sucede co consumo cada vez "pasa" dende a publicidade nos 
por parte do cliente prostituidor é máis en auxe da (en medios escritos (véxase a 
unha forma máis de exercer o moitos locais, xa forma parte do sección de contactos de calquera 
seu papel dominador en conexión "pase" co cliente-prostituidor) e periódico e as expresións coas 
coa despersonalización da muller Outras substancias. que "se venden" os corpos das 
prostituída necesaria, por outra Un dos testemuños recollidos mulleres) ata a "teatralización" 
banda, para convertela nun neste Informe relata un episodio coa que "se vive" nun club a 
obxecto e facilitar as prácticas de violación sufrido nun Club tan chegada dun cliente-prostituidor 
desexadas".' Por outro lado, as só unha semana antes da ao local e que este quere 
actitudes ameazantes e realización da entrevista gravada: experimentar como un "ligoteo" 
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natural e desinteresado, sen 
esforzo e con rendición, 
sabéndose ganador e 
complaciente. De aí que a 
moitos homes lles resulte 
satisfactorio só tomar copas nos 
putódromos repartidos pola nosa 
xeografía e que garanten o que 
eles denominan "boa atención" 
e que conleva, por suposto, o 
dereito a "roza e soba" das 
mulleres dispoñibles no local. A 
falta de protección legal e 
xudicial que mira para outro lado 
en todo ao concernente a delitos 
vinculados á prostitución (o 
exercicio non é ilegal): Trata e 
Proxenetismo, si. Delitos que, 
sinxelamente, non teñen case 
ningún tratamento por parte de 
xuíces e policías e que xeran a 
confusión de que as vítimas son 
as delincuentas (deteccións por 
estancia irregular no país e que 
nada ten que ver co exercicio da 
prostitución), non axuda para que 
as mulleres denuncien a 
violencia á que son sometidas. 
Sorprendente foi atoparnos na 
investigación mencionada con 
que un 57,61% das mulleres 
entrevistadas ao azar -e que non 
coñecíamos con anterioridade- 
foran vítimas de tráfico 
organizado con fins de 
exploración sexual (Trata) 
endebedándose con cantidades 
que roldaban -e mesmo 
superaban- os 6.000 € cos 
"captadores" ou donos de clubs 
ou pisos. 

De todos os xeitos, as 
condicións de tremenda 
explotación-escravitude na que 
convive a muller en prostitución 
non nos pode levar a esquecer 
algo que en todo momento 
debemos ter en conta e que nos 
leva a seguinte dimensión da 
violencia neste medio: A 
PROBLEMÁTICA QUE RODEA Á 
PROSTITUCIÓN NON E UNHA 
CONDICIÓN DE MELLORA DO 
EXERCICIO. Iso que incesamente 
se "cacarexa" dende case todas 
as frontes supostamente 
"progresistas" que asumen a 
prostitución como algo inevitable 
que debería ser legalizable para 
dotar de garantías (i?) e dereitos 
( i?? ! ! )  ás mulleres prostituídas 
non é outra cousa que a nova cara 
do neoliberalismo económico que 
antepón intereses economicistas 
aos dos dereitos humanos. Algo 
que vén de moi vello (a 
legalización da prostitución pasou 
xa por moitas fases da historia en 
case todas as sociedades e non 
así a abolición) disfrazando este 
discurso tan rancio e fortemente 
patriarcal cunha suposta 
innovación e modernidade da que 
se carece. 

De aí a outra dimensión 
.Social/Estrutural da violencia na 
prostitución na que se manifesta 
un tipo de violencia implícita, de 
menor intensidade pero moi 
perigosa porque afianza e 
perpetúa discursos lexitimadores 

da prostitución e con iso, o 
desenvolvemento da desigualdade 
de xénero e o reforzamento do 
sistema patriarcal actual. De feito, 
atopámonos co que poderiamos 
denominar a "cultura da 
prostitución" na que os medios 
de comunicación de masas 
desempeñan un papel rnoi 
relevante na complicidade social 
dos clientes-prostituidores e que 
está facendo extensible incluso 
aos proxenetas (disfrazados de 
empresarios-hoteleiros inxenuos e 
inocentes) calando a súa vez 
como unha circunstancia cada vez 
máis tolerable e normalizada para 
as propias mulleres inmigrantes 
en prostitución e, de maneira 
crucial, na poboación en xeral. 

E dicir, isto aféctanos a todas 
e a todos. 

Esquecéndonos dos 
significados que rodean á 
prostitución como fenómeno 
social global, do papel que 
desempeña socialmente como 
elemento estrutural de 
subordinación feminina; non conta 
ou non interesa que esteamos a 



falar dunha cuestión de xénero, de "compensación", etc. para sexual) que supón a súa 
(de aí que sempre se queira falar intentar amortecer o abuso de demanda?, ¿Débese 
da "gran diversidade e/ou poder e os excesos da que é responsabilizar a muller maltratada 
heteroxeneidade de quen se obxecto: aceptando a práctica no ámbito doméstico por 
atopa en prostitución") e, sobre acéptase máis a si mesma, "soportar voluntariamente" a 
todo, esquecéndonos das propias intentando, equivocadamente (xa violencia da súa parella durante 
mulleres, das consecuencias e que non se trata) de minimizar o anos?. 
secuelas físicas e psicolóxicas que dano que xera o exercicio. Deste A solidariedade coas mulleres 
xera a práctica prostitutiva, xeito tamén se consegue un en prostitución é de suma 
despoxándoa do que tratamento da prostitución moi importancia para xerar alternativas 
verdadeiramente explica a súa conveniente: poñendo o punto de reais situación de extrema 
situación: ser vítima das súas mira sempre na muller vulnerabilidade na que se atopan 
circunstancias e da mensaxe invisibilízase unha vez máis ao e realizar presión institucional para 
patriarcal que a fai posible: O cliente-prostituidor existindo unha 
HOME TEN DEREITO A 0  

rachar e rematar coa 
oportuna transferencia de 

ACCESO C O R P ~ R E O  DAS 
estigmatización social, a 

responsabilidades (a demanda 
MULLERES A TRAVES DUNHA 

discriminación xurídica e a 
queda impune e non cuestionada). explotación sexual á que son 

SIMPLE COMPENSACIÓN 
A prostitución configúrase, sometidas. ECONÓMICA; resulta máis fácil 

"vender" á opinión pública a por tanto, como unha institución Dende Alecrín ternos claro que 
inexistente e fantasiosa imaxe patriarcal na que se desenvolve a noca loita irá encaminada nesa 
dunha "muller forte, que elixe un marco de violencia explícita e dirección. 
prostituírse para empoderarse nun implícita onde se expón e iexitima 

medio machista ... si, ... pero no que o USO e abuso dos corpos de 

toma partido desempeñando un mulleres co amparo dunha 

papel activo, responsable e sociedade sexista na que o 
autónomo". Como isto non se cliente-prostituidor é o 
constata coa realidade social das beneficiario. E por iso polo que NOTAS 

mulleres en prostitución adquire resulta ser un fenómeno 
1. "triforme Prostitución ~ u g o " :  2006. 

un status de veracidade que non intolerable sexan cales sexan as Edita: Casa da Muller do Concello de Lugo. 
Ile corresponde. Deste xeito, en condicións nas que sexa exercida. N = ~ Z  mulleres. 

ocasións acaba tamén por 2Baixo que dereito se sustenta o 
acceso ao corpo das mulleres 2. "Informe de Lugo". 

utilizarse e mercadear con 
"algunha" muller en prostitución previo pago?, ¿E que acaso a 
que teña interiorizado esta voluntariedade do elemento máis 
subordinación como "tolerable" e débil desta relación asimétrica 
se expón como un caso cupón un elemento de relevancia 
paradigmático. Claro que, entón, redentor para pasar por alto O 

*Coordinadora do Centro de Día e Unidade 
convén tamén esquecerse de que atentado aos dereitos Móbil en Prostitución "Alecrin" .Profesora 
é habitual nas vitimas de violencia fundamentais (precisamente O da Asociada de Socioloxía na Universidade de 

xerar estratexias de "resistencia", integridade física e de liberdade Vigo. 
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A NECESARIA INTERVENCION PENAL NO EXERClClO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES 

O GRAO DE TOLERANCIA ANTE 
O EXERClClO DA VIOLENCIA 

Nos últimos anos, dende todas 
as instancias constatouse non só a 
alarma social que produce a 
violencia contra as mulleres, senón 
incluso con maior intensidade a 
alarma que produciu na sociedade 
a impunidade na que se 
desenvolven os autores, a 
incapacidade por parte da 
Administración de Xustiza de facer 
fronte a esas condutas, incluso 
naqueles supostos nos que as 
gravísimas consecuencias foran 
advertidas polas vítimas e a pouca 
eficacia das reformas lexislativas 
operadas. En definitiva, a alarma 
social non se debe tanto á 
sucesión de feitos delituosos 
producidos nos últimos anos, 
como á ineficacia do sistema para 
evitalas ou, se é o caso, 
sancionalas. 

A introdución deste tipo penal a 
través da Lei Orgánica 311 989, do 
21 de xuño, supuxo a revisión do 
criterio político-criminal que 
avogaba pola restritiva intervención 
no ámbito das relacións privadas 
baixo a consideración de que a 
sociedade no seu conxunto, e con 
ela o sistema penal, debía observar 
desde a distancia a existencia 
desas condutas, e tan só intervir 
cando o exercicio da violencia en 
canto á súa metodoloxía, ou as 
consecuencias que dela se 

derivaran, atendendo á súa 
intensidade, superaran uns límites 
xa intolerables. 

Quizais a primeira pregunta que 
habería que facerse sería se o 
noso ordenamento xurídico, con 
anterioridade á introdución desa 
reforma, non concibía como "ben 
necesitado de protección" a 
integridade d@s membr@s 
fisicamente máis débiles do grupo 
familiar fronte a condutas 
sistematicamente agresivas 
doutros membros deste; se a 
protección contra a violencia 
exercida contra @S menores ou @S 
incapaces quedaba fóra do ámbito 
de protección da orde penal; ou se 
os malos tratos exercidos sobre o 
cónxuxe eran concibidos como 
condutas non necesitadas dunha 
especial intervención ou incluso 
susceptibles dun elevado grao de 
tolerancia; ou polo contrario, se a 
resposta era afirmativa e a 
protección deses intereses obtiña 
resposta suficiente a través do seu 
castigo pola vía da aplicación 
doutros tipos penais, [cal foi o 
motivo para a creación dun tipo 
penal específico? 

A afirmación de que ata ese 
momento a sociedade española 
non consideraba necesario 
lexitimar a presenza dun 
mecanismo coactivo de tan graves 
consecuencias como o dereito 
penal ante o exercicio da violencia 
dentro dos fogares, sobre todo 
cando as vítimas eran mulleres, 

creo que é integramente correcta a 
pesar de que custe recoñecelo. 

Afondar na tarefa da busca das 1 
razóns ou motivos que expliquen 
un rexeitamento histórico da 
punición do exercicio da violencia 
contra as mulleres é quizais o 
camino máis adecuado para tratar 
de entender por que neste país 
faleceron máis de 600 mulleres 
nos últimos anos a mans dos seus 
maridos ou compañeiros, e máis 
de sesenta mil denuncien que 
foron agredidas nos seus fogares 
cada ano, sen que se utilicen 
mecanismos claramente efectivos 
contra esta lacra, e que 
constantemente se trate de acudir 
á reforma dentro do ámbito da 
resposta penal como principal 
reacción a esa problemática, a 
pesar das claras limitacións da súa 
aplicabilidade 

A primeira vista parece 
innecesario cuestionar, tras 
dezaoito anos da entrada en vigor 
da Lei orgánica 311 989, que 
introduciu o tipo penal da violencia 
habitual, cal é o fundamento e os 
presupostos básicos da imposición 
dunha pena ante esta conduta, 
sobre a base de que constitúe un 
tipo penal xa asentado no noso 
ordenamento. 

Porén, considero que si é 
necesario volver atrás, dado que 
nesa reflexión radica o núcleo da 
cuestión sobre cales foron as 
razóns que derivaron na ineficacia 
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do sistema arbitrado ata a data; e ¿Pero cal é a "norma" en Non esquezarnos que en materia 
iso na medida en que, a pesar da sentido estrito que era vulnerada de responsabilidade penal, a única 
ameaza penal xurdida en virtude da cando concorría a actuación dun fonte do dereito penal é a lei, 
tipificación do exercicio da violencia determinado suxeito que ao tongo unha lei que non existía ata ese 
habitual, a sociedade española e, dos anos mantén a súa esposa, e momento. 2Variou 
dentro dela, os operadores incluso as súas fillas e fillos, nun substancialmente a consideración 
xurídicos non a consideraban estado constante de ameaza e social das mulleres na sociedade 
suficientemente merecedora agresións, antes da promulgación española como para poder afirmar 
dunha especifica sanción penal, da Lei orgánica 3/1989? ¿Existía que a problemática da violencia 
sobre a base de que o dito esa norma que xustificaba a contra as mulleres na sociedade 
exercicio da violencia habitual, sen introdución do tipo?, jou polo española actual ten unhas raíces, 
esquecernos de que as vitimas contrario a sociedade española unhas motivacións e un 
eran maioritariamente mulleres, consideraba "lexitimo" ou, cando desenvolvemento distinto que 
quizais non era considerado como menos, "tolerable" o exercicio da cando foi promulgada a Lei 
susceptible de poñer en perigo o violencia contra a esposa, sempre orgánica 311 9897 ¿A protección 
mantemento e protección do e cando iso non excedera certos que o ordenamento xurídico e 
sistema social de convivencia. limites? ¿Cales eran eses límites? concretamente o sistema penal 

Se acudimos a analizar cales 
son a estrutura e función das 
normas penais, encontrámonos 
con que o dereito penal vén 
constituído polo conxunto de 
normas xurídicas mediante as 
cales o Estado prohibe, baixo a 
ameaza dunha sanción penal (pena 
ou medida de seguridade), 
determinados comportamentos. 
Unha norma penal é naturalmente 
unha norma xurídica. Unha norma, 
en xeral, é toda regra que oriente e 
discipline as condutas humanas; a 
norma xuridica, e a norma penal, 
curnpren esa mesma función, pero 
reforzando o seu poder de orientar 
e disciplinar mediante unha 
coacción en forma de ameaza de 
sanción para o que infrinxa a 
norma, sanción que, tratándose de 
normas penais, constitúe a pena 
ou a medida de seguridade. 
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dedica ao ben xurídico tutelado sen esquecer que, ata o ano violencia contra as mulleres 
por este tipo penal variou na súa 1999, o artigo 104 da Lei de dentro do ámbito familiar. 
forma e na súa intensidade desde axuizamento criminal facía O cuestionamento doutrinal da 
a súa entrada en vigor ata os referencia á "desobediencia das necesaria intervención do sistema 
nosos días? Responder a estas mulleres en relación cos seus penal ante a violencia contra as 
cuestións quizais nos facilite a maridos". mulleres: esa modificación 
comprensión de cal é o interese Non podemos esquecer que a profunda das estruturas sociais 
necesitado de protección, de cal é 

violencia, tanto na mitoloxía como está comezando a día de hoxe a 
o ben xurídico protexido neste 

na épica, ou nas ideoloxías e na dar sinais, pero no ano 1989 e 
delito e se en todo caso é hoxe 

análise do transcurso da historia, seguintes a sociedade española 
distinto que no ano 1989. 

foi presentada como parte recibiu con sorpresa, e mesmo 
En relación coa primeira esencial da condición humana, con repulsa, desde distintos 

cuestión, considero que esa aínda que iso sexa moi discutible. ámbitos xurídicos, a posible 
"norma" que era vulnerada cando A análise histórica da ciencia imposición dunha pena privativa 
concorría a actuación dun penal permítenos afirmar que o de liberdade polo exercicio 
determinado suxeito que, ao dereito constituíu un medio habitual da violencia dentro do 
longo dos anos, mantén a súa privilexiado de perpetuación da ámbito familiar. 
esposa, e incluso a fillas e fillos, discriminación das mulleres, na 
nun estado constante de ameaza Así, ten sido frecuente na 

medida en que a elección dos 
e agresións, en realidade non doutrina penal escoitar 

bens e valores susceptibles de 
existía. argumentos que mostraban 

protección vai depender de escepticismo ante a utilización do 
A Lei do 2 de maio de 1975, criterios que estiveron sistema penal como instrumento 

de modificación do Código civil e impregnados dun aire válido e capaz para erradicar o 
O Código de comercio, procedeu á profundamente sexista. exercicio da violencia contra as 
reforma de determinados artigos indubidable que a entrada en vigor mulleres; escepticismo ao cal se 
sobre a situación xurídica da do texto constitucional supuxo un sumaba a preocupación ante unha 
muller casada. En virtude desa cambio de utilidade do sistema das consecuencias que podería 
reforma, suprímese a perda penal e este pasou de ser devir para o presunto autor da 
automática da nacionalidade, instrumento discriminatorio a conduta, como é o feito de que 
suprímese a licenza marital para converterse en medio válido para puidese ver diminuídos ou 
os actos e contratos e desaparece combater precisamente esa recortados os dereitos que tanto 
a fórmula discriminatoria da discriminación por razón de sexo; custou consagrar a través do 
protección como atributo do porén, ese proceso foi moito máis sistema de garantías imperante na 
marido e a obediencia como lento do que debera. actualidade no noso dereito. 
obriga da muller. Esa modificación 
operárase no ano 1975, pero é En definitiva, e tratando de Todo recorte de dereitos, en 
innegable que non basta con responder á segunda cuestión, principio, debe ser observado con 
modificar uns determinados quizais non lexitimaba, pero a suma cautela, e á tal 
artigos dunha lei ante séculos de sociedade española si "toleraba" consideración coido que ninguén 
dominación e desigualdade; iso e minimizaba o exercicio da pode subtraerse; a dúbida reside 
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en se ten algún fundamento esa Hoxe sabemos que a maior mesmo o fin perseguido polo 
preocupación, cando o posible das inxustizas é tratar igual @S dereito. 
recorte de dereitos afectaría, de que son desiguais, porque ao Os poderes públicos teñen na 
ser o caso, ao presunto autor dun facelo reproducimos a súa man os instrumentos 
delito que podería ter vulnerado o desigualdade'; e centrar a solución necesarios para cambiar o rumbo 
dereito á vida ou a integridade das nun dereito penal que, partindo iniciado nos últimos anos; a 
persoas. desa aparente neutralidade, incida resposta penal xa se está 

Afirmar que o encubrimento nunha maior crirninalización ou no producindo; pero se esta resposta 
cultural é a causa principal desta agravamento das penas sen que non vai acompañada do esforzo 
problemática non é máis que iso se complemente coa das e dos responsables doutros 
constatar a realidade, e negar tal suficiente dotación de recursos, ámbitos, estaremos reconducindo 
apreciación suporía negar a co recoñecemento á propia as vítimas a un precipicio. A 
evidencia; pero xustificar a non- identidade dos suxeitos pasivo e sociedade non pode seguir 
intervención do dereito penal activo do delito, conduciranos a observando atónita o odioso 
sobre a base de que se trata dun un camiño sen retorno, sobre prexuízo que se esconde tras a 
conflito moi arraigado na todo á ~ít irna, pero tamén a0 resto discriminación, a desigualdade e O 

sociedade, sen entrar a avaliar se da sociedade que presenza como doloroso escenario da violencia 
iso moi arraigado ten entidade o noso dereito esencialmente contra as mulleres; coa 
suficiente como para ser tutelado garantista se ve profundamente participación e o esforzo da outra 
penalmente, supón descansar no modificado, sen obter resultados. metade da humanidade 
arraigo histórico dos costumes permitirase recuperar a idea da 
dos pobos, e abandonar ao Quizais a aplicación das lgualdade e a Xustiza como 
destino que Ile tocou vivir a unha medidas previstas na Lei integral Dereitos Fundamentais e 
parte importante da sociedade de medidas contra a violencia de irrenunciables que as mulleres 
que cofre habitualmente un xénero nos permita contemplar o poden exercer sen ningún 
atentado a bens recoñecidos pola comezo do final do túnel, un obstáculo; e iso non é máis que 
Constitución española como cambio de rumbo que lles tocar o corazón e a esencia do 
dereitos fundamentais que posibilite ás mulleres percibir que Estado Social e de Dereito; en 
poderían resultar profundamente a utilización do dereito é algo máis definitiva recuperar "a metade do 
vulnerados polo exercicio da ca un xogo de especialistas que, aire, a metade do ceo". 
violencia de modo habitual. observando desde a distancia, 

A constatación da insuficiencia delimitan e deciden sobre a vida NOTA 
do sistema penal como das persoas; a montaxe dun 

crebacabezas no que @S 1. RUBI0.A. Análisis juridico de la 
mecanismo de resolución desta violencia contra las mujeres. Instituto 
problemática non pode ter como operadorQs xurídicQs buscamos Andaluz de la Mujer. Estudios no 18, pax.32 
consecuencia a abstención do o encaixe das pezas, incluso aínda 
sistema penal cando nos que rematar o crebacabezas non 
encontramos con condutas tan leve consigo ningunha solución: 
graves e que vulneran dereitos de como se a procura da 
tanta relevancia.. resolución perfecta fose en si 
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PROGRESO, POBREZA E VIOLENCIA NO TERCEIRO MUNDO 

EXCLUSIÓN DA MULLER E DO En todos estes grupos, o 
FEMININO E OS SEUS EFECTOS traballo das mulleres para dar 
MISERIA E DEGRADACIÓN sustento ao grupo, é un auténtico 

traballo de produción. A muller, co AMBIENTAL 
seu traballo diario, non só recolle e 
aproveita o que a natureza 

RESUMO proporciona, senón que fai que as 

Baixo o principio de cousas medren, goberna o agro e 

sustentabilidade, desenvolvéronse axuda á natureza a producir. As 
mulleres teñen, logo, un traballo a 

as economías dos primeiros levar a cargo, un papel dentro do 
grupos sociais da historia da grupo. Cando estas estruturas 
humanidade, e seguen a se desaparecen, desaparece a función 
desenvolver algunhas das das mulleres no grupo. As mulleres 1 estruturas socioeconómicas que pasan a ser suxeitas pasivas que 
subsisten no denominado Terceiro sofren nas carnes a violencia 
Mundo e que tetien en común o dun grupo que canaliza nelas a 
feito de organizárense ao redor de frustración da perda dos sinais de 
actividades agrosilvopastorís. identidade propios. 

Nestas sociedades, as mulleres 
son as encargadas de manter a 
vida, non so bioloxicamente senón AS FACIANAS DA 

a través do seu labor social, que PRODUTIVIDADE: TRABALLO 
INVISIBLE, SEXISMO E CREE consiste en fornecer alimento á 

familia e ao grupo. Esta función, a ECOLÓXICA traballo convértese, única e 

pesares de ter unha explicación A idea da produtividade dende exclusivamente, en traba110 
parcialmente biolóxica, vencellada a perspectiva da sustentabilidade, masculino, porque os homes, eran 
coa alimentación dos fillos nos é dicir, da supervivencia, está moi quen de oponerse ao ritmo da 
primeiros anos de vida, é lonxe da idea de produtividade do natureza, quebralo e superalo, 
fundamentalmente cultural e traballo baseada na acumulación impoñendo un ritmo propio 
adquirida: en todas estas de capital que ten a sociedade baseado na tecnoloxía. Iso 

sociedades ocorren períodos de occidental. Esta entende a permitíalles acelerar os procesos 

guerras, tempos de cacerías ou produtividade como xeración de para que todo medrase máis axiña 

determinados fitos, nos que os mercadorías que Ile han en troques de axustárense aos 

homes desaparecen do grupo, e as proporcionar uns ciclos naturais. 

mulleres quedan a cargo da mediante o uso e o abuso das Este traba110 masculino 
supervivencia da poboación. E a riquezas da natureza máis a forza converteuse en fonte de diñeiro, a 
supervivencia do grupo, nestas de traballo. través do cal, era posible ter 
sociedades, está absolutamente As sociedades posindustriais acceso a todo. A natureza deixou 
vencellada á natureza. variaron o concepto de traballo. O de ser fonte de riqueza e sustento 
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para ser só materia prima a utilizar. muller nos países denominados do As mulleres son vítimas de 
De activa pasou a pasiva e as Terceiro Mundo, baixo as presións primeiro orde do esquema 
actividades que as mulleres facían do neoliberalismo, practicamente económico mundial actual, como 
arredor dos procesos naturais, de ten desaparecido. O menosprezo mínimo en dous sentidos: 
produtivas pasaron a ineficaces e das economías de subsistencia - Por unha banda, soportan de 
irnprodutivas. que existían nestas sociedades, o xeito directo, e máis que 

O proceso de produción das 
nulo respecto por eses pobos, a calquera outro membro do grupo, 
teima por arrasar a súa estrutura mulleres en torno á natureza, era as cargas e consecuencias do 
socioeconómica en aras dun 

unha actividade descentralizada e progreso: expulsión das terras 
progreso e dun desenvovemento 

local, harmonizada cos comunais que cultivaban, 
ao estilo occidental, agroman 

ecosistemas nos que se insería, e devastación dos bosques nos 
despois da ruptura da harmonía 

que cubría as necesidades que recollían boa parte do seu 
existente entre o ritmo produtivo 

nutricionais do grupo. Este traballo da natureza e o ritmo de traballo alimento e combustible, 
é invisible porque coma di a física contaminación de ríos por 

do home. A consecuencia é a crise 
e filósofa india Vandana Shiva, a residuos da nova agricultura, a 

ecolóxica dun lado e a violencia 
harmonla e o eterno retorno dos doutro, dúas caras dunha mesma seca de pozos e a desaparición 
ciclos vitais, ocorren en silencio. de acuíferos por un requirimento 

moeda. 
En troques, o 

irracional de auga dos novos 
"A desvalorización e falta de 

desenvolvemento patriarcal, nom e cultivos. O traballo destas 
recoriecemento do traba110 e mulleres tórnase máis penoso, que utiliza esta mesma pensadora. produtividade da natureza motjvou 

para se referir ao tipo de relación os seus cultivos son cada vez 
as crises ecolóxicas; o 

do home branco co medio, é máis escasos, e elas están máis 
descreimento e falla de 

centralizada, globalizadora, desnutridas e esgotadas (compre 
recoriecemento do traballo 

uniformizante e espectacular. A realizar enormes percorridos a pé 
feminino creou sexismo e 

produción masculina xera a para atopar auga e combustible). 
desigualdade entre homes e 

necesidade de vender e mercar en mulleresu (V. shiva) - Por outra banda, son 
mercados transnacionais, dáse un infravaloradas: néganselles os 
pulo á economía da importación e seus cotiecementos holísticos e 
á exportación. Nesta economía, o A MUTACIÓN DO PAPEL SOCIAL ecolóxicos adquiridos ao longo da 
excedente, xerador de riqueza, DAS MULLERES NO TERCEIRO súa vida e transmitidos de 
convértese en obxectivo primordial MUNDO xeración en xeración, para 
e remata por se considerar un producir e protexer a vida como 

Diante do novo concepto de 
auténtico mito. condición previa á supervivencia 

produtividade imposto, as mulleres 
Pero este excedente, tamén é humana. Impónselles outro xeito 

convértense nun suxeito 
o xerador da dependencia absolutamente prescindible. 

de producir; que se enfronta 

económica, da subxugación dos Convértense en individuas 
radicalmente aos seus 

pobos e da aparición da miseria marxinais que sofren, ao máximo, 
coriecementos. 

entre os menos favorecidos. O a violencia do esquema económico Durante corenta séculos, as 
papel e consideración social da capitalista. mulleres alimentaron as súas 
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familias a través da agricultura, só A transformación da agricultura renovación da natureza, a 
o 20% de alimentos procedía como actividade xerou grandes destrución desta agricultura 
doutros recursos como a caza. Os cambios na estrutura social tradicional xerou auténtica 
cultivos e variedades fóronse daqueles que a practicaban: moitas violencia cara á muller en tanto 
mellorando ao longo do tempo e a mulleres e xente humilde. que non tiña lugar na nova orde 
través da experiencia, adaptando Obrigouse aos países do Terceiro de cousas. Eran as mulleres as 
cada un as necesidades da Mundo, a través de créditos e que alimentaban ao gando con 
comunidade e as potencialidades axudas, ao abandono dunha subprodutos do bosque e da 
do ecosistema no que se insería. economía de subsistencia que colleita, co seu esterco nutrían os 
As mulleres acumularon durante seguía os ritmos que marcaba a campos, tamén organizaban as 
ese tempo coñecemento e natureza, para pasar a unha rotacións e os cultivos mixtos. No 
práctica e foron quen de manter o economía de mercado. momento coa práctica agrícola 
equilibrio ecolóxico e de alimentar As ferramentas foron: A pasa a ser unha actividade 
ao grupo. tecnoloxía, que foi utilizada a pro1 patriarcal e capitalista, a muller 

Mais nuns poucos anos, a de facer medrar ao máximo as cofre as consecuencias. 
partir da Revolución Verde, dirixida ganancias mais sen ter en conta a 
por corporacións transoceánicas e protección do planeta; e os novos Coa Revolución Verde moitos 

comandada por técnicos, onde os técnicos agrícolas que foron países subdesenvolvidos deixaron 

homes eran os sobranceiros, foise instruídos en base a de se autofornecer para producir 

desefiando un modelo de coñecementos sobre dun mercadorías requiridas polo 

produción agrícola que tendía a fragmento cativo dos sistemas Primeiro Mundo. Endebedamentos 
homoxeneizar a diversidade da agrícolas dando as costas á e dependencias económicas á 
natureza. Este modelo, integración no ecosistema. parte, isto supón uns cambios moi 
reducionista, abrangue importantes no papel da muller. As 

Non se tivo ningún reparo en 
practicamente todo o mundo coa mulleres perderon o seu traballo 
tutela de organismos internacionais desprazar as mulleres do seu de agricultoras directas porque non 
coma Institutos, Centros de traballo, e en actuar como se o 

foron contratadas maioritariamente coñecemento acadado por elas investigación e mellora, etc. O gran 
fose inexistente. Dado que a nas grandes explotacións de 

capital privado e as axudas 
medida patriarcal para avaliar un monocultivo, e ademais perderon o 

mundiais subvencionaron á 
sistema constitúeno as ganancias seu traballo indirecto en tanto que 

Revolución Verde, unha agricultura 
e, dado que nas economías xa non podían facer o prensado, o 

fundada sobre uns principios 
tradicionais, estas eran envasado ou o comercio a 

básicos: gran inversión de capital e 
inexistentes tanto pequena escala dos produtos 

moito consumo de recursos 
economicamente como en cultivados. Deste xeito a imaxe da 

naturais, co obxectivo de obter 
coñecementos, a actividade das muller foise transformando ate 

grandes beneficios económicos. O 
cultivo da terra deixou de ser unha m"lleres foi ignorada. hoxe: de conservadoras e 

actividade destinada a alimentar ao Como a pericia das prácticas 
produtoras de vida a consumidoras 

planeta e a protexer o capital da femininas en agricultura, estaba pasivas. 

natureza. relacionada cos métodos de 
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SITUACIÓN ACTUAL: A DOBRE enchentes por políticas forestais que soportan, repercute na saúde 
ECONOM~A pouco axeitadas, falta o e no trato ao xénero feminino. No 

A partir dos planos de combustible, falta o alimento para imaxinario colectivo créase unha 

desenvolvemento auspiciados o gando por mor das sementes idea da muller coma unha carga 

polas sociedades industrializadas, melloradas que non conteñen prescindible, en consecuencia as 

ponse de manifesto un aspecto subprodutos, etc. mulleres son discriminadas, 

interesante ao redor da produción O traballo das mulleres, para maltratadas e sofren todo tipo de 

de alimentos no Terceiro Mundo. cumprir coa súa responsabilidade violencia. Esta discriminación 

Na actualidade preséntase unha de alimentar o grupo, é máis comeza xa desde a infancia con 

dicotomía: por unha banda existe a penoso e difícil. Acadan un cadros de niveis nutricionais nos 

produción agrícola destinada a aumento enorme en canto a que se arnosa que as nenas están 

obter beneficios económicos nos esforzo físico que Iles toca realizar 'laramente discriminadas en 

mercados internacionais e, por mentres sofren unha desaparición, relación cos rapaces, xa de por si 

outra, existe un tipo de produción case absoluta, do recoñecemento con importantes carencias 

social polo seu traballo. Coa nutricionais. de subsistencia descentralizada e 
destinada a se alimentar. economía capitalista neoliberal, 

medra a obriga de traballo das 
A participación das mulleres no mulleres, mais este feito só serve 

O CERNE DA VIOLENCIA 
primeiro nivel da economía é para marxinalas máis aínda. 

CONTRA DAS MULLERES 
practicamente nulo, así o seu Nas economías de subsistencia 
prestixio social -tendo en conta A dobre actividade económica do Terceiro Mundo, as mulleres 
que esta é a economía da que se concretase do seguinte xeito: unha posuían control sobre das terras 
pode obter poder económico e por economía do diñeiro, rexida por que cultivaban apesares de non ser 
tanto consideración social-, é cada homes e afastada da produción de súas propietarias Na 
vez máis baixo, co conseguinte alimentos básicos, e unha actualidade, o control destas terras 
descenso na autoestima. Pero economía da subsistencia, destinadas ao monocultivo, 
curiosamente, as mulleres seguen encomendada ás mulleres e sen desapareceu. As mulleres 
a ser responsables absolutas do ningún recoñecemento social. quedáronse sen terras que cultivar 
segundo nivel económico, é dicir, As mulleres, que non aportan e non obtiveron un traballo como 
cargan coa gran responsabilidade monetariamente nada á economía asalariadas a cambio (coma moitos 
de alimentar as familias. familiar, porque están excluídas da homes). 

A medida que medra o volume economía mundial, perden, 0 xa 0 desprazamento que se ten 
da agricultura industrial pouco peso que posuían nas operado coas mulleres, non é 
acompañada do seu paquete decisións familiares é a casual. Podemos falar dunha 
tecnolóxico: abonos químicos, consecuencia do seu estratexia de actuación totalmente 
cementes, biocidas e desprazamento na esfera laboral e planificada. Poderíase conseguir un 
mecanización, as agras fican máis comercial. proceso máis rápido de conversión, 
pobres. A auga escasea e os A diminución do e por tanto beneficios máis axiña, 
acuíferos e ríos están recoñecernento social do papel da se os planos de desenvolvemento, 
contaminados, prodúcense secas e rnuller e a penosa carga familiar que impoñía a Revolución Verde, 
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foran implantados en zonas máis enriquecemento económico, o CONCLUSIÓN 
desenvolvidas e con propietarios fundamento do traballo feminino O desenvolvemento, mal 
máis ricos. Pero estes foron queda destruído. entendido, é a causa directa da 
considerados agricultores As tendencias feministas máis crise ecolóxica pero tamén o é da 
avanzados e recibiron todas as clásicas consideraban que a desigualdade social e da violencia 
axudas e subvencións. En cambio modernización beneficiaba á que isto xera. Calquera política 
as mulleres do Terceiro Mundo e sociedade en xeral, incluso ás ecolóxica que se manteña á marxe 
os labregos máis pobres que non mulleres, ás que contribuía a da discriminación de xénero e do 
eran propietarios da terra, eran emancipar da dominación e sexismo, convértese nun novo 
unha presa máis fácil, así que foron discriminación masculina. proxecto patriarcal e reducionista 
excluidos expresamente dos que xerará unha nova subxugación 
planos de desenvolvemento, Mais existen outras voces e que non poderá realizar ningún 
ocupáronselles as terras, feministas, as que xurdiron ao progreso cara a sustentabilidade e 
estragáronselles os recursos redor do concepto de a equidade. 
naturais e negáronselles os Ecofeminismo, que xustamente 
créditos. Foron os excluídos, os pensan que a modernización e o 
condenados á marxinalidade e á desenvolvemento tal como as 
miseria. entendemos hoxe en día, son 

apostas dunha ideoloxía masculina 
Atópase o cerne desta e capitalista, e ven unha conexión BIBLIOGRAF~A 

violencia no reducionismo directa entre o espolio da natureza, Agra Romero, M.X. 1998. Ecología y 
epistemolóxico e económico. O a crise medioambiental e a feminismo. Ecorama. Granada 
mito occidental de que os produtos dominación da muller, terne do Marcuse, H. 1974. Counter-revolution 
químicos máis as sementes sexismo, discriminación e and revolt. Allen Lene. New York 
milagrosas podían substituír á vida violencia. Merchant, C. 1980. The death of 
do solo na nutrición dos cultivos, nature: women, ecology and the 
de que a técnica aceleraba os Dende a ollada do feminismo, scientific revolution. Harper & Row. 
procesos naturais e a xenética era as mulleres do Terceiro Mundo New York 
a solución a calquera problema, que participan e dirixen Mies, M .  1986. Patriarchy and 
descartan o traballo das mulleres movementos ecolóxicos accurnulation on a world scale. Zed 
como consen/adoras da terra. Os (ecofeministas), poden ser unha Books. Londres 
traballos das mulleres para manter voz liberadora e transformadora Mies, M., Chiva, V. 1993. 
a fertilidade, para non interferir nos O desastre ecolóxico e a Ecofeminismo. Icaria. Barcelona 
procesos cíclicos e facilitar que desigualdade social están Mies, M., Chiva, V. 1998. La praxis del 
estes pechen, tenen lugar, jntrjnsecamente re,acjonados co ecofeminismo. Icaria. Barcelona 
posúen valor ningún para a paradigma de desenrolo dominante Chiva, V. 1998. Abrazar la vida: mujer; 
mentalidade reducionista de que sitúa ao home contra a ecología y desarrollo. Horas y horas. 
occidente que mira nunha única natureza e a muller e por enriba Madrid. 
dirección. Ao converter a delas. (V. Shiva). 
produción de alimentos en 
produción de produto para o *Filocofia Moral. USC 
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A EDUCACION PARA A PAZ HOXE: BALANCE E PERSPECTIVAS 

ASPECTOS TEÓRICOS, de violencia e, máis moi relacionados como son o de 
METODOLÓXICOS, RECURSOS concretamente, sobre o que hoxe paz; conflito; desenvolvemento 
DIDÁCTICOS E DINÁMICAS DE identificamos como violencia e económico, social, 
AULA que, hai apenas uns anos, non medioambiental, cultural e persoal; 

Quixera empezar por agradecer formaba parte -socialmente- desta os dereitos humanos e os valores 

o convite de Da María Xosé categoría (a violencia de xénero, a cívicos e democráticos. 

para colaborar na FeSta da violencia escolar, o acoso laboral, En segundo termo, aínda que 

Palabra, o que fago con sumo por citar algúns exemplos máis sexa moi brevemente, apuntarei os 

pracer. concretos). Tamén falarei da íntima referentes teóricos, humanos e 
relación existente entre conceptos prácticos, os máis clásicos, da 

Terei que ser especialmente 
sintético, cousa difícil en min ..., m . m \r,~q&- . . . .- . 

sinceramente, para cinguirme ao . --.. . . 
espazo asignado. Pido, polo tanto, 
desculpas por anticipado, no caso 
de que, nalgúns aspectos, sexa 
demasiado esquemático. 

Darei, como é Ióxico, a visión 
que sobre o tema suxerido fomos t. - 

construíndo -colectivamente- isto é 
importante, no Seminario Galego 

, [, de Educación para a Paz, hoxe '> 

tamén Fundación Cultura de Paz, . r - %  . 
nos últimos vintedous anos (1 985- , 
2007). desde unha perspectiva 
eminentemente educativa e y -  ,- - 

práctica, moi lonxe dalgunhas 
elaboracións teóricas e académicas 
que, en non poucos casos, están 
bastante lonxe da realidade escolar. 

Dividirei a miña intervención en 
catro grandes apartados e darei 
logo uns breves consellos finais. 

En primeiro lugar, falarei do 
mesmo concepto de paz e dos 
cambios máis relevantes que se 
teñen producido nos últimos, 
digamos, vinte anos, así como do 
propio concepto e da percepción i 
social da violencia; sobre os tipos I , - 
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Educación para a Paz2, así como as da Paz, concepto promovido e Durante moito tempo, 
novas referencias sociais e curiado polo noso amigo Federico especialmente logo da II Guerra 
persoais, como a contribución tan Mayor Zaragoza cando aínda era Mundial, foise consolidando, 
relevante prestada por novos Director Xeral da UNESCO e que mesmo academicamente, unha 
exemplos vivos e tamén pola tivo a súa concreción na visión -chamémoslle- negativa da 
sociedade civil global, desde o Declaración aprobada pola paz, en contraposición coa mesrna 
movemento da non violencia, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas realidade terrible da guerra. Mesmo 
pedagoxía máis anovadora, as en 1999 e o chamado Manifesto definiuse a paz como ausencia de 
institucións supranacionais ou a 2000, antecedente máis inmediato guerra ou incluso como " o período 
investigación para a paz e os dos coñecidos como Obxectivos comprendido entre dúas guerras" ..., 
exemplos de personalidades como do Milenio. certamente sorprendente ... 
Nelson Mandela, Rigoberta Por último apuntarei, moi De feito, as cartas 
Menchú ou Adolfo Pérez Esquivel. rapidamente, algunhas das internacionais que nacen nesta 
por citar tres exemplos, Sen deixar perspectivas máis destacadas, época, tan fantásticas, coa 
de comentar, como non, as desde a noca concepción e desde dramática experiencia da guerra 
novidosas contribucións, ben a nosa experiencia, sobre cales como pan0 de fondo, están 
recentes, das organizacións non serán os novos ámbitos de loxicamente impregnadas daquela 
gobernamentais e do amplo e intervención no futuro inmediato da concepción negativa "evitar aos 
plural movemento altermundialista Educación para a Paz, as nosos fillos o horror da guerra" e 
recoñecido polo lema "Outro transforrnacións conceptuais, e tamén da esperanza e as 
mundo é posible" ... sobre a necesidade e urxencia de posibilidades da educación: "se é 

En terceiro lugar, falarei dos reinventar a escola, de promover na mente dos homes onde nacen 
cambios que nos últimos anos se unha auténtica revolución pacífica as guerras, é na mente dos homes 
teñen producido nos contidos da no ensino e na educación, desde 0 ande ternos que erixir 0s baluartes 
Educación para a Paz, nas súas criterio de que tamén outra da paz", como afirma a carta 
componentes máis significativas, educación é posible, unha Constitutiva da UNESCO, 
OS novos acentos, as novas educación máiS global, máis crítica, espléndidos obxectivos que non 
miradas, desde a comprensión máis humana, emancipadora, non eran quen, aínda, de abandonar 
internacional e o desarmamento ou sexista~ e -definitivamente- O vello e perverso 
os dereitos humanos, centrais na excluínte, poñendo en valor os proverbio latino, como gusta dicir a 
primeira época, ata a auténticos fins da educación nunha ~ ~ , - j ~ ~ i ~ ~  M~~~~ zaragoza3, de que 
interculturalidade, a cidadanía realidade educativa "se queres a paz, prepara a 
democrática, a educación afectivo- manifestamente mellorable. guerra". Nin sequera, moitos anos 
emocional, a educación para a Permitiranme, por fin, desde a despois, coa caída do muro de 
igualdade entre homes e mulleres, humildade, dar algúns consellos, Berlín, en 1989, fomos quén de 
a ecoloxía ou a cultura da paz, máis para rematar cunha demanda superar para sempre aquel 
recentemente. Rematarei este ilusionada de entusiasmo e proverbio e aproveitarnos, a 
apartado cos múltiples significados, compromiso porque, como humanidade toda, dos chamados 
conceptuais e metodolóxicos repetimos tantas veces, non hai "dividendos da paz". Todo o 
concretos, que ten hoxe a Cultura paz, sen educación para a paz ... contrario, hoxe, a carreira 
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F educadoras e de educadores para a 
1, -.,-- - 7 paz, foise abrindo camiño unha 

k -- 
l nova visión, máis positiva, do 

?-S&-\ * ! - .1 concepto de paz Dándolle a volta 
ao dito latino anterior, diremos, con 

I - Federico Mayor, "se queres a paz, 
r prepara a paz, faina cada día, 

contigo mesm@, c@s demais". 
I 

Foron os novos movementos 
sociais, especialmente o pacifismo, 
O feminismo, e o ecoloxismo, os 
que construiron, non sen 
dificultades, colectivamente, o que 
hoxe coñecemos como o concepto 
de paz positiva, entendida non 

I como ausencia de guerra, senón 
como un fenómeno moito máis 
amplo e complexo, máis dinámico, 
que estaría en relación directa coa 
violencia. Neste senso, dalgunha 
maneira, estariamos tamén 
volvendo a poner de actualidade a 
reivindicación da paz como un 
dereito, un dos máis elementais e 
primeiros Dereitos Humanos, 

i: nunca recollido, lamentablemente, 
P 
b na Declaración Universal de 1948, 
i p  a pesar das xustas pretensións 
P - 1 

1 
dalgúns dos seus redactores (e 

!! '1 .+ - 

--->- - d redactoras), Eleonor Roosevelt, moi 
destacada por certo. 

Cando pregunto ao meu 
armamentística e o poder do especialmente difícil se non o alumnado que defina o concepto 
complexo militar industrial está poñen en relación antagónica, en de paz, cando falamos da guerra, 
máis vivo ca nunca. contraposición, co mesmo inmediatamente caen á palestra 

Cando pedimos ao noso concepto de guerra. Bush e Bin Laden .. Resúltalles 
alumnado, ou ao profesorado en Non embargantes, nos últimos especialmente complicado 
activo, nos cursos de formación anos, progresivamente, na entender a paz como algo próximo, 
que impartimos, que definan o actividade práctica e nas análises como algo propio, como algo que 
concepto de paz, resúltalles teóricas do movemento de forma parte de si. De aí que se 
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sorprendan cando insistimos na dúbida algunha, o que chamamos moitos sectores da sociedade. 
idea de que a construción da paz violencia directa (unha agresión, Recordemos que xa o Manifiesto 
empeza por un mesmo, de que o unha violación, un asasinato, un de Sevilla (1 989). difundido por 
primeiro paso para firmar a paz avión que peta contra as torres decisión da Conferencia Xeral da 
cada día, todos os días, faise, antes xemelgas, unha bomba nun tren en UNESCO na súa vixésimo quinta 
que nada, con un mesmo, é o que Atocha ou en Londres...), pero sesión, afirmaba que: 
chamamos como "autopacificación temos máis dificultades para ver, "cientificamente é incorrecto dicir 
críticau4, porque se un non está en para sentir, a chamada violencia que a guerra ou calquera outra 
paz consigo mesmo, dificilmente estrutural, aquela que está forma de comportamento violento 
poderá construír a paz ao seu directamente relacionada coa está xeneticamente programado na 
arredor. E precisamente ese inxustiza ... lembremos, aínda que natureza humana", para facer 
proceso dinámico e dialéctico, que sexa por egoísmo lúcido, que "as moito máis fincapé no concepto de 
vai do intrapersoal ao internacional, inxustizas de hoxe, son as guerras violencia aprendida ... 
e do internacional ao intrapersoal, de mañá" ... Mesmo o que durante tantos 
do micro ao macro e do macro ao En calquera caso, como dicía, anos non era considerado como 
micro, constantemente, o que nos últimos anos, están violencia: "mi marido me pega lo 
caracteriza esta nova concepción emerxendo novas maneiras de normal" ..., a violencia machista, 
da paz positiva, tamén a que nos entender a violencia, referímonos, hoxe resulta socialmente 
marca, pola tanto, as nosas por exemplo, á violencia cultural, intolerable, ou o acoso escolar, o 
prioridades de carácter práctico, aos intentos de hexemonía chamado bulling ou o 
nas aulas e na vida. unilateral e de uniformización matonismo: "cousas de nenos", 

Por último, sobre este planetaria, referímonos á violencia ou O acoso laboral, ou os 
particular, compre non esquecer simbólica que a banaliza, que a holligans ... son fenómenos que 
finalmente que a paz non existe mostra como eficaz e como útil, na están sendo considerados, tratados 
sobre relacións de dominio, de vida diaria, nos conflitos e recoñecidos cada vez máis, social 
sometemento, de desigualdade, de internacionais; á violencia nas e xuridicamente, como episodios 
inxustiza, entre persoas, grupos, pantallas, que nos acostuma, que ou casos de violencia, 
estados, pobos ou culturas, aínda nos familiariza con ela, ou aos acontecementos que teñen que 
que non exista conflito aberto. cambios producidos na propia ser condenados educativa, social e 
Probablemente para que estale o percepción social da violencia, de legalmente, no seu caso. 
conflito faltan tan só dous maneira moi especial, a violencia Estes son, probablemente, os 
ingredientes: tempo e un de xénero. cambios máis significativos que 
detonante ... Respecto da percepción social teñen sucedido nos últimos anos 

Respecto do concepto de da violencia cómpre recordar que en relación coas novas percepcións 
violencia, dos tipos de violencia e, hai anos que esa idea, tan sociais da violencia. Sen dúbida 
máis ca nada, sobre as reiterada, tan repetida, de que a que está en relación coa propia 
percepcións sociais da violencia, violencia é innata, xenética, evolución das sociedades 
moitas cousas teñen cambiado nos natural ... está sendo claramente democráticas, coa sociedade da 
últimos anos. Seguimos, como desbotada no discurso académico información e do coñecemento, 
non, identificando claramente, sen e científico, aínda que perdure en coa globalización e coa 
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mundialización cívica, así como coa Chegamos á conclusión de que directamente: e el queremos 
actuación sistemática, calada e os conflitos existiron, existen e centros educativos intelixentes ou 
aberta, de numerosas existirán sempre, porque somos centros educativos estúpidos? 
organizacións da sociedade civil seres libres, porque temos Durante anos consideramos e 
global en todo o mundo, que intereses, desexos, aspiracións ..., utilizamos os referentes teóricos 
pensan globalmente e que actúan diferentes. En consecuencia, a clásicos. En primeiro lugar o 
localmente, de maneira moi clave non está na súa eliminación, movemento da non violencia 
especial, sen dúbida, como na sua ocultación, na súa negación, (desde Mahavir e o jainismo ata 
dixemos, as pacifistas, feministas e senón na resolución x ~ s t a  e non Gandhi, Martin Luther King e OS 
ecoloxistas. violenta dos conflitos, en manexar dereitos civís,,., pero nos 

estratexias coas que podamos 
En consecuencia, hoxe en aprender a resolver os conflitos 

anos teriamos que recoñecer 
tamén o papel, no caso do estado de paz tense positivamente. mediante o diálogo, español de relevante, do ampliado notablemente, o acordo, a negociación, o 

predominan nel as connotacións movernento de obxección de 
trasacordo que dicimos as galegas conciencia, do feminismo e do positivas, e está intimamente e os galegos ... 

ligado con outros tres conceptos, pacifismo, por exemplo, que tanto 
como caras dun poliedro común, Desde este punto de vista, o teñen modificado a visión que a 
co conflito; co desenvolvemento, conflito sería positivo, unha forza sociedade española tiña sobre a 
non só económico e social, senón motriz do cambio social, creativo mili, os exércitos e as guerras. 
tamén medioambiental, cultural e nas relacións humanas, habería Un segundo referente teórico 
persoal, e tos Dereitos Humanos. que contemplar a conflitividade da Educación para a Paz foi, e 
Non existe paz onde se vulneran 'Om0 un 'Om0 un desafío, segue sendo, a pedagoxía máis 
sistematicamente os dereitos nunca como unha condena, unha 

anovadora, os movementos de 
humanos, a dignidade humana, a desgraza ou algo que nos paralice 

renovación pedagóxica, desde a 
xustiza, as liberdades ou nos conduza á indiferenza ou á 

acomodación. O filósofo e bo Escola Nova (María Montessori, 
democráticas, os valores 

amigo, José Antonio Marina5, que Bovet ou Dewey), pasando pola 
cidadáns, a solidariedade, a 

tanto ten traballado a intelixencia Escola Moderna (na que tivo un 
igualdade diante da le¡ ... 

emocional, a nova intelixencia, papel fundacional e relevante Ferrer 

Da mesma maneira que afirma, de maneira certamente 
i Guardia), a Escola Cooperativa e o 

fomos construíndo unha visión provocadora, que "a escola non é Movemento da Escola Popular de 

positiva da paz, fomos avanzando intelixente", porque unha das Celestin Freinet, ou a Pedagoxía da 

nunha concepción positiva do características da nova intelixencia Liberación, a pedagoxía do 
conflito e dos conflitos. Desde é, precisamente, a capacidade de oprimido, a pedagoxía da 
esta mesma perspectiva, dunha resolver conflitos. Como a escola esperanza, de Paulo Freire. 

consideración dos conflitos como dedica moi poucos espazos e Tamén as institucións 
algo negativo, dos que debiamos tempos a aprender a resolver supranacionais, desde a Sociedade 
fuxir, pasamos a velos como conflitos, conclúe Marina, que a de Nacións, ata a ONU e a 
consubstanciais e inevitables á escola non é intelixente, para, a UNESCO, fixeron contribucións 
natureza humana. continuación, interpelarnos notables no ámbito teórico, 
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especialmente en relación coa 
Educación para a Comprensión 
Internacional, a Educación para o 
Desarmamento, e para os Dereitos 
Humanos, ou na promoción de - 

1 

declaracións internacionais e - 1 
I I ' m 

resolucións, ratificadas polos 
estados membros, como o 
Manifesto 2000 ou o propio 
concepto de Cultura de Paz 

Nos últimos anos, os distintos 
Centros de Investigación para a 
Paz, que foron agromando en todo 
o mundo desde os anos 80, fixeron 
aportacións teóricas moi 
importantes, na análise dos 
conflitos (Galtung, Haavelsrud, 
Lederach ), nas propostas de 
mediación, nas alternativas, e 
tamén os distintos grupos e 
organizacións nacionais e sociocrítico de educación para a lonxe de deixarse levar polo rancor 
internacionais (Trascend, AIEP, o paz, evitando contradicións entre o e a vinganza, optaron, 
International Peace Bureau e que dicimos e o que facemos, exemplarmente, pola tolerancia do 
Hague Appeal for Peace, UBUNTU educando non so con palabras perdón, polo acordo e a 
ou a Global Campaigne of senón con feitos, exemplarizando, negociación, como por exemplo, 
Education for Peace) que veñen tendo moi presente o currículo Nelson Mandela en Sudáfrica, para 
traballando, desde hai anos, nesta oculto, que diría Jurxo Torres6, ese desmontar o abominable réxime do 
liña Organizacións que como o conxunto de contidos que os Apartherd, ou Rigoberta Menchú 
Seminario Galego de Educación docentes trasladamos ao alumnado en Guatemala, ou o benquerido 
para a Paz, apelan, sobre todo, aos COS compOrtamentOs e Adolfo Pérez Esquivel, en 
afectos e aos sentimentos, ao actitudes sen necesidade de que Arxentina 

corazón, coa intención de figuren nas nosas programacións Ou as respostas e as 
conmover, actuando de de maneira explícita e que moitas propostas que desde os 
facilitadores para a acción, para o veces están en contradición movementos antiglobalización se 
cambio de condutas e de rotunda cos postulados que están a propor, coa demanda da 
comportamentos, de valores, predicamos mundialización cívica dos dereitos 
procurando facer que o alumnado As últimas contribucións humanos, as fórmulas para 
sinta na propia pel os problemas, teóricas, os últimos referentes, afrontar os grandes problemas 
na medida do posible, mediante o proveñen do exemplo vivo de non resoltos da hurnanidade, a 
chamado método socioafectivo ou líderes, de modelos humanos, que fame, a miseria, a enfermidade, 
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con propostas positivas de Nos últimos anos, froito tamén Myriam Miedziang) como mellores 
comercio xusto, de transformación da influencia dos novos antídotos contra da violencia. 
da industria militar en civil, coa movementos sociais, dos Aquilo que o ilustre médico galego, 
creación de impostos especiais chamados dereitos de segunda e Juan Rof Carballol", denominaba no 
que graven as grandes de terceira xeración, novos seu libro marabilloso Violencia y 
transaccións económicas contidos se incorporan á educación ternura como "urdimbre afectiva", 
internacionais para dedicalas á para a paz, estamos a falar, por a construción do mapa, da 
axuda ao desenvolvemento, coa exemplo, da educación para a cartografía dos afectos, da 
condonación da débeda do democracia, da educación nos educación afectivo emocional, que 
chamado terceiro mundo, medidas valores cívicos e democráticos, se fai, fundamentalmente, nos 
todas elas que empezan a falamos da educación primeiros anos de vida, na familia, 
sensibilizar á sociedade civil global medioambiental e da ecoloxía, da moderando os valores de dureza, 
e, en consecuencia, aos gobernos educación para a igualdade entre de dominio, de competitividade, de 
e aos organismos supranacionais. homes e mulleres, da educación forza, fomentando a cooperación, a 

Xa apuntei que varios foron os para a convivencia, da educación responsabilidade, o cariño, para 
cambios relevantes que se viñeron para a cidadanía, agora mesmo, ou facilitar a empatía, a 
producindo nos contidos da do mesmo concepto de Cultura de sensibilidade . . . l l  Estamos falando, 
Educación para a Paz, algúns teñen Paz. polo tanto, de contidos 

que ver cos acentos, coas novas Cando falamos de educar para esencialmente valorativos e 
miradas, cos enfoques. Durante os unha Cultura de Paz (Federico actitudinais, cunha marcada 
primeiros anos logo da II Guerra Mayor Zaragoza, Vicens Fisas '... ) dimensión social e necesariamente 
Mundial, os contidos sobre os que estamos a referirnos a contidos interrelacionados. 
máis se traballou foron, que eduquen para a crítica e a Os cambios nos contidos, dos 
loxicamente, aqueles que estaban responsabilidade, falamos dunha que falamos, viñeron acompañados 
máis en relación cos educación pro-social e para a de cambios tamén nas 
acontecementos dramáticos que convivencia democrática, que metodoloxías. Fronte de modelos 
viñan de rematar, é dicir, a procure superar a mística da anteriormente máis discursivos, 
educación para a comprensión masculinidade violenta, esa máis verbalistas, académicos, no 
internacional, o desarmamento, e fascinación perversa dos homes peor sentido do termo, verticais, 
os dereitos humanos. pola violencia, e as dinámicas estáticos, tradicionais ... a 

Co paso do tempo, varios foron destrutivas, que venza a Educación para a Paz foi 
os contidos que se foron indiferenza e a acomodación, consolidando metodoloxías máis 
incorporando dunha maneira cada facéndonos a cada un, a cada activas e participativas, máis 
vez máis activa, referímonos, a unha, protagonistas do noso dinámicas, máis horizontais, máis 
aqueles que teñen que ver cos destino. interactivas, máis relacionadas con 
grandes movementos migratorios Trátase de pasar dunha Ética actividades colectivas, de aula e de 
e as novas identidades, a da Xustiza, os dereitos, sobre os centro, máis democráticas, menos 
educación intercultural, a educación que levamos traballado tanto, para verbalistas, menos discursivas, 
para o desenvolvemento, a poñer en valor a chamada Etica do menos maxistrais, máis prácticas, 
solidariedade, a tolerancia ... Coidado, da tenrura, (Carol Gilligan8, sobre a base do xa comentado 
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método socioafectivo ou ecopacifistas, correspondencia insuficiente, parécenos positivas 
sociocrítico. escolar e correo electrónico, actos por canto que poden contribuír a 

comunitarios, campañas de dinamizar a transversalidade e 
Desde este punto de vista, solidariedade ... 1. unificar contidos dispersos, 

fomos combinando a palabra 
Penso que o movemento de facilitando o tratamento máis 

(reflexións, monografías, manuais, 
educadoras e de educadores para a estable e rigoroso dos contidos da 

25 unidades didácticas -xa- nestes 
paz, que xa ten unha boa educación para a paz. En Galicia 

anos) co exemplo. Fomos 
experiencia acumulada en todo o entrará en vigor no curso 2008- 

transitando do discurso máis 
teórico aos feitos, da conferencia mundo nestes anos, debera 2009 e o Seminario Galego de 

maxistral aos xogos cooperativos e continuar traballando, de maneira Educación para a Paz, en 

moito máis no ámbito coherencia coa súa propia historia, 
ás dinámicas de aula, e 

da educación formal, da educación está comprometido na elaboración 
consolidamos recursos que 

regrada, co obxectivo de facer da dunha proposta de textos 
comprobamos empiricamente que 

Educación para a Paz un auténtico escolares sobre a base das 
funcionaban: os contos 

eixe transversal obrigatorio dos propostas que veño comentando. 
(Contacontos, creacontos e 
 valore^'^), o teatro tradicional currículos escolares, non só Pero debemos afrontar novos 
(Grandullón, o xigante abusón e establecido pola lexislación desafíos, novos retos, e o da 
outras pezas de teatro infantil educativa de cada país senón, o conflitividade escolar, o coñecido 
ecopacifi~ta'~), o teatro de que é moito máis importante, como acoso entre iguais, o 
sombras, as sombras chinesas, involucrando e comprometendo ao matonismo, o bulling, non pode 
(Siluetas para un teatro de conxunto do profesorado na súa deixarnos indiferentes, nin moito 
~ombras'~)) ,  a prensa (crónicas, implementación diaria nas aulas, menos cómplices coa impunidade, 
editoriais, reportaxes, entrevistas, nos proxectos educativos de polo que temos que demandar das 
vifielas) e o cine, como obxecto de Centro. naS programacións, na vida autoridades educativas Plans 
coñecemento en si mesmo e cotiá de colexios e institutos, para Globais de prevención impulsados 
como recursos didácticos na o que se fan necesarias medidas polos gobernos e consensuados 
educación para a paz (Cine para de carácter xurídico, formativo, con todos os sectores implicados, 
convivir'" ou colaborando no económico e humano. con propostas de carácter holístico, 
programa O Audiovisual nas Aulas, A iniciativa do goberno central que comprometan a pais e nais, 
facendo moito fincapé no traballo de impulsar unha Lei de Fomento alumnado, profesorado, persoal 
cooperativo e no clima escolar, iso da Educación e a Cultura da Paz non docente, institucións 
que Henry Adams dicía "Educar é, (BOE, 1 de Decembro de 2005) e educativas, medios de 
sobre todo, atmo~fera" '~,  con unha materia como a de Educación comunicación, na erradicación da 
actividades que promovan a para a Cidadanía e os Dereitos violencia escolar. Neste censo, o 
cooperación e a tolerancia, que Humanos en Primaria, Secundaria Seminario Galego de Educación 
favorezan a autoestima e a e Bacharelato, na que se fai para a Paz ten colaborado 
autoafirmación, que melloren a especial fincapé na igualdade entre activamente na redacción e na 
comunicación, que resolvan homes e mulleres, na prevención posterior aprobación do I Plan 
conflitos positivamente, actividades da violencia de xénero, na solución Integral de Mellora da Convivencia 
colectivas (efemérides pacífica de conflitos, aínda que Escolar de Galicia e na creación do 
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Observatorio Galego da irrompido nas nosas sociedades representación de todos os 
Convivencia Escolar asinado o case que sen darnos conta. De tal sectores implicados. Nesta mesma 
pasado 30 de Xaneiro, Día Escolar maneira que as nosas fillas e fillos, litia considero necesaria a 
pola Paz, por máis de 40 as nosas alumnas e alumnos, promoción da figura do Valedor ou 
organizacións e entidades sociais, reciben hoxe máis información por Valedora d@ Menor de Galicia. 
nun acto presidido por D. Emilio diferentes medios distintos que o Resulta moi pertinente recordar 
Pérez Touririo. escolar. -agora- cales son os fins da 

Mais a Educación para a Paz Así, as pantallas, as imaxes, os educación, preguntarnos de cando 
non pode ser responsabilidade medios de comunicación, as en vez, para qué educamos, e 
exclusiva do profesorado e da marcas, a publicidade, os todas as leis educativas da 
escola. Neste censo, debemos videoxogos, os móbiles, son hoxe democracia espatiola, sen 
facer esforzos para involucrar ás instrumentos comunicativos e excepción, (e levamos unha media 
familias, facilitando a súa formativos de enorme relevancia. dunha lei cada tres anos, algo 
participación no sistema educativo Nin os pais nin as nais, nin as bastante lamentable), insisten 
como factor de calidade e como profesoras nin os profesores, nalgúns fins que temos que ter 
instrumento imprescindible de temos recibido formación axeitada moi presentes, cada día, todos os 
prevención, porque é nas familias para coriecer e intervir nestes días. Suxiro pegalos en lugar ben 
onde creamos íou non) O mapa dos novos ámbitos educativos. A visible dentro da nosa aula, para 
afectos e dos sentimentos, a educación audiovisual, a non esquecelos nunca. 
urdime afectiva, a cartografía das alfabetización no mundo da imaxe, Son os seguintes: 
emocións, como dixemos. e como hoxe unha necesidade imperiosa, 
mellor antídoto contra da violencia. non só para o alumnado, senón 
O fomento das Escolas de Pais e tamén para o profesorado, as nais FINS DA EDUCACIÓN 
de Nais nos centros educativos, a e os pais. Faise imprescindible a . O pleno desenvolvemento da 
colaboración coas asociacións de incorporación destes contidos no personalidade humana. 
pais e de nais, o traballo conxunto sistema educativo para crear 
na aprendizaxe de técnicas e espectadores críticos, capaces de . A formación no respecto polos 
métodos de detección e de interpretar e distinguir as imaxes e dereitos e liberdades 
prevención de conflitos, necesita as mensaxes, pero tamén fundamentais. 
de apoios económicos e laborais necesitamos organismos de . A adquisición de hábitos 
de carácter institucional que as control dos medios, moito máis intelectuais e técnicas de traballo, 
autoridades educativas terien que rigor no cumprimento das así como coñecementos ... 
acometer. normativas internacionais de . A capacitación para o exercicio 

Temos que comprender que protección dos dereitos das nenas profesional. 
hoxe a escola non é nin o único e dos nenos, sobre as franxas 
nin, probablemente, o máis horarias. sobre os contidos, polo . A formación no respecto pola 

decisivo factor educacional. Novos que resulta imprescindible a pluralidade lingüística e cultural ... 

espazos de formación, de creación e posta en funcionamento . A formación para a paz, a 
educación, de transmisión de de Consellos do Audiovisual, de cooperación e a solidariedade 
valores (e de contravalores) teñen carácter independente, con entre os pobos 
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Aprender a vivir. Ariel. 2004. Diccionario de 
los sentimientos. Anagrama, 2002. El 
laberinto sentimental. Anagrama. 2002. Ética 
para náufragos. Anagrama, 1998. 

6. Vid. Jurjo Torres. El curriculum oculto. 
Morata, 2003, 

7. Fisas. Vicenc. El sexo de la violencia. 
Género y cultura de la Ed, Icaria, 
1998. Cultura de paz y gestión de conflictos, 
Barcelona: Icaria, 1998 

8. Vid. Carol Gilligan: La moral y la teoría. 
México. FCE, 1985. 

9. Miedzian, M.  Chicos son, hombres 
serán. ¿cómo romper 10s lazos entre 
masculinidad y violencia? Cuadernos 
Inacabados. Horas y Horas, 1995 

10. Vid. Juan Rof Carballo: Violencia y 
ternura. Madrid. Prensa Española, 1967. 

11. Vid. "Educar nos afectos, frear a 
violencia". Unidade Didáctica no 23. Manuel 
Dios Diz. Seminario Galego de Educación 
para a Paz, 2004. 

12. Setemorros e outros contos. Calo 
Iglesias. Seminario Galego de Educación para 
a Paz. Toxosoutos. Noia. 1997. 

13. Vid. Grandullón, o xigante 
abusón ... Calo Iglesias. Seminario Galego de 
Educación para a Paz. Toxosoutos, Noia. 
2000. 

14. Vid. Siluetas para un teatro de 
sombras. Rafael López Loureiro. Seminario 
Galego de Educación para a Paz, 1995. 

15. Vid. Dios Diz, Manuel: Cine para 
convivir. Seminario Galego de Educación para 
a Paz. 2001. 

16. Vid. Henry Adams: La educación de 
H. Adams. Alba Editorial. 2001. 

17. Vid. Fernando Gonzalez Lucini: La 
educación como tarea humanizadora. Anaya 
21, 2001. 

Aínda que sexa de maneira 
esquemática, insistirei de novo na 
idea da necesidade de reinventar a 
escola, de buscar unha auténtica 
mobilización do profesorado, de 
ilusionalo, de comprometelo nun 
proxecto educativo como o que 
estamos a comentar. Fernado 
González Lucini17 fala de 
"humanizar as áreas", José 
Antonio Marina de procurar 
"centros intelixentes", con Porto 
Alegre, reclamamos a posibilidade 
doutra educación, máiS global, 
máis crítica, emancipadora, non 
sexista, democrática, solidaria, 
cooperativa, que remate coa 
exclusión ... 

Porén, a escola tradicional 
segue a destacar os saberes 
académicos e racionais, as 
materias clásicas do currículo, a 
especialización máxima, os 
métodos máis discursivos e 
verbalistas, as rutinas, as inercias ... 
esquecendo as compoñentes 
afectivo emocionais, as relacións 
interpersoais ou a solución pacífica 
dos conflitos,,, por iso necesitamos 
reinventar a escola para continuar 
promovendo a educación e a 
cultura da paz, entre o profesorado, 
nas aulas, nas familias, nos media, 
nas institucións, na sociedade, 
ternos que decidirnos, 
comprometernos, temos que 
buscar as máximas complicidades 
para intervir, para vencer a 
indiferenza e a acomodación, para 
desatar OS ~ Ó s ,  OS O ~ S ~ ~ C U ~ O S  e as 

resistencias, para establecer redes 
cada vez máis poderosas, 
axudando a construir, entre todas, 
entre todos, a sociedade civil global 
e mundializar os dereitos humanos 
e a xustiza, revitalizando o papel 
das institucións supranacionais, da 
ONU e da UNESCO, 
devolvéndolles as súas funcións 
orixinais, transformándoas, 
facéndoas máis democráticas, para 
contar no novo século, o século da 
xente ..., con entusiasmo, con 
ilusión, sen esquecer que "non hai 
paz, sen educación para a paz". 

NOTAS 

1. Presidente do Seminario Galego de 
Educación para a Paz. D~~~~~~~ da F~~~~~~~~ 
Cultura de Paz en Galicia. 

2. Vid. Rodriguez Jares, X.: La educación 
para la Paz: su teoría y su práctica. Madrid. 
Popular, 1999 

3. MAYOR ZARAGOZA, FEDERICO 
(1 987), Maiiana siempre es tarde. Madrid: 
Espasa Calpe. 

MAYOR ZARAGOZA. FEDERICO (19941, 
La nueva página. Barcelona /Paris: Circulo de 
Lectores /Galaxia Gutenberg IUnesco. 
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Los nudos gordianos. Barcelona: Circulo de 
Lectores/Galaxia Gutenberg. 

MAYOR ZARAGOZA. FEDERICO (2000). 
Un mundo nuevo. Barcelona: Galaxia 
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UNESCO. 

4. Vid. Calo Iglesias: Educarpara a Paz 
desde o conflito. Seminario Galego de 
Educación para a Paz. TOXOSOU~~S. Noia, 1999. 

5. Vid. José Antonio Marina: La 
inteligencia fracasada. Ara Llibres, 2005. 
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A VIOLENCIA DE XÉNERO, ESA INNOMEÁBEL: DE GRISELDA A ELVIRA RODR~GUEZ DE OURENSE 

Que hai uns negros amores de supostos ideolóxicos ben desa grande ausencia xeral. lsto é 
índole pezoñenta diferentes, demostra unha o que máis me preocupa, como 

que privan os espritos, que sensibilidade semellante cara a lectora e como creadora, porque ao 

turban as concencias, este asunto. Na novela de tese A fin non importa tanto do que se 
pedra angular (1 891 1, entrementres fala canto do que non se fala; o 

que morden siacarifianl que pescuda a capacidade de redención que dicimos nos nosos textos é 
cando miran queiman, moral dos delincuentes, reflicte os menos relevante que o que, 

que dan dores de rabia, que malos tratos ás mulleres tirando á consciente ou inconscientemente, 
manchan e que afrentan, luz pública un dos asuntos máis calamos. En consecuencia, vou 

silenciados na súa época e nas 
Máis val morrer de friaxen posterior es,^ Xa na escrita 

evitar o camitio habitual, que seria 
o de rastrexar todos os casos de 

que quentarse á súa fogueira. contemporánea é referencia violencia de xénero que poden 
inescusábel O Sentinela, alerta! de visitarse nas letras para os debullar 
María Xosé Queizán. Era esperábel e, en vez diso, vou tentar de Rosalía de Castro. que unha autora tan comprometida analizar esa ausencia, que non 6 un Fallas novas. 1880 co programa feminista abordase o problema específico de noso, 
tema nestes relatos senón que deriva da situación xeral 

1 
desacougantes sobre a violencia. das mulleres no mundo. 
Ademais das calidades narrativas 

Á hora de reflexionarmos sobre do volume cómpre destacar que o 
o tratamento da violencia de asunto é tratado desde varias I I 
xénero na nosa literatura ou, por perspectivas: desde a óptica do 
extensión, na literatura, así en observador alleo á parella, desde a Ao longo da historia, a violencia 

xeral, o máis rechamante é, do home que fachendea de ter de xénero penetrou nas literaturas 

xustamente, o silencio. Para dicilo matado a muller que Ile plantou baixo o tópico recorrente da mal 

en breve, a violencia de xénero é cara ou desde a propia maltratada casada. No tópico toda rapariga 

un tema case ausente. Por que inicia un futuro incerto. aspira a un casorio temperán, que 

suposto, unha aseveración tan Cinxíndonos aos últimos tempos, a saque da casa paterna e que Ile 
categórica como esta sempre pode Fina Casalderrey en A lagoa das ensine os goces do amor. Porén 
refutarse. LectorQs informadQs nenas mudas visita o tema facendo este sono romántico hase 
han apuntar algúns exemplos aflorar o lirismo e a angustia da enfrontar á realidade da existencia 
illados. Cando menos, a Rosalía de man de lo, que converte o pai posto que, unha vez casada, a 
Follas Novas, con que se abre este maltratador no ogro dos seus rapaza verá duplicados os seus 
texto, deitaba unha ollada lúcida debuxos. Ou Rosa Aneiros insinúa traballos e as súas coitas: pasará 
sobre o problema, logo de telo xa a brutalidade de Adán, mesturando de obedecer un pai, figura 
amentado naquela retranca de con acerto o instinto de posesión, autoritaria e distante, a obedecer o 
Cantares Gallegos: "San Antonio a violencia e o desexo no relato seu dono, amante e único setior. 
bendito, / dádeme un home/ anque Eva en coiro que publicou Vieiros. Só recentemente, a medida que se 
me mate,/ anque me esfole." Unha Xa que logo, no caso de foi alicerzando a veta de 
contemporánea súa, Emilia Pardo procurarmos algo, algo achamos, investigación histórica sobre a vida 
Bazán, muller que se movía en algúns casos soltos ... en medio cotiá, puidemos ter testemuñas 
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directas, a través de honesta compaña e moi inimigas 

correspondencia persoal ou diarios, k l de liviandades de moza" porque 
da visión que as mulleres tiveron "se sufre, será co seu marido ben 

deste seu destino; algo que non é casadau3. 
literatura, aínda que se constrúa Unha vez tras doutra, en moitas 
con material escrito: no século XIV versións e linguas, as mulleres 
Margherita Datini protestaba polas foron instruídas con historias sobre 
lecturas, instrucións e berros do ! a perfecta casada. A través de 
seu home e Glückel de Hamelin cantares e coplas, nas homilías dos 
laiábase das súas 

I predicadores ou nos libelos de 
responsabilidades, en especial da consellos para futuras esposas que 
maternidade: "Cada dous anos propagará a literatura doutrinal, os 
teño unha criatura, atorméntanme 

y- modelos de submisión poden 
as coitas como a calquera nunha sintetizarse no motivo de Griselda, 
casa pequena chea de nenos, en que se inspirou Boccaccio para 
Deus os bendiga!, e creo que escribir o derradeiro conto do 
ninguén no mundo soporta unha Decamerón. O marqués de Saluzzo 
carga máis pesada do que a casa coa labrega Griselda. Unha 
miñaV7. Porén, o que nos achega a 

Neste sentido a literatura actuou 
vez despoxada das roupas que 

literatura, repetido e intensificado, 
coma un potente artefacto traía, a noiva transfórmase nunha 

é o ideal patriarcal da esposa dócil, 
ideolóxico, destinado a difundir un fermosa criatura, digna do fogar do 

obediente e casta, nai entregada e 
arquetipo de relación de parella e seu amo, que realiza os seus 

compañeira solícita, que sente 
un modelo de virtudes femininas. labores con presteza e humildade, 

fachenda ao demostrar que ser Así, por exemplo, frei Antonio de ten dous fillos e axuda o marqués 
muller é depender. Por que non Guevara nas súas Epístolas na administración das súas 
aparecen na literatura eses laios familiares enumera entre as propiedades. Porén a súa 
das mulleres reais? Ou as virtudes das esposas que teñan obediencia someterase a unha 
condicións verdadeiras da vida "gravidade para saíren fóra, cordura proba definitiva, da que sairá 
matrimonial? para gobernaren a casa, paciencia vitoriosa: Griselda nin sequera 

A Igrexa, que a partir do século para sufriren o marido, amor para protesta cando o seu home Ile 

Xlll se dedicaría á educación das criaren os fillos, afabilidade cos arrebata primeiro un fillo, logo o 

damas, cando menos nas grandes veciños e dilixencia para gardaren a OUtrO e 'le anuncia que a 

cidades de Europa, contribuiría a facenda". A suposta virtude da repudiar. Por esa abnegación, 

difundir un modelo de esposa que paciencia para sufriren o marido é acaba obtendo a súa confianza, a 

tiña como as actividades máis bastante elocuente da realidade volta dos seus fillos e o dereito a 

importantes na vida a salvación da social dos malos tratos mais aínda continuar sendo esposa. 

súa alma e a comodidade do restan outras virtudes que non O motivo de Griselda debeu de 
marido, unha misión sen dúbida teñen desperdicio: o freire formar parte dun programa 
complexa, que debería conferirlle a recomenda que sexan "cumpridas educativo destinado ás mulleres 
santidade senón no ceo, si na terra. en cousas de honra". "amigas de porque exemplifica todos os 
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valores que os contos infantís ideal literario está tan lonxe da vida absorberen determinados valores, 
continuaron a difundir durante como sexa posíbel pensar. Que estamos entrando no primeiro 
séculos para o adestramento de pasa logo? Seica Griselda era estadio dunha crítica ao 
xeracións enteiras: orixes comprendida coma un ideal patriarcado. O segundo estadio 
modestas, beleza, humildade, inexistente? A literatura do pasado implica apoderarse desa 
afouteza e incapacidade para a parece actuar coma un poderoso institución para transformarmos a 
réplica. As súas coetáneas aparato de control que transmite a realidade social. En tanto que 
chamárona "Griselda, a pobre" ou submisión: as torturas ás santas institución, a literatura filtra a 
"a paciente" e este epíteto non é violadas e esnaquizadas, aínda a realidade: mostra o que se quere 
de estrañar dada a semellanza co risco de escandalizar a inxenuidade deixar ver e agacha 0 que debe 
relato bíblico de Xob. En medio de feminina, incluíronse nos textos estar oculto. Repasando o que 
diferenzas físicas, legais ou relixiosos de uso formativo. Deste levamos visto, podemos concluír 
económicas, as mulleres europeas xeito, as mulleres entran na que, cando nas literaturas doutras 
ao longo de séculos deberon literatura como obxecto de épocas asoma o maltrato coma 
mostrarse voluntariosas violación e tortura. Cristina de unha proba de virtude feminina, os 
subordinadas dentro do marco de Pisán, a primeira autora (e autor) selectores do canon estaban a 
protección que a familia lles coñecida da literatura francesa, construír a orde xusta do mundo. 
confería. Ou iso parece mostrar a transmite en Le livre de la cité des Evidentemente, só xusta para 
literatura. Porque de rabuñarmos Dames (1405) unha clara eles. De aí debe seguirse que, se 
un pouco, a realidade cambia de conciencia de xénero e, no hoxe se silencia o tema, iso 
aspecto. Cando coñecemos figuras entanto, fa¡ referencia santa significa que pensamos que a 
concretas que pasaron á historia, Cristina, levada a suplicio polo seu violencia de xénero debe 
este ideal non se cumpre en pai, que a manda desmembrar permanecer oculta. Por suposto 
absoluto: temas raíñas teimosas en atándoa espida a catre estacas podería argumentarse que só 
defenderen os seus intereses e interpretación que se segue é quen escribe selecciona o tema 
pródigas en amantes, como Leonor clara: toda muller que saia do reso de que se escribe (e restrinxir así 
de Aquitania; ou abadesas que Ile está socialmente asignado a suposta culpabilidade aos 
conflitivas que protagonizan serias se a un tal final. a autores e as autoras). Porén 
controversias co papado por se 

literatura transmite as virtudes tod@s contribuímos a construír a 
extralimitaren en funcións 

domésticas a través, por exemplo, institución da literatura: quen 
relixiosas de alta envergadura, 

de Penélope, un dos motivos escribe, quen edita, quen comenta 
como Inés Láynez. As mulleres 

pagáns que a literatura occidental textos, quen ensina, quen 
que inscriben a súa biografía na 

considerou referencias cultas aconsella na libraría e, por 
historia son infieis, gozan dos 

inescusábeis. suposto, quen le, todas e todos 
praceres, insubordínanse con xuntos compoñemos a institución 
orgullo; nada que ver co que a Case sempre pensamos na literaria e, nese sentido, somos 
literatura transmite. Doutra banda, literatura coma unha arte mais a cómplices de devecer por 
cando reparamos nos sentires das literatura funciona tamén coma produtos de doada dixestión, que 
mulleres do común a través, como unha institución. Cando se preguen aos intereses do 
indicabamos antes, de documentos observamos o xeito en que as mercado ou que acaden a 
persoais, notamos tamén que ese mulleres foron educadas para seguridade de non estarmos a 
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furgar co dedo nun asunto sobre o de raza, de clase, de estatus) nin interviñese tamén neste agocho. 
cal a sociedade dista moito dun sequera se decatan de que eles Porén, non fai falta nacer con 
acordo. Dito noutras palabras: el poden ser eventualmente corpo de muller para poñerse na 
non será a violencia de xénero un explotados polo mesmo sistema pel das mulleres nin, pola contra, 
tema tan mal resolto socialmente, de dominio. Daquela, a nacer con corpo de muller asegura 
tan intratábel, tan impronunciábel, cosmovisión patriarcal impregna a ter esa voz disidente, que 
que non teñamos acadado a literatura e, nun feedback salvaxe, enfronte esta corrente dominante. 
madurez suficiente para a literatura alimenta e recrea o Se Tolstoi non precisou enrolarse 
incorporárrnolo á literatura? Non patriarcado, sorteando os asuntos en guerra ningunha para escribir 
será a literatura do noso tempo un que non realzan as virtudes Guerra e paz, abonda con illar un 
produto tan dirixido polo mercado asociadas á virilidade. Esta é unha asunto como motivo literario para 
e os seus intereses (que crean poderosa razón para silenciar a construír literatura sobre el. Ese é 
temas, e gustos) que está a violencia de xénero, o problema: damos cun 
sortear un asunto tan espiñento? probabelmente a primeira, mais innomeábel. Por suposto coa 

non a única. notábel incorporación de mulleres 

O asunto da violencia de ao oficio de escribir que se foi 
III 

xénero non puido ser rendíbel notando nas últimas décadas, a 
Durante séculos os literariamente se atendemos ás cultura feminina entendida como a 

personaxes do noso inconsciente consideracións históricas do visión do mundo que tivo que 
colectivo, creado basicamente pensamento dominante: "A muller amasar o colectivo dominado das 
polas imaxes da literatura (só máis é a inimiga da amizade, a dar mulleres a0 longo do ternpo, 

recentemente, polo cine e a inevitábel, a tentación natural, o debería ter un reflexo na arte 
publicidade), foron os esperábeis perigo doméstico, o mal literaria. E vaino tendo, mais aínda 
nun universo deseñado á medida necesario" predicaban os padres é escaso. Porque con frecuencia 
do home. 0 nos0 maxín está da lgrexa cando querían preservar autoras pretenden sumirse nun 
poboado de personaxes e os seus homes de trato carnal con neutro que [les resulta máis digno, 
situacións que só poden muller. As forzas de selección do menos salientado socialmente e, 
entenderse aceptando que están gusto operaron (e aínda o fan), polo tanto, un carro máis lixeiro do 

elaboradas por un artefacto asegurando que non se que empurrar. Con todo, as 
cultural dominado polos establecese como motivo. Só así mulleres cando escriben están en 

homes. Xustamente chamamos a pode explicarse que en distintas disposición idónea para tomaren 

iso patriarcado: a unha visión do literaturas se reiteren asuntos conciencia da súa alteridade e 

mundo deseñada para o servizo como, por exemplo, os enredos introduciren asuntos que escapan 

dun grupo social. Xustamente con triángulos amorosos ao pensamento único que nos 

porque este artefacto non remite entrementres outros asuntos asolaga, como este da violencia 

a todos os homes dicimos igualmente "universais" se de xénero. Daquela aínda temos 

patriarcal e non masculino. Tamén afundan no esquecemento en que furar un pouco máis para 
porque o artefacto é tan poderoso todas partes. E posíbel que o explicarmos porque segue, mesta, 

que, por veces, algúns homes acceso tardío e escaso das a rede do silencio. 

excluídos do poder (por cuestións mulleres ao oficio de escribir 
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IV en particular use a violencia contra Os abusos ligados á condición 

Dada a gran variedade de unha muller en particular e, como de xénero constitúen un modelo 

filosofías feministas vixentes non resultado, teñamos un acto que se comprende só examinando 
poderíamos remitirnos a algo como reprobábel e irracional. Porén, os o contexto social. A noca 

unha perspectiva feminista unitaria amantes do politicamente correcto sociedade estrutúrase sobre 

sobre a violencia de xénero. Porén, gustan de desactivar a forza do divisións ben partilladas, entre as 

tanto desde a investigación como feminismo neste como noutros que o xénero ocupa un lugar 

desde a reflexión crítica ou desde o aspectos. O serve de esencial. Pois ben, en tanto que 

activismo feminista xorde a mesma colchón Protector Para moitas grupo dominante, os homes teñen 

cuestión: por que os homes mulleres maltratadas: sobre o acceso a recursos materiais e 

inflixen castigos físicos ou activismo feminista constitúense simbólicos que ás mulleres lles 

psíquicos ás mulleres? Coido que as redes de solidariedade e afecto, resultan alleos. A estas alturas 

este xeito de formular a pregunta é ármase as Para a todQs sabemos que o prototipo de 

crucial porque concentra a atención resistencia; regaláselles Para "xefe", "candidato", "piloto de 
nun tipo específico de violencia: a voar ás que tiñan as portas avión", "cantante de rock" ou 
que se produce nas relacións pechadas. Con todo ningún de "cabeza de bufete prestixioso" é 

heterosexuais estruturadas baixo a entre os críticos habituais do un home. Porén desde o 

institución do matrimonio ou da feminismo Ile ha recoñecer este feminismo máis institucionalizado, 

parella de feito, constituída como mérito. Aínda que, cando menos tanto se ten insistido na 

referente ideolóxico, ademais de de boca para fóra, ninguén aproba necesidade das mulleres tomaren 

económico ou xurídico. Non a violencia machista: esta forma o poder, que ás veces parecemos 

estamos a preguntar logo: "Que de terrorismo cotián que está esquecer aspectos esenciais en 

tipo de psicopatoloxía se agocha presente na vida de mulleres de canto ao manexo de recursos 

tras da violencia?" Nin tampouco: todas as clases sociais e simbólicos. Fixándonos na 

"Que tipo de contornos familiares condicións é rexeitada literatura, moitos dos produtos 

son proclives á violencia na aparentemente por toda a "literarios" resultan, aínda hoxe, 

sociedade?". Non adoptamos un sociedade, porén isto debe de ser alleos á rnaioría das mulleres. 

enfoque clínico nin sociolóxico, xa hipocrisía. Porque se o O xornal, peza de prestixio 
que logo non procuramos a rexeitamento fose certo, a masculino, vai destinado na súa 
explicación nunha enfermidade violencia de xénero estaría lectura a homes: doutro xeito non 
mental ou na loita de clases. erradicada. Ou, vindo a eido se entendería que a edición do 
Pescudamos sobre o feito de que literario, se isto fose certo, a domingo levase un suplemento 
tantos homes usen a forza física e literatura non calaría e retrataría "feminino" para acompañar o 
a intimidación psíquica contra das este asunto. As estatísticas din home no café. Tampouco se 
súas compafieiras e asemade que 4 de cada 10 mulleres reciben entenderían as páxinas con 
queremos saber que función malos tratos ao longo da súa vida, anuncios de servizos de 
adopta esa violencia nunha logo 4 de cada 100 obras, prostitución ou a importancia e a 
sociedade e nun momento poñamos por caso, poderían colocación da sección de deportes. 
histórico dados. A perspectiva reflectir ese tema. E axudar a Evidentemente, as mulleres 
feminista non pensa que un marido matinar sobre tal asunto. podemos ler xornais ou mesmo ler 
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esas páxinas; simplemente o "episódica" A institución literaria parellas Esta permeabilidade social 
produto non vai destinado a nós. sabe de xénero e usa ese saber do fenómeno debe levarnos a 
Como tantas veces acontece. igual para manter as cousas no seu sitio suponer que a violencia constitúe 
que aceptamos incluirnos nun As análises sociolóxicas un mecanismo útil para subordinar 
masculino que din "xenérico". A insisten en que, aínda que os niveis as mulleres Por suposto, hai 
maior parte dos compradores de de riqueza e educación incidan nos moitos outros mecanismos que 
xornal son homes, o feito social de cómputos, homes de calquera raza, serven ao patriarcado para manter 
manterse informado ao respecto clase ou idade atacan as súas as mulleres en posicións sociais de 
das últimas noticias é máis 
valorado entre homes que entre rr mulleres, e moitas mulleres con 
recursos económicos e intelectuais 
non adoitan mercar xornais Nótese 
que este aspecto non é alleo á - I , 
miha argumentación. Porque a e --., 
actitude que a cidadanía ten sobre l 

r 
l 

a violencia de xénero vén ditada 1 3-w 

sobre todo pola prensa. Na prensa 
l 

os gramáticos puristas insisten 
sobre a necesidade de falar de I 1 
"violencia doméstica" (como se %- -_ _ 1 
fose un mal da casa moderna), -- . .f :------ 
deitando polo ~ h a n  toda a análise .;-. +$.& - -. I 

revulsiva activada polo movemento -?%a. ; 
feminista e incluida na expresión 

l 

"violencia de xénero" ou noutra, -i ainda máis contundente. 
-1 "terrorismo machista" Na prensa 

a noticia aparece na páxina de 
sucesos (que non é importante 
como a de política internacional), 
relatada como un mal lamentábel 
coa boca pequena, e remitíndoa de 
ser posíbel a grupos sociais 
desfavorecidos Na prensa a 
violencia de xénero non se 
diferencia de calquera outra 
violencia: do veciño que fire alguén 
por un asunto de marcos, da voda - 2  < 

que acabou en pelexa ou de ' 1  - >-S. L. 

calquera outra incidencia ,. ; ~- .a 
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opresión, porén a violencia debe de moldes que o patriarcado forxou. desgarrado que escandalizou os 
ser o máis aberto e efectivo para o "Porque todavía no les es membros do xuri cando, ao abriren 
control social. Máis unha cousa: permitido a las mujeres escribir lo a plica, viron que a autora era unha 
aínda que un home en particular que sienten y lo que saben" muller. A partir dese episodio, 
poida rexeitar o uso da violencia escribe Rosalía en La hija del mar Caterina agocharía a súa identidade 
física ou psíquica contra das súas (1859). Efectivamente, xa é hora de baixo o pseudónimo masculino de 
compañeiras na vida, os homes abordar o tema literariamente, dun Víctor Catala. Noutra das súas 
como clase benefícianse en xeito abondoso e produtivo, a obras, Drames rurals (1 902), 
conxunto do xeito de as mulleres menos que pensemos manter que, incluirá un paratexto a xeito de 
se veren restrinxidas e limitadas a no fondo, toda a liberación de que prólogo, recomendando ás 
causa da violencia dos seus facemos gala só atinxe ás mulleres "damiselas cidadás" que eviten a 
amantes e compañeiros. A que o merezan, as que son súa lectura "de non estaren 
presenza de abusos nunha capaces de competir, as que dispostas a asumiren a cara da vida 
sociedade reforza a pasividade das "valen", as que son tan homes que a sociedade lles oculta". 
mulleres e a súa dependencia coma un home. Dicíamos antes Efectivamente, a brutalidade da 
(aceptación do admitido pola tribo, que a incorporación das mulleres vida das mulleres nos contornos 
medos ás veces sorprendentes na ao oficio de escribir non sempre se rurais nesa paisaxe e nesa época 
noca "época avanzada"), até o traduce nunha óptica feminista: a destila unha amargura insólita que 
punto de que elas acaban por institución usa o seu poder para Ile valeu neste caso á súa autora a 
veren os seus dereitos como neutralizar voces diverxentes. desaprobación xeral: o propio poeta 
beneficios dos que se están a Dando agora a volta a0 argumento: Maragall, que antes saudara a súa 

aproveitar ("t i  si que tes sorte, cun toda voz subversiva é máis proclive que tras 

marido que sabe cociñar") e a incidir neste tema. Por iso A pseudónimo debía de ocultarse 
aumenta a dependencia cando os Esmorga, unha obra que desde hai algún agora 
homes exercen (fóra xa da parella) xa tempo, deixou de lerse en clave quéixase de que se inspire nunha 

os seus dereitos de autoridade e de relato de costumes para adquirir "visión parcial da realidade"4. Xunto 

control. Coido que, desde calquera unha interpretación máis a este episodio pouco coñecido de 

feminismo que se queira adoptar transgresora, reflicte os malos Caterina Albert (que inclúe o 

como perspectiva, pode admitirse tratos e abusos ás mulleres cunha exercicio do travestismo literario), 

que a dominación social é o factor naturalidade esmagadora. poderíamos citar outro estilo de 

crucial que contribúe a crear e disidencia. Nalgúns textos a 
Se visitamos o exterior, 

manter a violencia de xénero. violencia de xénero, sen ser o 
podemos comprobar que tamén tema principal, aparece aludida de 

O presente texto ábrese cuns fóra da nosa tribo as referencias ao pasada, tal e como fai Carson 
versos de Rosalía de Castro onde a tema proceden das voces McCullers na novela A voda. Cando 
palabra poética, aguda coma un disidentes. Unha escritora dunha está a caracterizar un personaxe 
escalpelo, analiza con máis lingua minorizada coma a noca, secundario a narradora indica que á 
precisión do que as ciencias Caterina Albert é un bo exemplo. idade de trinta e cinco anos xa 
sociais. Noutra das súas obras esa Esta autora do Ampurda presentou estivera casada catro veces e 
mesma autora enlaza precisamente a un concurso literario en 1898 o recibira de cada home un tipo de 
coa necesidade de subverter os drama L'infanticida. O texto é tan maltrato diferente. Porén a autora, 
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coñecida como voz disidente, está referírmonos a un personaxe facer vida marital segundo os 
caracterizando todo un grupo histórico, tan pouco amentado principios da Santa Madre Igrexa, 
social: o personaxe ao que se refire como singular: o de Elvira de xeito que Elvira ha "ser 
é unha muller negra nun contorno Rodríguez de Ourense. Maltratada obediente e servente en todas as 
sudista e, polo tanto, a violencia polo seu home, Elvira pide axuda á cousas xustasV5. Elvira, muller 
non cuestiona (non afecta) o status xustiza e reclama os seus dereitos galega, puido ter sido a pingueira 
quo burgués. A violencia machista perante a lei, en 1465! O desde a que escorregase a 
non debe ser nomeada polas personaxe de Elvira resulta violencia de xénero para entrar nos 
mulleres e, se a houber, non debe emblemático. O que a historia textos literarios. Porque o certo é 
saír retratada na foto da literatura oficial nos transmite sobre ese que existen outros casos de malos 
co perfil dunha ameazada período histórico é a revolta tratos na parella relatados na 
xeralizada. irmandiña, unha época de asaltos e documentación xurídica a partir 

Neste sentido podo apuntar levantamentos contra os abusos desa época que serven aos 

unha experiencia propia. En 2004 dos señores feudais ben especialistas para testemuñar o 

publiquei unha novela curta, A xeira documentado e con heroes propios avance do dereito público individual 

das árbores, debullando un día na como o mariscal Pardo de Cela. nos diferentes tipos de violencia de 

vida dunha muller que traballaba e Porén, ese momento trouxo aires xénero, en violacións, inxurias ou 
novos: a medida que os labregos 

criaba os seuc fillos. Nunha abandonos6. A pesar diso non 
ou os artesáns comezaban a 

sucesión deescenasdebuxaba os todos os textos escritos son 
dubidar do carácter divino do señor considerados polo canon como ritmos dunha existencia contra o 

reloxo, pendente de fíos externos 
feudal e das súas débedas, literatura. 
instálase no colectivo da poboación 

até devir sumamente precaria. A galega unha conciencia dos A partir de aí explícase o 
crítica presentouna repetidas veces abusos, dos dereitos sobre a deserto. Un deserto que non é 
como o relato dun día na vida propiedade ou a persoa, que absoluto, desde logo: citaba ao 
dunha nai solteira con varios filloc. engloban as mulleres. Se os comezo unha serie de textos 
Ante o meu estupor a categoría problemas conxugais ficaban (e inescusábeis e, evidentemente, 
das nais seguía existindo. ficarian moito tempo) agachados na "0" ~0mp0ñen máiS que unha 
O que nunca aparecía neses intimidade familiar, o caso de Elvira, escolma ditada Por gustos ~ersoais 
resumos era que ao longo do día representativo doutras mulleres e sen ánimo de excluír ningunha 
Clara, a protagonista, aparece que na baixa Idade Media acoden á OUtra achega. Nos Últimos anos 
~bsesionada pala r-T-lorte inminente xustiza para reclamaren apareceron ademais publicacións 
do seu pai, un maltratador que Ile formal, é extremadamente promovidas polas institucións 
pegou, que aterrorizou a súa interesante. Carme Pallares, no seu políticas, no noso caso desde a 
infancia e que ocasionou o suicidio estudo sobre a vida das mulleres Secretaría Xeral da Igualdade, e 
da súa nai. Ese asunto, escabroso, medievais, recolle o documento dedicadas especificamente a 
só xera silencio. notarial en que se esixe ao home abordar este asunto. Os dous 

Así e todo no conxunto da de Elvira (que ironicamente se volumes de poesía Polifonías, 
literatura galega o asunto da chama Xoán Tenorio) que prometa voces poéticas contra a violencia 
violencia de xénero debería ter sido non matala nin ferila con espada, de xénero reuniron en 2006 e 2007 
máis produtivo. Aquí cómpre puñal ou pau perigoso e que volvan algunhas das plumas máic 
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prestixiosas da nosa literatura: na materiais que poidan exercer unha maltratan non son "outros": son os 
primeira ocasión mulleres, na didáctica social, probabelmente nosos fillos, os nosos irmáns, os 
segunda homes7. Na mesma liña, a habería que valorar a eficacia homes que coñecemos, dos que 
Universidade de Vigo convoca o doutros soportes non non imaxinabamos un tal 
Concurso de relatos de muller exclusivamente literarios, do estilo comportamento. A literatura, para 
Matilde Bares cunhas bases que do cómic ensaiado por Rosalind recuperar a súa forza transgresora 
recollen a violencia de xénero Penfold no volume que Lumen ten que se atrever a incluír os 
como asunto prioritario que se terá publicou en espan01 co título temas proscritos, dándolles ás 
en conta para o concesión do Quiéreme bien. palabras a forza con que desbotar 
premio. O problema destas 

nasa época ~ ~ i ~ ~ l d ~  perdeu calquera estrutura de dominio. O 
iniciativas é que poden resultar 

valor. A obediencia deixou de ser resultado será unha nova literatura, 
perigosas: ao vir ditada a 

unha virtude e a opinión pública alixeirada do peso institucional, 
necesidade desde fóra, por 

contempla, por primeira vez na máis excitante como arte. 
encargo, non responde a 
necesidade das  autoras a se historia e como resultado da 

expresaren, a seleccionar ese tema revolución feminista, o dereito das 

entre outros, e poden lerse como mulleres a levantaren a súa voz e 

forzadas. Con independencia da interviren activamente no mundo. 
calidade dos textos incluídos, que Neste contexto é sorprendente NOTAS 

non se pon en dúbida desde aquí, que Elvira siga a pedir axuda ante a 1. Pardo Bazán. E. (1 891 1: La piedra 
o feito de antoloxizar un volume lei: igual que a Elvira encarnada angular, vers. gal., Vigo. Xerais. 2003. 

deseñado para abordar un tema é muller, a Elvira motivo literario 2. Vid B. Anderson &J .  Zinsser (1988): A 
indicativo da súa ausencia entre as precisa hoxe a protección das history of their own, Harper and ROW, New 

producións artísticas: se o tema institucións para imprimir a súa voz York. Trad. esp. de T. Carnprodón, Historia de 

circulase normalizado podería airada á literatura. Sen o apoio da las mujeres: una historia propia, Barcelona, 

facerse unha escolma do que hai administración, de alguén que a Critica, 1991, páx. 468. 

en lugar de, simplemente, provocar avale desde o exterior, seica a 3. Vid. M. Fernández Álvarez (2002): 

que haxa. Neste sentido, no literatura non se atreve. Quizais Casadas, monjas, rameras y brujas, Madrid, 

entanto, si resulta lexítimo que Elvira non se cinta amparada polas Espasa Calpe. 

opere a tradución. 0 arquivo teatral súas compafieiras,  olas vecinas, 4. Vid. Tavera, S. (2000): Mujeres en la 

Francisco Pillado Mayor na súa polas amigas, polas mulleres da historia de Esparia. Barcelona, Planeta. 

serie branca, consagrada a outras familia. Nin polos compañeiros, 5. Pallares, C. (1993): A vida das 

literaturas teatrais, recolle para nós vecinos e amigos. Hoxe sabemos mulleres na Galicia medieval (1 100- 1500). 

un texto de tanto vigor coma Luces que para erradicar a violencia de Univ. Santiago de Cornpostela. 

fóra!, obra teatral da autora india xénero hai que rachar co respecto 6. Esta veta está rnoi ben documentada 

contemporánea Manjula á intimidade do que sucede nas no traballo xa citado de C. Pallares (1993) e 
no de M. X. Rodriguez Galdo: Textos para a 

Padmanabhan, onde se reflicte con casas, temos de ser cómplices de historia das mulleres en Galicia, Consello da 
crueza a convivencia indiferente da nós mesmas e, ante o berro, ante Cultura Galega. 1999. 
burguesía coa violencia de xénero. a queixa, ante o golpe, acreditar na 7. AA W (2006 e 2007): Polifonías. 
En todo caso, se O que se testemuña feminina. Hoxe Voces poéticas contra a violencia de xénero, 
pretende é poner a circular sabemos que os que golpean e A Coruña, Espiral Maior. 
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A VIOLENCIA NO TEATRO: ANTONIN ARTAUD E SARAH KANE 

O teatro non se escribe, faise. nalgunha das súas traxedias, no 
Isto aseveraba Antonin Artaud coa banquete de sangue servido de 
certeza non só da reflexión teórica, esfoladuras, violacións, 
senón coa experiencia de quen se degolacións, antropofaxia, etc. Un 
tiña debatido na dramaturxia, na cumprido exemplo é o seu Titus 
dirección, na interpretación e Andronicus. 
mesmo no figurinismo e no A Biblia é outra fonte 
deseño. O drama é acción. A inesgotable de escenas variadas 
acción, asemade, ten o seu dunha enorme violencia que roza o 
detonante no "conflito dramático", inimaxinable. Non é de estrañar 
na oposición entre un querer e un que o imperio Vaticano teña tamén i,. , 
temer, entre un desexo e o medo a unha cumprida historia de : :.. 

: 

conseguilo. O conflito soe ser, atrocidades, non menos 
ademais, unha situación inestable exuberantes en brutalidade que as 
ou en desequilibrio, e aí o do ntus Andronicus do bardo 
personaxe deberá facer algo, inglés. Na actualidade, sobre o 
accionar, para restituír ou escenario, poucos dramaturgos 
conquistar o equilibrio ansiado. Por recolleron dun xeito tan poético e, elocuencia do corpo, do xesto, da 
tanto, tamPoUc0 sería desacertado á estarrecedor a violencia, voz e da palabra en tanto onda 
considerar o "conflito dramático" nunha busca desesperada do amor, sonora, vibración tanxible. Iso 
como unha forma de violencia, como a británica Sarah Kane. A redundará na concepción dun 
máis evidente cando se lida en Biblia, Séneca, Shakespeare, son teatro da presenza máis que da 
pura contenda. Non de balde, un pedriñas angulares que caen na ficción referencia1 limitada a ser un 
dos xéneros máis catárticos e poza escura da traxedia dobre da realidade. Ou sexa, a 
instrutivos, desde a antigüidade, é contemporánea de sarah K ~ ~ ~ ,  reivindicación dun teatro enerxético 
a traxedia, na que 0s protagonistas deixando un ronse1 sanguento. baseado nas forzas, intensidades e 
levaban a cotas de heroicidade a 

Cómpre, de todos modos, pulsións da presenza viva dos 
súa loita, no percorrido da cal había 

retomar o nome de Antonin elementos materiais, plásticos, 
violencia a embute. Contra as sonoros e actorais, que posúen a 
preceptivas aristotélicas do decoro, Artaud. que Puxo as bases dun 

"teatro da crueldade", antes de súa propia Ióxica e que van máis 
esconder as escenas sanguentas e 
escatolóxicas, para amosar só os pasar ao de Sarah Kane, por ver de alá de ser "gnos de 

trazar un rego que nos leve de ilustración ou indicación da 
seus resultados ao respectable realidade. 
público, impúxose a dramaturxia de xeito fértil a0 com~lexo uso da 

Séneca que, se ben carecía de violencia no teatro. Se o teatro, como arte, quere 

verdadeira acción, non estaba ter a forza inevitable da vida, debe 

exenta de escenas macabras e ser tan cruel e activo como ela. A 

morbosas que redundaban na O TEATRO CRUEL DE ANTONIN necesidade é cruel, sobre todo 

máxima visceralidade da violencia. ARTAUD cando a nosa conciencia nos fai 

Séculos máis tarde, Shakespeare Hai en Artaud un rexeitamento obedecela, someternos a ela e 

tampouco se quedou curto ao logocentrismo para defender a actuar. Porque a necesidade require 
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sempre dun esforzo para dramaturxias de teatro visual e de revelación. Porque hai forzas e 
satisfacela. E sen necesidade, obxectos, ou de teatro xestual, conflitos que viven agochados. 
como sen esforzo, non hai vida. "O máis que ás de teatro de texto. reprimidos socialmente, e que o 
esforzo é unha crueldade, a Unha realización plena dos teatro saca a escena, incluso eses 
existencia polo esforzo é unha presupostos artaudianos, ademais actos hostís á sociedade que, non 
crueldade" (Artaud, 1990: 11 7). da dramaturxia de Sarah Kane, é a obstante, se crían no seu seo. 
Pero, ao final, como todos do belga Jan Fabre, un bo exemplo Paixóns, que as leis obstaculizan e 
sabemos, vén a compensación, o nese sentido é Je suis sang (2001), condenan, xorden con virulencia 
pracer, o crecemento interior. na que exclúe calquera indicio de enriba do palco. O espectador, a 
Diriamos, pois, que sen a linearidade. Esta obra de Jan Fabre espectadora, asisten con angustia 
crueldade do esforzo e das está composta por cadros arredor a esas imaxes tortuosas das que, 
necesidades non poderiamos do sangue, purificador e fonte de na realidade, intentan fuxir ou facer 
experimentar o pracer nin o gusto vida, o sangue menstrual, o sangue a vista gorda. 
da vida. Evidentemente, esa loita é das feridas da vida, o mito do Cando o teatro trastorna os 
tanto máis efectiva canto máis sangue de Cristo. Da guerra ao nosos puntos de vista, e as 
lúcida sexa, pois demanda dunha amor, o sangue corre. Do mesmo seguridades ás que nos aferramos 
conciencia esperta, capaz de autor tamén é L'Histoire des se cambalean, xorde a crueldade. 
recoñecer e avahar e, sobre todo, Larmes (2005), de novo, o corpo Aí abre fendas. Ese teatro é o 
de pofier en acción. Artaud semella no centro e os seus fluídos, que azoute da sociedade, a natural 
partir do principio de que nada nos revelan a relación deste co reacción á acción que exerce a 
nesta vida nos é regalado, todo mundo. propia vida baixo as nosas 
nolo ternos que ganar: "o ben é Artaud dálle unha total primacía regulamentacións. Soamente é 
desexado, é o resultado dun acto; linguaxe escénica, plenamente digno de ser considerado unha arte 
o mal é permanente." (Artaud, concreta e material, que se escribe se é capaz de poner en crise a 
1990: 1 16-1 17). E os espectáculos e realiza no espazo e no tempo, A quen participa do seu ritual. Porque 
deben pofier sobre a escena esa expresión dinámica no espazo é a o teatro é crise. 
acción que mostre ese apetito autenticamente teatral. Para el o 
voraz de vida. Unha peza concreta terreo do teatro non psicolóxico 

As palabras convértense aquí 
que pon como exemplo, na que o en movemento no tempo, en 
elemento da crueldade está na súa 

senón plástico e físico. No pleno material sonoro. 
base dramática é o Woyzeck de 

pensamento e na intelixencia hai Dependendo da actitude rnáis ou 
Büchner, na cal, efectivamente, 

actitudes que escapan ao dominio menos receptiva do público, as 
máis aló da narratividade linear e 

da palabra e que os xestos e a palabras, como material sonoro, 
linguaxe do espazo alcanzan con 

Ióxica que transgride, están expresarán tanto ou máis polas 
presentes os esforzos denodados 

maior precisión. súas cualidades (respiratorias, 

dun ser humano que se desvive Fronte á vida social, pública, plásticas, xestuais) que polo seu 
por vivir, un antiheroe que busca regulada por normas e códigos de significado Ióxico. Xa que o 
sobrepoñerse á miseria e á conduta, o teatro toma os seus significado da palabra clara dános 
manipulación da que é obxecto. xestos e inflámaos, Iévaos ao a idea acabada e, por tanto, morta. 
Porén, as preferencias no tocante paroxismo. O teatro cruel de O significado literal é inanimado, 
ao repertorio de obras apunta a Artaud rebélanos a partir da só a respiración, o alento máis 
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que a palabra, pode levarnos á na sociedade e no teatro Avoga pola efectividade da 
emoción. Porque é indiscutible franceses e, por extensión, tamén materialidade do son, pola música 
que toda emoción, máis ató das nos occidentais. A ese respecto da palabra que se dirixe, como o 
fronteiras sociopolíticas e di: fai a propia linguaxe musical, ao 
culturais, ten a súa respiración inconsciente. 
propia. Xunto ao sentido Ióxico "No teatro, tal como aquí o 

cómpre darlle ás palabras o seu concibimos, o texto é todo. Outro elemento a desterrar do 
Enténdese e admítese teatro que proxecta Antonin "sentido máxico", ou sexa, explorar 

a súa capacidade de encantar, de definitivamente (e isto Artaud é o psicoloxismo que 

seducir, de atrapar os sentidos da incorporouse aos nosos hábitos e preponderaba na dramaturxia da 

recepción, polo que procede á noca mente, e recoñéceselle primeira metade do século pasado 

coidar a súa forma sensible, como valor espiritual) que a e na de finais do século XIX. A 
linguaxe das palabras é a linguaxe psicoloxía expresada a través do volvendo ás fontes respiratorias, 

plásticas, activas da linguaxe, primeira. Agora ben, aínda desde diálogo que se pechaba nas 

buscándolles a relación íntima e o punto de vista occidental é obsesións circunscritas ao ámbito 

directa cos movementos físicos necesario admitir que a palabra doméstico. O teatro debía ser 

susceptibles de orixinalas. Desta osificouse, que os vocábulos, igual á vida, pero non ao 

maneira, o aspecto meramente todos os vocábulos, conxeláronse espectáculo individual dos 

Ióxico e discursivo da palabra e envaráronse na súa propia caracteres, senón ao seu aspecto 

desaparece ante o seu aspecto significación, nunha terminoloxía máis universal, atinxindo á propia 

físico e afectivo, capaz dunha esquemática e restrinxida. No especie humana. Como? Sobre 

meirande mobilización nota teatro, tal e como aquí se todo a partir dos mitos 

espectadorla. Esta reivindicación practica, unha palabra escrita ten fundacionais e primitivos 

materialista da palabra como masa tanto valor como esa mesma actualizados enriba do palco. 

fónica, vólvea á oralidade primitiva, palabra falada. [...] Escápaselles 
Como sinalabamos ao inicio, a 

e desvincúlaa dunha narratividade todo canto se refire á enunciación 
particular dunha palabra e á vida componse de necesidades, e 

descritiva. "Que as palabras sexan estas impélennos a satisfacelas, 
oídas como elementos sonoros e vibración que pode alcanzar no 

con gran gasto de esforzos, ou a 
non polo que gramaticalmente espazo; e consecuentemente 

soportar a frustración de non 
queren expresar, que sexan todo canto isto poida sumar ao 

pensamento. A palabra así 
acadalas. As necesidades son 

percibidas como movementos, e crueis, pero fannos estar vivos. O 
que eses mesmos movementos entendida ten apenas un valor 

teatro busca achegarse a esa 
se asimilen a outros movementos discursivo, é dicir, de elucidación. 

E en tales condicións non é mecánica. 
directos, simples, comúns a todas 

esaxerado dicir que, dada a súa as circunstancias da vida" (Artaud, 
terminoloxía 

Pulverizar as aparencias é 

1990: 135-1 36). outra das funcións principais do 
definida e finita, a palabra só teatro, e para iso cómpre fuxir de 

Nas súas cartas, redactadas en serve para deter o pensamento; calquera subterfuxio e afrontar a 
París a principios dos anos trinta, cércao, pero acábao; non é en violencia que aguilloa ao ser 
fai declaracións contundentes suma máis que unha conclusión." humano. Na relación consigo 
contra o logocentrismo reinante (Artaud, 1990: 133-1 34). mesmo e na relación cos demais. 
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SARAH KANE. VIOLENCIA E Birmingham, que remata aos vinte 
AMOR e dous anos, coa escrita de Blasted 

Nos derradeiros cinco anos do (Ruínas). E é precisamente a partir 

século pasado escintila e chega ao de Ruínas de Onde sarah Kane 
edificará unha obra que non deixa seu cénit a estrela de Sarah Kane, 
indiferente a ninguén que se hoxe xa canonizada como un 
achegue a ela, sexa desde a clásico da escrita dramática. 
lectura, sexa desde a experiencia Érguese desde as ruínas e 
escénica. A estrea de Blasted en acéndese desde os restrollos 
1995, no prestixioso Royal Court dunha sociedade que quere pechar 
Theatre de Londres, foi un os 0110s á violencia cega, na que, 

non obstante, sempre cae e crece. escándalo instantáneo que saltou a 

A violencia aparece con furia todos os medios de comunicación. 
A crítica fora unánime e Pinter e Edward Bond. Por certo, 

desvalida en Blasted (1 995), a súa 
ferozmente hostil nos seus Bond protagonizara, anteriormente, 

opera prima, e desaparece 
ataques á dramaturga. En The a última gran controversia xerada 

transida, diluída, nas voces de 4:48 
Guardian podía lerse: "escenas de polo Royal Court, institución que 

Psychosis (20001, a derradeira. 
masturbación, felación, mexos, sempre se caracterizou por apoiar 

Sarah Kane nacera o 3 de defecación, violación homosexual, as dramaturxias emerxentes e 

febreiro de 1971 en Brentwood, baleirar de 0110s e canibalismo ... máis arriscadas de Gran Bretaña, e 

Essex, filla de xornalistas. Xa desde Fiquei a pensar como é que un lixo 
fora a raíz da estrea, en 1965, de 

moi nova tivera unha relación inxenuo como este conseguiu Saved, que remataba coa brutal 

directa coas artes escénicas, na pasar no comité de selección lapidación dun bebé no seu carriño. 

escola dirixe obras de Ibsen e normalmente tan sensato do Royal A partir de Blasted (1 9951, 
Shakespeare. Comeza o Court" (Benedict, 2005: 761, ou no Sarah Kane traballará no guión 
Bacharelato de Teatro na Spectator, cuxo crítico ficou titulado Skin (Pe4, estreado no 
Universidade de Bristol, no 1989, "completa e absolutamente London Film Festival en 1995, e 
onde dirixe Macbeth de anoxado por unha peza que parece escribirá catro obras teatrais máis: 
Shakespeare, Top Girls de Caryl non ter límites para a decencia, e Phaedra's Love (O amor de 
Churchill, Rockaby de Samuel ao mesmo tempo non ten unha Fedra, 19961, Cleansed (Purificados, 
Beckett, entre outras, e actúa en mensaxe para vehicular como 1 998). Crave (Falta, 1998). e 4:48 
Victory de Howard Barker, un dos desculpa" (Benedict, 2005: 76). E o Psychosis (2000). A0 igual que 
dramaturgos que máis a Daily Mail incluso chegou a suxerir Antonin Artaud, Sarah Kane 
influenciou, segundo a mesma que o diñeiro gastado no padecía dunha saúde mental 
autora confesou en diversas espectáculo teria sido mellor crebadiza, con caídas en fondas 
ocasións. Axiria, aos vinte anos, investido en terapia para a autora depresións psicóticas. No 1997 
participa no Festival Fringe de (Rebellato, 2005: 84). Non estivo internada no Royal Maudsley 
Edimburgo. Aos vinte e un obstante, o propio director do Royal Hospital. Pero seguiu traballando, 
licénciase na Universidade de Court, Stephen Daldry, saíu en un ano antes dirixira a estrea de 
Bristol e comeza un posgrao en defensa da autora e da súa obra, á Phaedra's Love no Gate Theatre de 
dramaturxia na Universidade de beira nada menos que de Harold Londres, e fora chamada polo 
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dramaturgo Mark Ravenhill para ser 
a escritora residente da compañía 
Paines Plough, tarefa que 
continuou ata o 1998. Ademais 
dirixira no Gate, en 1997, unha das 
súas obras predilectas, o Woyzeck 
de Büchner, peza clave, así 
mesmo, no pensamento de 
Artaud. Estréase Grave no Royal 
Court en 1998. Sarah participa 
como directora de diferentes 
residencias dramatúrxicas e 
intercambios con outros autores, 
en Amsterdam, en Sofia, en Sevilla, 
e no mesmo teatro londiniense 
que acollera o seu debut. O 20 de 
febreiro de 1999 suicídase no 
Hospital do King's College da 
capital británica. Ao ano seguinte o 
Royal Court estrea a súa derradeira 
composición, 4:48 Psychosis. Obra 
artaudiana por excelencia, descrita 
así pola propia autora, nunha 
entrevista concedida tres meses 
antes da súa morte: "E sobre unha 
depresión psicótica. E o que 
acontece coa mente dunha persoa 
cando as barreiras que distinguen a 
realidade das diferentes formas de 
imaxinación desaparecen 
completamente. De maneira que 
xa non consegues establecer a 
diferenza entre a túa vida en vixilia 
e a túa vida en coño. E tamén, non 
consegues - o cal é algo moi 
interesante da psicose - non sabes 
onde é que ti acabas e o mundo 
comeza. Por iso, por exemplo, se 
eu fose psicótica, non sabería 
literalmente establecer a diferenza 
entre min, esta mesa e Dan [o 

entrevistador]. Integrariámonos 
todos nun continuum. E as 
diversas fronteiras empézanse a 
esvaecer." (Rebellato, 2005: 90). A 
protagonista de 4:48 Psychosis 
remata no suicidio, pero a obra ten 
luz, moita luz. 

A violencia descarnada, ao 
límite, é unha das opcións 
estéticas e temáticas do teatro de 
Sarah Kane, pero non desde a 
superficialidade efectista dun afán 
morboso, ou desde a intención 
manifesta d'épater les bourgeois, 
como tirian feito moitas 
dramaturxias - nomeadamente as 
das vangardas -. Non, a súa obra, 
pola contra, ao igual que fixo 
Shakespeare, confróntanos cos 
límites da experiencia humana, que 
agora xa non son Deus, e dese 

xeito axúdanos a entender, sen 
tabús, cal é a materia sobre a que 
xermola o humano. 

A respecto deste emprego da 
violencia no teatro, Edward Bond, 
un dos máis destacados 
dramaturgos actuais, lexitímaa, 
apoiando a obra de Sarah Kane e 
usándoa el mesmo na súa 
produción, aínda que, 
evidentemente, a dramaturxia de 
ambos autores sexa moi diferente. 
Edward Bond, no prólogo da súa 
peza titulada Lear (1 987). apunta a 
perspectiva desde a cal xustifica 
este extremo: "Escribir sobre 
violencia resúltame tan fácil como 
a Jane Austen escribir sobre 
modais. A violencia configura e 
obsesiona a nosa sociedade e, se 
non deixamos de ser violentos, 



quedaremos privados de futuro. como refachos das escenas que Aquilo que volve Blasted tan 
Malia todo, os que non desexan describe Antonin Artaud en "O impresionante é a maneira que ten 
que os escritores escriban sobre a teatro e a peste" (1 990: 15-34), Sarah Kane de relacionar a 
violencia queren que deixen de mostrándonos con crueza o terror violencia doméstica, persoal, 
escribir sobre nós mesmos e sobre da guerra, presentándonos ao ser emocional, incluso verbal, coa 
o noso tempo. Sería inmoral deixar humano reducido á esencia básica: guerra e as atrocidades que nela 
de escribir sobre a violencia." lan, só, chorando, cagando, teñen lugar. A autora afirmaba: "A 

A violencia na dramaturxia de desfeito, preto xa da morte. Desta mina intención foi ser 
maneira, tanto a fasquía como a 

Sarah Kane non aparece de xeito completamente verdadeira sobre 
feitura de Blasted conmocionan, 

previsible, segundo unha os abusos de poder e a violencia. A 

articulación Ióxica, dentro dunha 
seguindo o ditado artaudiano: violencia da peza foi 
"Redescobre a noción das figuras 

progresión linear, non. Estoura en coidadosamente inserida na trama 
e dos arqueti~osl que operan COmo e estruturada dramaticamente para calquera momento. desintegrando golpes de silencio, pausas, [,.,) 

a linearidade evolutiva das dicir aquilo que eu quero dicir sobre 
imaxes inflamatorias que invaden a a guerra. A conclusión tóxica que estruturas dramáticas ao uso. Dese mente bruscamente espena, O 

xeito forma e contido produce unha violación illada en 
teatro restitúenos todos os 

amalgámanse nun todo orgánico, e conflitos que dormen en nós, con 
Inglaterra son os campos de 

dese xeito recusa o naturalismo e violación en Bosnia." (Bayley, 
todos os seus poderes. [...l Unha 

frustra calquera intento de 2005: 75). 
verdadeira peza de teatro perturba 

interpretación simplista. Na súa o repouso dos sentidos, libera o A respecto desa proxección do 
primeira peza, en Blasted, por inconsciente reprimido, incita a particular ao xeral nesta obra, Kane 
exemplo, aparece un home de unha especie de rebelión virtual di: "A tensión da primeira parte da 
mediana idade chamado lan, (que por outra banda só exerce peza, aquela tensión social, 
xornalista, e unha muller nova todo o seu efecto permanecendo psicolóxica e sexual aterradora é 
chamada Cate, na habitación dun virtual) e impón á comunidade case unha premonición do desastre 
hotel de luxo en Leeds, entre eles unha actitude heroica e difícil." que ha de vir. E cando vén de feito, 
hai un total desequilibrio de poder (Artaud, 1990: 29-30). A violencia a estrutura fractúrase para permitir 
que acaba en violación. De súpeto, abebéranos na fonte mesma dos a súa entrada. A peza derrúbase 
sen cambios espaciais, sen previo conflitos, e ofrécenos unha luz como cando Cate ten un ataque. A 
aviso, o estoupido dun proxectil ferinte, non compracente, sobre forma é paralela á verdade da 
destrúe medio hotel, e irrompe, no nós. "0  teatro esencial aseméllase guerra que retrata - a forma 
que parecía unha situación á peste, non porque sexa tamén tradicional é súbita e violentamente 
intimista particular, unha situación contaxioso senón porque, como crebada pola entrada dun elemento 
bélica. Entra un soldado que violará ela, é a revelación, a manifestación, inesperado que arrastra sen 
e torturará a lan, o xornalista. Entón a exteriorización dun fondo de explicación Ióxica aos personaxes e 
a forma da obra comeza a crueldade latente, e por el á peza cara a un foso caótico. En 
fragmentarse, o diálogo localízanse no individuo ou nun termos de unidades aristotélicas, o 
condénsase en réplicas curtas, pobo todas as posibilidades tempo e a acción son crebados, 
palabras escasas, como pústulas. perversas do espírito." (Artaud, mentres que a unidade de lugar 
Xustaposición de imaxes breves, 1990: 32). permanece. O cal foi unha grande 
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ofensa, porque isto implicaba unha que, para vingar a súa filla, violada absoluta. Dun xeito masoquista 
relación directa entre violencia e mutilada, invita ao seu inimigo, Fedra decláralle o seu amor a 
doméstica en Inglaterra e a guerra responsable destas atrocidades, a Hipólito, que Ile amosa a súa total 
civil na antiga lugoslavia. Blasted un banquete no cal Ile serve, indiferenza, entón ela axeónllase 
ergueu a cuestión: 'como é que guisados, aos seus fillos, sen ante el e faille unha mamada. 
unha violación común en Leeds ten revelarlle o menú ata que xa o Maltratada e vexada polo príncipe 
que ver coas violacións en masa comeu. Artaud, nunha carta datada remata por suicidarse. Hipólito, 
usadas como arma na guerra de o 16 de decembro de 1932 di ao acusado publicamente da violación 
Bosnia?' E a resposta parece ser: respecto: "non pode atoparse da nai, recusa a defensa e é 
'Ten moito que ver.' A unidade de mellor exemplo escrito do que desventrado pola multitude, 
lugar suxire unha parede de papel pode entenderse por crueldade no nunhas escenas finais 
entre a seguridade e a civilización teatro, como en todas as traxedias apocalípticas. O dramaturgo e 
de Inglaterra en tempo de paz e a de Séneca, pero sobre todo en amigo da autora, David Greig 
violencia caótica da guerra civil. Atreo e Trieste" (Palau, 1976: 79). (2001 : 39), di que "en Fedra e en 
Unha parede que pode ser Kane semella presentarnos a Hipólito, Kane particularizou dous 
tombada en calquera momento, historia do mito de Fedra desde o polos; os extremos da resposta 
sen aviso." (Stephenson e punto de vista de Hipólito, humana ao amor [Quen se protexe 
Langridge, 2005: 68). retratado como un adolescente e se preserva, e quen se entrega 

Pero Blasted, no fondo, xira en obeso, sucio, onanista, pechado no con frenesíl. Tamén expuxo a ironía 

torno á imposibilidade de conseguir seu cuarto ante a televisión, amarga de que os que están nun 

a plenitude coa persoa amada. lan comendo hamburguesas, apático ... polo procuran aos que están no 

e Cate enfróntanse á maneira Isto é o que vemos, pero a autora outro polo." E, de novo, a 

diferente que teñen de non o condena. Sarah Kane nunca oposición, o punto de fricción dos 

comprender o amor. Greta que xulga aos seus personaxes. O polos estala nunha violencia 

aínda será máis abismal na súa príncipe négase a sentir calquera estremecedora, primeiro 

seguinte obra, Phaedrak Love. tipo de necesidade, emocionalmente entre a parella 

Sarah Kane non escolle Eurípides fundamentalmente as que atinxen imposible, despois no desenlace 

ou Racine para abordar o mito de ao amor ou ás emocións. O seu macabro, implicando a toda a 

Fedra, igual que Antonin Artaud impulso sexual realízase con familia e á sociedade. 

fixera con Atreo e Trieste. Ambos indiferenza a través da O amor que podería redimirnos 
séntense atraídos pola agresividade masturbación ou fodendo con quen da violencia semella o tema do 
tráxica de Séneca, quizais porque teña máis a man, pero desbotando guión Skin. Pero a conxunción 
na obra do romano vibran dun xeito despois aos obxectos dese pracer volve frustrarse, e remata dun xeito 
máis tanxible as ameazas que nos que el m e m o  di non apreciar. case tráxico. O protagonista, Billy, 
seguen a asolagar hoxe en día, sen Fedra, a madrasta, sente é un skinhead que se refuxia nun 
que haxa nelas o recurso a unha verdadeira paixón por Hipólito. A odio infantil, agocha o seu 
xustificación Ióxica ou racional. vontade da raíña por se someter ao desamparo tras unha violencia 
Artaud fixera unha adaptación do seu desexo, malia o desprezo do cega. Vive só, nunha habitación 
Atreo e Trieste, cuxo horror príncipe, como vectores totalmente desordenada e chea de lixo, nun 
cínguese arredor do asunto dun pai opostos, Iévaos á destrución edificio que comparte, entre 
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outros, con Neil, un vello negro 
que será o avoíño que o socorra no 
momento final, cando Billy, o 
cabezarrapada, é obrigado, por 
Neil, a vomitar a sobredose de 
pastillas e cervexa coa que 
intentaba suicidarse. A 
desesperación do rapaz prodúcese 
despois de ter sido rexeitado por 

Marcia, unha moza negra, veciña 
súa, coa que vén de ter un tórrido 
encontro sexual, no que el acabou 
someténdose a ela. Marcia, logo 
de botarlle un pulso ao neonazi e 
vencer, colléndoo da man na que 
ten tatuada a esvástica, sóbese 
enriba del para foder. Despois, en 
secuencias sucesivas, executa 

toda unha cerimonia, na que ata a 
Billy á cama, depílalle todo o corpo, 
incluídas as cellas, frégalle con 
lixivia as tatuaxes fascistas ata que 
sangran, vísteo de muller ... e 
bótao. Billy quere quedar con ela. 
Pero ela rexéitao. Nunha das 
últimas secuencias vemos a Marcia 
coa súa moza. A historia do 
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cabezarrapada heterosexual, Billy, e 
da lesbiana negra, Marcia, amosa, 
precisamente, uns seres humanos 
educados para odiarse, aínda que 
non poidan reprimir a súa 
necesidade afectiva. 

O afecto e a paixón, como 
tema, aparecen tensados ata o 
desmembramento en Cleansed. A 
paixón amorosa dos personaxes 
convértese no punto feble, que é 
aproveitado polo doutor Tinker, para 
experimentar sadicamente a que 
extremos de resistencia pode 
chegar un ser humano por amor. 
0 s  personaxes están internados 
nunha especie de hospital 
universitario, en psiquiatría (?), 
sometidos á vixilancia e á tortura 
do doutor Tinker. A influencia do 
Woyzeck de Büchner é patente a 
nivel estrutural, desmontando a 
mecánica da Ióxica narrativa, para 
propoñernos unha trama rugosa e 
fragmentaria, aberta ao poético e 
ao terrible, nunha condensación 
que non deixa lugar a un respiro. 
Hai saltos no tempo, elipses que 
configuran intervalos irregulares 
entre as escenas. Hai 
simultaneidade de 



acontecementos, tronzados de ausencia de saída, nunha especie tranco." (Artaud, 1990: 92) 
xeito que alternan en sucesividade. de loucura." (Tabert, 2005: 73). Rexeitaba as intrigas do teatro 
0 s  personaxes de Cleansed tamén A pedagoxía da catarse que psicolóxico que se cinguía ás vidas 
nos lembran ao Woyzeck supón enfrontarse aos límites, do íntimas e reducía ao espectador a 
sometido, por pura necesidade, xeito experiencia1 que nos permite un voyeur, en pro dunha acción 
aos experimentos médicos do o teatro, é outro dos motivos inmediata e violenta, xa que "o 
desaprensivo doutor. Cleansed é a principais que vinculan a obra de teatro debe darnos todo canto 
obra máis escura da autora, con Sarah Kane toas teorías de Antonin poida atoparse no amor, no crime, 
imaxes e momentos que semellan Artaud. A primeira dicía: "EU na guerra ou na loucura se quere 
extraídos da linguaxe dos escollín representalo [o desespero, recobrar a súa necesidade" 
pesadelos máis difíciles de aturar. a violencia], porque ás veces temos (ArtaUd, Igg0: 96). 
O contido é subversivo pola forma que descender imaxinariamente ao O teatro e a súa relación 
estraña coa que nos é contado, inferno, de maneira que poidamos inmediata coa sala, dese xeito que 
mostrándonolo sen facernos o evitar ir alá na realidade. Se nin o cine, nin a televisión nin a 
máis mínimo comentario ao podemos experimentar calquera internet poden manter, é outro dos 
respecto, demandando ao público cousa a través da arte, podemos motivos fundamentais que 
de crear a súa propia resposta. entón ter a oportunidade de irmandan a Sarah Kane con 
Mentres traballaba nesta obra, cambiar o futuro, porque as Antonin Artaud. 0 s  dous investigan 
Kane estaba a reler O Proceso de experiencias gravan leccións nos nesa dimensión de experiencia 
Kafka, unha historia que, dunha corazóns das persoas, a través do compartida, propia das artes 
maneira semellante, nunca chega a sufrimento, mentres que a escénicas. 0 s  dous buscan, por 
concretarse, onde nunca se di de especulación nos deixa incólumes. todos os medios, non deixar 
que trata exactamente. Do mesmo L.1 E fundamental facer a crónica e indiferente a. espectador, os dous 
xeito nós podemos preguntar ata confiar á memoria acontecementos queren provocar riel unha 
que punto Cleansed é unha nunca antes experimentados - de experiencia transcendente. 
referencia ao Holocausto, pero a maneira que evitemos que poidan 
indeterminación acaba por acontecer. " (Stephenson e Igual que Artaud rexeitaba o 

achegárnola ao noso mundo. Os Langridge, 2005: 69). psicoloxisrno no teatro, tan ben 

sufrimentos do amor poden ter asimilado pola sociedade burguesa, 
Artaud dicíanos: "Propoño un 

comparación cos que pasa un Sarah Kane, para evitar as 
teatro onde violentas imaxes 

preso nun campo de convencións do realismo 
físicas quebranten e hipnoticen a 

concentración? Roland Barthes psicolóxico, tende cara un nivel 
sensibilidade do espectador, 

afirmárao en Fragmentos dun máis abstracto, sobre todo a partir 
arrastrado polo teatro como por un 

discurso amoroso, e Sarah Kane, remuíño de forzas superiores. Un 
de Crave (1 998), e dun xeito 

despois de rexeitar nun primeiro teatro que abandone a psicoloxía e ostensible en 4:48 Psychosis 

momento ese razoamento, acabou narre o extraordinario, que mostre (2000). 0 s  personaxes aquí son 

por aceptalo: " Fala da perda de si. conflitos naturais, forzas naturais e voces, o grito de Artaud en sordina. 

Cando nos perdemos a nós sutís, e que se presente ante todo A derradeira obra de Sarah 
mesmos que nos resta aínda? como un excepcional poder de Kane, da que xa falamos, é teatro 
Desembocamos nunha total derivación. Un teatro que induza ao da psicose. Nela a guerra estoura 
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no terreo da mente, e así xa non deste conto repugnante e aterrador revista, no 14, novembro 2005, 
aparece ningún personaxe dun sentimento metido nunha Lisboa, Artistas UnidosJLivros 
identificado. Non hai didascalias nin carcasa alienixena inchada polo Cotovia, pp. 76-77. 

indicacións de personaxes, só uns espírito maligno da maioría BOND, Edward (1 987): Lear, Barcelona, 
guións seguidos do que semellan moralista" (Kane, 2004: 299). Entre Edicions 62. 
réplicas en prosa recortada. Os tanto, asistimos á enunciación da GREIG, David (2001): "O que estas 
límites do "eu" diluíronse. A voz prescrición de psicofármacos e á pecas dizem sobre nós", en Artistas 
avanza afirmándose e negándose descrición dos resultados obtidos Unidos revista, no 4, abril 2001, 
dolorosamente, cun lirismo na paciente, nunha secuencia da Lisboa, Artistas UnidosJLivros 
estarrecedor que pon contra as máis pura e aséptica voz obxectiva Cotovia, pp. 38-41. 

cordas o propio concepto de que, non obstante, provócanos KANE, Sarah (2004) i20011: Teatro 
"identidade" e a súa feble calafríos. Completo, Porto, Campo das Letras. 
consistencia. O desdobramento: Malia todo, a agresividade e o LE PORS, Sandrine e LESAGE, Marie- 
"Aquí estou eu / e  alí está o meu nihilismo que poidamos achar en Christine (2005): "Sarah Kane. Crave 
corpo / a  danzar no vidro // Nun toda a obra de Sarah Kane (Manque)", en Ryngaert, Jean-Pierre 
tempo accidentado onde non hai déixanos espazo para ocupármolo (dir.): Nouveaux territoires du 
accidentes / Non tes escolla / a dialogue, Paris, Actes Sud-Papiers, nós, seres máis ou menos 
escolla vén despois // Córtenme a acomodados, máis ou menos 

pp. 166-1 69. 

lingua / arrínquenme o cabelo / contentos, máis ou menos PALAU I FABRE, Josep (1976): Antonin 
córtenme as pernas / mais desesperados, máis ou menos Artaud i la revolta del teatre modern. 

déixenme o meu amor / prefería desvalidos ... máis ou menos Barcelona, lnstitut del Teatre. 

ter perdido as pernas / arrincado os violentos, A mordedura do REBELLATO, Dan (2005): "Deitar 
dentes / sucado os 0110s / do que pensamento e das imaxes de abaixo os limites", en Artistas 
ter perdido o meu amor " (Kane, Artaud-Kane non é de balde. Unidos revista, no 14, novembro 

2004: 317). Un desdobramento que 2005, Lisboa, Artistas UnidosJLivros 
Cotovia, pp. 84-90. 

podería incluso articularse nunha 
trindade de voces que adoptasen BIBLIOGRAF~A: SCARLINI, Luca (2001): "O teatro de 
tres dos papeis máis recorrentes Sarah Kane", en Artistas Unidos 

ARTAUD, Antonin (1990) i19781: El 
en toda a obra de Sarah Kane: a revista, no 4, abril 2001, Lisboa, 

teatro y su doble, Barcelona, Artistas UnidosJLivros Cotovia, pp. 
vítima - o executor (torturador) - o Edhasa. 33-35. 
observador (espectador). ARTAUD, Antonin (2004) i19681: 

L'Ombilic des Limbes suivi de Le STEPHENSON, Heidi e LANGRIDGE, 
A voz (prot)agónica da peza Pese-nerfs et autres textes, Paris, Natasha (2005): "Toda a arte é 

suicídase ás 4:48, esa hora da Gallimard. subversiva", en Artistas Unidos 

noite na que, segundo as revista, no 14, novembro 2005, 
BAYLEY, Clare (2005): "Uma mulher Lisboa, Artistas UnidosJLivros estatísticas (Scarlini, 2001 : 34), a muito zangada", en Artistas Unidos Cotovia, pp. 68-70. 

atracción polo suicidio é maior: "Só revista, no 14, novembro 2005, 
unha palabra na páxina e alá está o Lisboa. Artistas UnidosJLivros TABERT, Nils (2005): "Cingir-se a 

teatro // Escribo para os mortos / Cotovia, pp. 75. verdade", en Artistas Unidos revista, 
no 14, novembro 2005, Lisboa, 

OS desnacidos // Despois das 4:48 BENEDICT, David (2005): "O que Sarah Artistas UnidosJLivros Cotovia, pp. 
non volvo falar / Cheguei ao fin fez a seguir", en Artistas Unidos 71-74. 
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BERGMAN E O MANANCIAL DA DONCELA: A VIOLACIÓN NO CINE 

"7 relixión e laicidade, entre Ibsen e August Strinberg tales 
tradición e xustiza, entre o ben e como: Casa de bonecas (1 9901, 
o mal, sempre inquedantes. Hedda Gabler (1 9641, O pato 

O mundo cultural e 
salvaxe (1972) Espectros, Os 

, psicolóxico que presenta 
sorios (1 963), Danza da morte 

Bergman nos seus films arrastra 
(1 974), A seriorita Xulia (1 985). 
pero non só deles senón de 

i a pegada da súa educación 
clásicos como Shakespeare, 

relixiosa, non en van o director 
foi fillo dun pastor luterano e 

(1 940) Camus (1 946), de Anouilh 

desde moi neno estableceu 
(1 948). de Tennessee Williams 

contacto cos conceptos - culpa, 
(1 949), de Brecht (1 9501, de 

castigo, masoquismo, vinganza- 
Moliere (1 965). de Pirandello 

recorrentes nas relixións en xeral 
(1 953), e ata de Valle Inclán 

e que o propio director emprega 
(1 950). 

nas súas películas como pan0 de Tamén compartirá con lbsen 
fondo. e Strinberg a súa fascinación polo 

universo feminino que dará como 
Parte da solidez compositiva froito uns caracteres, polo xeral, 

das súas personaxes cabe sen mellor construídos e máis 
A peiícula O manancial da dúbida atribuírllo ás cornplexos que os masculinos. 

doncela de lngrnar Bergman foi técnicas interpretativas Pode que a atención cara ás 
escollida para este artigo cun (dramatúrxicas, condutuais, etc.) perSOnaxeS femininas, non 
dobre pretexto, por ser un adquiridas no mundo teatral, no precisamente heroínas senón 
espello fascinante onde observar que Se desenvolve desde Os nais, irmás, amantes, esposas 
a violencia xenérica e como seus prirneiros pasos de convencionais, teña que ver coa 
discreta homenaxe ao seu estudante universitario. Extrae o atracción pala mesma máscara, 
director (Upsala, 1 91 8-Faro, aspecto Iúdico do teatro, Bergman, descobre a través da 
2007), quen falecía este verán chegando a crear o seu propio caracterización feminina o 
deixándonos unhas imaxes teatro de marionetas nos anos prototipo de muller deseñado 
fílmicas dificilmente esquecibles 30. Precisamente se licenciará en desde a óptica viril. Pero sen 
no noso irnaxinario cultural Historia da Arte cunha tese sobre reparar en frivolidades, non Ile 
europeo. Stringberg. interesan as mulleres como 

Bergrnan sedúcenos desde a Durante todo o seu percorrido reclamo sexual; obsérvese que 
pantalla con personaxes cunha artístico intercalará a súa carreira nin sequera as súas divas 
profundidade psicolóxica cinematográfica coa dirección de derrochan erotismo ao uso; o 
elaborada maxistralmente grazas institucións teatrais como o mestre vai moito máis alá, 
á súa atención ao ser humano; ás teatro municipal de Goteborg, ou consciente ou 
súas rnotivacións primitivas e ao o Dramaten de Estocolmo, entre inconscientemente. Esculca os 
seu sempiterno conflito entre outros, nas cales levou a escena conflitos xerados na vida das 
civilización e barbarie, entre pezas dos seus mestres Henrik mulleres a causa das macizas 
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estruturas do patriarcado. Atende 
ás súas contradicións, esculca 
calquera intento de emancipación 
como o de Nora en Casa de 
bonecas, e analiza todo o que as 
rupturas das normas xera. De aí 
que de cada personaxe feminina 
arranque un conflito, obxecto das 
contradicións internas, ás veces 
explícito e outras soterrado, ou 
lanzado ao exterior no momento 
máis inoportuno. 

As mulleres inconformistas 
causan desasosego, 
incomodidade para o gran 
público; Bergman aprézase entre 
as minorías, iso é innegable, a 
maioría das súas películas caen 
como banquetes pesados para 
dixerir moi de vagar. 

E non se conforma nin de 
vello; Bergman deixará este 
mundo cuestionándose as 
relacións tanáticas admitidas polo 
sistema, as familiares, 
maternofiliais (Sonata de otroño), 
a sororidade (Gritos e susurros), 
as de parella heterosexual 
(Saraband, 2003). Diríase que a 
tribo se alimenta de conflitos 
dramáticos indisolubles; a familia 
é esencialmente inharmónica e 
conflictiva, un verxel para extraer 
historias desasosegantes. 

Pero non só atraen as 
personaxes femininas ao director 
pola súa complexidade emotiva. 
A íntima relación que manifestou 
ter coa súa nai, muller de fondas 

conviccións relixiosas, debeu 
serlle unha boa semente. A súa 
introspección na psicoloxía 
feminina interesa técnica, 
compositivamente. 

O nacemento da muller 
tinxida polo pecado dálle xa de 
por si o estatus innato de fonte 
do mal; as lendas relixiosas 
estatúen a rnuller xenericamente 
nesta dualidade do ben e o mal; 
fronte a ela cómpre actuar. 
Desde o imaxinario relixioso, as 
mulleres somos malas "por 
defecto", salvo que unha luz 
divina nos inmacule, nos 
santifique; pero, de non ser así, 
somos a fonte do mal, a costela 
de Adán, a tentación, o pecado. 

A falta de documentación 
sobre estudos feministas da obra 
de Bergman, estas liñas aspiran a 
enlazar unha das obras mestras 
do director, O rnanancial da 
doncela (1 959-60) co tema deste 
monográfico da Festa da palabra 
silenciada, a violencia, 
concretamente a violencia contra 
a muller. 

No Manancial, - peza 
fermosísima e aclamada por 
público e crítica, chegando a 
recibir o Oscar á mellor película 
estranxeira en 1961 -, cristaliza a 
violencia en toda clase de 
modalidades, a violencia en 
estado puro, a violencia esencial, 
primitiva[l]. Na película aparece a 
especie humana depredadora, 

nun estadio precivilizado. 
Bergrnan parte como argumento 
dunha lenda tradicional sueca 
sobre unha princesa, Karin, filla 
do rei Tore e da raíña Mareta, 
destinada a ofrecer ás velas á 
Virxe do lugar. De camino, ten 
que atravesar un bosque onde é 
asaltada, violada e asasinada por 
uns pastores. 

A raíña, identificará mediante 
un sinal (o recoñecemento das 
traxedias clásicas) aos asasinos e 
o silencio apodérase da pantalla. 
Decontado, transmítello ao seu 
home, quen revisando os bornais 
dos pastores, atopa as túnicas 
esfialladas e cubertas de sangue 
da súa filla, o símbolo por 
antonomasia da virxindade 
aldraxada e prepárase para levar 
a cabo o mandato divino. Adestra 
o seu corpo para o sacrificio con 
pólas de carballo e con frialdade 
emprende a matanza dos 
asasinos cun coitelo que 
emprega para sacrificar as reses. 
Só coa xustiza pola man 
saldarase esta débeda divina, e 
lavarase a honra perdida. Case é 
unha corte que os pastores 
mataran a doncela e non a 
deixaran preñada, porque nese 
caso, tería que cargar coa culpa 
toda a súa vida. En realidade non 
o fa¡ tanto para vingar á súa filla 
como para restituír a súa honra. 
A xustiza divina premiara0 -0110 
por 0110, non hai motivo de culpa- 
facendo brotar auga desde a terra 
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onde repousaba o cadáver da de Karin. E as forzas do mal 
doncela. triunfan pois, os seus desexos 

A violencia adquire outras cúmprense coa traxedia da 

modalidades apenas suxeridas, doncela. 

como o incesto platónico do rei Bergman sométenos a un 
coa doncela, ante a ollada suspense angustioso, a cada 
inqueda da raíña; pero tamén un plano mudo dos personaxes, en 
manifesto maltrato infantil, que cada xesto de tensión producida 
sufrirá o neno pastor que pola entrega sumisa aos 
acompaña aos violadores. designios divinos. A cámara 

Regreso á trama para demórase en primeiros planos, 

sustentar a idea de que a en acenos limpos e concretos. 

presenza da muller é Os diálogos escasean dando 

dramaturxicamente tempo á evolución psicolóxica 

indispensable. O detonante do dQs individuQs. As personaxes 

conflito é o sexo da personaxe, viven atrapadas na dorosa cela 

ata tal punto, que nada máis relixiosa, secuestrados pola 

presentarse na pantalla a criatura crónica necesidade de expiar a 

loira e virxinal, todo o público é culpa (do pecado orixinal) que só 

quen de anticipar un crime se pode xustificar, cometendo o 

sexual con desenlace tráxico. A Se antes falaba de Karin, criatura pecado. Así a culpa crea unha 

nena nace marcada polo sino a virxinal loira e de pel clara, en serie encadeada de pecados que 

través do pecado orixinal. A contrapartida está situada Ingrid, a institúen igual que institúen a 

raíña mortifícase por esa culpa unha rapaza morena de pel figura do confesor para perdoala. 

innata e de nada servirán as torrada e ollada maléfica, como O único punto luminoso no 
palabras de alerta ("algún día encarnación do demo. Atractiva decorado é a doncela virxinal 
traerás a deshonra a esta casa") malvada, Ingrid, emerxe na súa porque na fría casa dos Tore non 
para a doncela destemida. palloza, entre o fume dunha pota hai ventás e o matrimonio ora -a 

a ferver, ensarillada a un dos muller mortificándose coas 
Desde inicio da película 'Oa troncos que sustentan a bufarda, invocación a Deus e a Odín, propias uñas- ante a imaxe dun 

como a serpe demoníaca, en 
nunha actitude heterodoxa de cristo esquelético. Unha 

aparente alusión ás bruxas de 
fraternidade entre cristianismo e ambientación lúgubre, con 

Macbeth. Na súa ollada, uns 
paganismo, póñense de extremados claroscuros, moi 

impoñentes 0110s -que intúo- expresionista, de fríos muros e manifesto as obsesións relixiosas verdes, está o oráculo. lngrid austera decoración para a casa 
que a Bergman desde a embarazada por unha violación, 
súa infancia. duns aristócratas que viven case 

vén predeterminada para o mal tan pauperrimamente como os 
A riqueza simbólica do conto ("filla bastarda, as bastardas labregos. A relixión ten a súa 

recrea esa dicotómica xerarán bastardos"), de aí que só estética, pode provocar ese 
organización do mundo relixioso. pense na vinganza sobre a boa xexún de imaxes, acorde coa 
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crueza do drama, ou a troula ía rematar nunha violación paradoxicamente, ao 
pomposidade e o luxo das colectiva co beneplácito dun comportamento da vítima non ao 
grandes cerimonias vaticanas. grupo de testemuñas pasivas. do delincuente. Imaxínense que 

Un ambiente pesimista e de O personaxe de Foster, alguén teña que xustificar por 

determinismo social do que non coincide coa rapaza do manancial qué o atracaron. Sempre hai 

se salva ninguén, nin os en que ambas son decididas e atenuantes para o violador, por 

pecadentos nin os santos. A inxenuas; ambas preséntanse non acabarse, por darlle de beber 

diferencia é que só os bos naturalmente, como faría á vítima. E sempre hai unha 

pedirán perdón, con vergoña reprobación para a vítima: a calquera mozo da súa idade. pero provoca, ..leva unha vida incluso; na derradeira escena da non preven que o medio hostil as 
licenciosa,r, véndese, En película, Tore implora a deus para castigará colocándoas no seu 

que non o castigue, pero o "deus lugar; o lugar da femia. 
realidade semella que algúns 
xuristas tomaron a Concepción cámara" non recolle a súplica de O desencadeante é a furia Arenal e a compasión co 

fronte senón de costas, para así masculina e o afán de reconducir delincuente, demasiado ao pé da 
se gañar a piedade do público. á muller aos seus impulsos letra. Formalmente a muller non 
Quizais se laie o rei de que a súa salvaxes, que o deixa de ser unha fonte de 
filla 0 obrigase a Pecar Para lavar comportamento dos pastores do maldade, un ser salvaxe ao que 
a deshonra. medievo sexa como o dos domar, para que o home poida 

O manancial da doncela personaxes dos nosos días, a adquirir estatus. Non se pense 
vaime servir de pretexto tamén resolución do conflito conforme que son palabras vanais, non: 
para unha reflexión desde a súa ao sistema democrático, non se remata unha guerra ata 
significación ética e ideolóxica. A en Acusados, déixanos aínda que non se viola ás mulleres do 
película remóntanos a un estadio algunha esperanza: por máis que bando inimigo. 
humano precivilizado, na que a especie humana andara pouco, Existen formas de instituíla (a 
impera a lei do máis forte e nin un forte estado de dereito violación) como a prostitución, 
sequera 0 medo ao castigo divino responderá polos delincuentes e violencia que os homes pagan 
obra en contra do delito, senón polos seus cómplices, para compensar a propia culpa. O 
ao contrario, deus perdoa todo. igualmente responsables do pago é un seguro a todo risco, 

Poñamos como parangón, o delito. para o puteiro, claro, un imposto 
filme Acusados (1 9881, a trama As magníficas películas máis. De aí que o delito da 
recrea un conflito dramático citadas permítenme facer esta violación non sexa tan mal visto 
semellante, unha violación. O digresión sobre un tema na sociedade. 
personaxe que encarna con candente que acapara as páxinas Para as mulleres a violación é 
paixón Jodie Foster non se pode de actualidade dos xornais. A un azoute constante, unha 
identificar cunha doncela virxinal, violación segue a ser un delito incesante ameaza nuclear, cotiá. 
simplemente se trata dunha minimizado socialmente, aínda De cando en vez saen á luz 
moza alegre que pretende baixo a marquesiña formal do razzias aterradoras como as do 
divertirse en compañía de estado de dereito. Búscanse femicidio de Ciudad Juárez 
homes. Mal sabía ela que unha causas coxunturais, ou morais, (México) ou dos campos de 
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concentración na ex lugoslavia, e 
de tantas outras guerras, e os 
gobernantes espertan do letargo, 
ihai que facer algo! Pero pronto 
cesa o empeño; o delito, parece 
incumbir soamente ás vítimas e 
ás feministas. 

Nos últimos tempos, aos 
gobernantes desta sociedade 
civilizada entroulle a febre de 
castigar coa castración química 
aos violadores en serie. Aínda se 
penca que se viola a causa dunha 
erección, vaia necidade! Pode 
que os propios violadores en 
serie escachen a rir; eles violarían 
cun pau, se fixese falta. Nada ten 
que ver a fisioloxía co afán de 
dobregar, de posuír, de dominar. 
Sería quen a castración química 
de desactivar esa programación 
ancestral das neuronas? Non 
creo que haxa ningunha fórmula 
maxistral que actúe sobre as 
conciencias e, desgrazadamente, 
pode que habería que comezar a 
desprogramar os cerebros de 
moitos violadores servidores da 
xustiza. 

A pesar do antedito a 
violencia destas películas nas 
pantallas resulta máis que 
interesante, necesaria para 
indagar sobre o mundo do que 
estamos falando; cal é a 
verdadeira semente da 
violencia e ser conscientes do 
contorno cando nos devolvan 
a idea deste oasis 
de igualdade. 

Reivindiquemos o poder da 
imaxe fílmica, con violencia ou 
sen ela, cando aviva as 
conciencias e profundiza en 
temas que noutros tempos foran 
intratables. 

*Ano de produción: 1960 
Dirección: lngmar Bergman 
Intérpretes: Max Von Sydow, Birgitta 
Valberg, Gunnel Lindblom, Birgitta 
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Música: Erik Nordgren 
Fotografía: Sven Nykvist 
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NOTA 

1. Resulta paradoxica a valoración dos 
contidos outorgada á película nalgunha 
páxina de cine español 
(http://www.decineZl .com/peliculas/El- 
manancial-de-la-doncella- 
171 S.asp?ld=1715): Violencia O, Acción O, 
Amor 1, Lágrimas 3, Risas O, Sexo O [de O 
a 41 
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O (1R)RESISTIBLE PODER DA VIOLENCIA 

Na polémica sobre os efectos mozos) e menos ás mulleres (e Supoñemos que as cousas non 
dos medios de comunicación de nenas e mozas)? Para concluír debían ter cambiado en tempos 
masas, a violencia ocupa un lugar cunha última e definitiva de Burke, de xeito que os 
preferente. Por qué teñen éxito as pregunta, en tanto que é ela a empresarios teatrais tiñan ben 
películas, as series de televisión que sitúa a cuestión no plano claro que a hipótese de Burke 
ou os xogos electrónicos con alto dunha pragmática social que encerraba, de feito, unha certeza. 
contido de imaxes violentas? E en seguramente non admite moita 
qué medida a afección a estes demora: pode unha sociedade Frank Kermode (20051, nun 

democrática, formada por estupendo estudo sobre aquel 
espectáculos inzados de violencia periodo áureo, Iémbranos tamén 
favorece ou mesmo "produce" cidadáns iguais e solidarios, libres 

que boa parte dese público era 
individuos violentos? Estas son as dos prexuízos sexistas, 

ademais afeccionado ás pelexas 
dúas preguntas clave que os permitirse educar ás novas 

de galos e as loitas entre cans e 
investigadores dos media tratan xeracións mediante relatos 

osos, que se celebraban moitas 
de desvelar. Neste artigo ultraviolentos? veces no mesmo local en que 
trataremos de facer un breve tiñan lugar as representacións 
repaso do estado da cuestión 

DE EXECUCIÓNS E TEATROS teatrais (e en locais adxacentes, 
tomando en conta tres variables por certo, estaban os bordeis, 
complementarias para mellor Analizando o concepto de completando unha particular 
comprender o fenómeno. A "sublime", o filósofo Edmund xeografía do lecer). Salienta 
primeira, que este non é -como as Burke (s. XVIII) asegura que se tamén que ese gusto polos 
veces semellan dar a entender enganan quen cren que o deleite espectáculos violentos 
algúns- un fenómeno que os espectadores das trasladábase ao contido das 
contemporáneo senón, moi ao traxedias senten diante do propias obras teatrais. Unha das 
contrario, de moi vella traxectoria. sufrimento dos heroes se deriva primeiras traxedias escritas por 
A segunda, que é xustamente a da imitación dese sufrimento. E William Shakespeare, Tito 
nova esixencia moral que nace da aporta unha contundente proba: Andrónico, é unha sucesión de 
Ilustración a que provoca que no caso de haber unha execución violacións, torturas, vinganzas e 
unha circunstancia ata entón pública, os espectadores asasinatos que culminan na 
considerada "non escandalosa" abandonarán os teatros e acudirán tremebunda escena en que o 
se troque nun auténtico escándalo en masa a contemplala porque propio Tito cociña aos dous 
moral. A terceira, que o atractivo prefiren ser espectadores do violadores da súa filla para servilos 
da violencia ao parecer non sufrimento real antes que dun nun banquete á súa nai (a nai dos 
reviste idéntica forza para un sufrimento finxido. En realidade, violadores). Todo un espectáculo 
espectador masculino e unha Burke propon esta proba en forma gore que pouco ten que 
espectadora feminina, o que nos hipotética porque o certo é que no ás escenas de canibalismo d,O 
obriga a proxectar unha período áureo do teatro británico silencio dos aRos. 
perspectiva de xénero que nos (o período isabelino, finais do s. 
permita contestar a unha terceira XVI, anterior logo ao da vida de Entre as transgresións que o 
pregunta: por qué os espectáculos Burke) cando había unha teatro isabelino introduciu con 
violentos compracen máis aos execución, os teatros pechaban as respecto aos canons da traxedia 
homes (especialmente nenos e portas ou cambiaban o horario. clásica estaba a representación 
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directa das accións violentas que, tanto, deixemos establecido un non foi eximente para ser 
nas grandes traxedias gregas aserto: a atracción pola violencia castigado coa morte. Unha morte 
(cheas tamén de situacións non é un fenómeno propio de,  deliberadamente lenta e 
violentas, por outra banda), non se sociedades contemporáneas. E, extremadamente dolorosa, o que 
representaban senón que eran posiblemente, unha constante na se nos fai evidente (e, por veces, 
narradas. E este un paso maior parte, se non en todas, das case insoportable) malia a fría 
significativo que, posteriormente, sociedades humanas. linguaxe notarial do autor do 
o barroco consolidará. A harmonía documento. O corpo do 
clásica impuña unha noción de condenado foi primeiro exhibido 
equilibrio que desterraba a visión 

O DA case espido sobre unha carreta, 
directa da dor e a violencia porque 

VIOLENCIA queimándoselle logo a man que 
descompoñía os corpos, o que No inicio de Vixiar e castigar, suxeitou o coitelo co que tentou 
contradicía aquela harmonía. Pero Michel Foucault reproduce un realizar o crime, retorcéndolle 
a imaxinería barroca mergullarase, documento en que se describe despois diversas partes do seu 
cunha rara deleitación, nunha con todo detalle a execución corpo con tenaces e 
multiplicación de corpos pública nunha praza de París dun cauterizándolle as feridas co 
torturados, mutilados, sufrintes. A rexicida. Un rexicida, Por ceflo, obxecto de mantel0 en vida máis 
excepción clásica -o tardío frustrado porque non conseguiu tempo, para finalmente ser 
Laocoonte mudaba agora en dar cabo da súa intención de despezado pola acción de varios 
regra. matar ao rei. Pero o seu fracaso cabalos que tiran dos seus 

Qué atrae ao ollo humano da 
representación directa da violencia 
e a dor? E non só da 
representación, como nos advirte 
Burke. Por qué hai nos seres 
humanos unha ambigua (morbosa) 
inclinación a observar a violencia, 
o sufrimento e a morte? Ambigua 
porque aquilo que nos atrae é ao 
mesmo tempo o que nos repele, 
o que nos provoca inquietude, 
mesmo medo. Seguramente é a 
noción psicanalítica de "pulsión 
escópica" -presente xa en Freud, 
desenvolvida especialmente por 
Lacan- a que máis se ten 
achegado a deitar algo de luz 
sobre este paradóxico fenómeno, 
aínda que aquí non nos 
poderemos ocupar dela. Entre 
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membros en contrarias direccións. Unidos, ás que só poden asistir os ningún anxelismo. O filósofo 
Convertido nun tronco inerme, o familiares da vítima, os do alemán insistirá reiteradamente na 
corpo mutilado é ofrecido como condenado e algunhas escasas idea de que "por natureza" o ser 
imaxe exemplarizante aos 0110s do persoas seleccionadas (avogados, humano está inclinado á 
pobo. xornalistas), implica que o poder satisfacción egoísta dos seus 

Hoxe seguramente o pobo -é xa non precisa da exhibición intereses, falará mesmo da 

dicir, os máis da xente- non pública da dor física para "perversidade humana". Pero, 
soportaría esa visión. Aínda que conseguir o efecto exemplarizante aínda que a violencia e a guerra 

-precisemos- non o soportaría o que a execución continúa a semellan formar parte da natureza 

pobo da maioría dos países procurar. Un dobre proceso, como humana, polo que a "coraxe 
occidentais democráticos. Cómpre di o filósofo francés, de guerreira" ten sido prezada como 
non esquecer que as execucións desaparición do espectáculo e "un valor máximo e inmediato" 
públicas son aínda frecuentes en anulación da dor caracteriza aos tanto polos "salvaxes 
países como China, Arabia Caudita rituais modernos (occidentais) de americanos" como polos 
ou Irán, e seguen a convocar gran execución das penas. "europeos do tempo da andante 
número de espectadores. E Por qué esa mudanza? cabalería", esa mesma natureza 
mesmo, se falamos dos países Entendoquesedebea unha conduce irremisiblemente a unha 
occidentais, cómpre asemade modificación na significación inclinación cara a paz e a cesación 
lembrar que nos Estados Unidos simbólica da violencia que se da violencia, tanto no plano do 
de América aínda non se pechou produce a partir da Ilustración. Estado, en que o poder impón a 
o debate sobre o dereito das Lembremos o coñecido texto de todos os cidadáns as condicións 
televisións a emitir as execucións Rousseau en que desbota toda reguladoras do dereito, como -e 
(se ben, en cambio, polo menos función da violencia na isto é o que resulta especialmente 
todo o mundo semella aceptar lexitimación do deber social: se revolucionario no seu tempo- no 
que a morte debe ser o máis alguén me ameaza cunha arma, plano das relacións entre Estados. 
indolora posible). Non é eu estarei obrigado a obedecerlle A "paz perpetua" aparece, deste 
desatinado suponer que, se pero ese deber de obediencia xeito, non como un feito empírico 
algunha cadea conseguise aquel durará tan só o que dure a (e hoxe estamos case tan lonxe 
dereito, tería unha importante ameaza da arma; ese "deber" non aínda da súa consecución como o 
audiencia. E o mesmo feito de é o deber do dereito porque a estaban Kant e os seus 
que existan cadeas interesadas en violencia non fai dereito. Kant dará coetáneos) senón como unha 
conseguilo, proba que cren nesa un paso máis adiante cando, n'A perspectiva ineludible porque o 
expectativa. paz perpetua, afirme que a razón seu contrario conduce, 

En calquera caso, a existencia "se nega a recoñecer a guerra inevitablemente, á guerra de 

de resistencias a esa autorización como un proceso xurídico e exterminio entre Estados e, 

testemuña que algo ten cambiado impón como deber estrito a paz finalmente, á "paz do cemiterio 

significativamente con respecto entre os homes". de todo o xénero humano". 

ao momento invocado por Advirtamos que non hai na Que a violencia non fai dereito 
Foucault. A restrición do acceso afirmación kantiana, revolucionaria -e, xa que logo, que non pode ser 
ás execucións nos Estados e insólita para o seu tempo, considerada fonte de lexitimidade 
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de ningún poder- e que a máxima maior desequilibrio na economía as certezas ou os enigmas (máis 
expresión da violencia entre seres social de difusión dos valores habitualmente estes que aqueles) 
humanos, isto é, a guerra non é o simbólicos: vivimos en sociedades que dan sentido á vida dos seres 
instrumento inevitable para a democráticas que precisan humanos. Son aínda corpos, si, de 
superioridade das nacións nin cidadáns ilustrados, dispostos a actores e actrices os que habitan 
ineludible para conseguir a paz admitiren que os conflitos só nos novos relatos, pero corpos 
-se vis pacem para bellum- deben resolverse mediante o que o 0110 reconstrúe a partir de 
constitúen dous asertos diálogo, o consenso e o imperio incertas luces e sombras. 
chamados a transformar da lei; pero a maioría deses A cultura dominante nas 
radicalmente a percepción social e cidadáns seguen optando, para sociedades contemporáneas 
o valor atribuído ás exhibicións de eles e para as súas fillas e fillos, transmítese a través dunha 
forza e da produción consecuente pola contemplación de iconosfera/ionosfera/ozonosfera 
de dor. Unha transformación que, espectáculos dominados pola (Gubern, 1996) que semella capaz 
desde logo, non se dá sen vinganza e a violencia. de engulilo todo. Non só o teatro 
resistencias da noite para a mañá. fica reducido a un estatuto 
Voltaire, no seu comentario sobre residual (por máis que a súa 
Dos delictos e das penas, o texto O FACTOR BIOLÓXICO función na determinación dos 
esencial contra a tortura e a pena Aquela contradición de que valores da "alta cultura" poida 
de morte do renovador Cesare temos falado prodúcese nunha seguir a ser importante e maior 
Beccaria, Iáiase: " Uns pobos que sociedade que ten transformado que a atribuída ao cine e a 
se prezan de seren ilustrados, non tamén a natureza característica televisión, cuestión da que agora 
se prezarán tamén de seren dos seus relatos. Comezabamos non nos imos ocupar). Tamén a 
humanos? Teimarán nunha esta andaina evocando os teatros literatura en xeral. Un Flaubert dos 
práctica inhumana só baixo o ingleses na transición entre o nosos días non podería imaxinar 
pretexto do seu uso?" Renacemento e o Barroco. Aínda unha madame Bovary perturbada 

Case douscentos cincuenta que o teatro -afortunadamente, polas lecturas de folletíns 

anos despois de que fosen para cantos o amamos- non está sentimentais senón, se cadra, 

lanzadas esas preguntas, a morto, é indiscutible que a pola dependencia das telenovelas, 

meirande parte dos relatos función unificadora dos gustos, os programas de telerrealidade e 

populares cos que se alimenta a capaz de difundir entre xentes de Os debates e 

imaxinación das novas xeracións todo ámbito social mitos comúns, outros asuntos do "corazón". 

seguen presentando heroes xa non a cumpren os escenarios Pero, para alén destas 
violentos e vingativos e a vella senón a gran pantalla importantes diferenzas, hai 
"coraxe guerreira", que o sabio cinematográfica e a pequena da certas continuidades que 
alemán consideraba xa case televisión. Non son os corpos e a semellan impoñerse. A primeira, 
innecesaria nos países civilizados palabra dos actores, fisicamente como xa foi anticipado, que nas 
máis avanzados, continúa a ser un presentes, os que dan forma aos novísimas formas do 
dos "valores máximos". Hai aí relatos cos que as máis das espectáculo popular a 
unha contradición que se cadra xentes aprenden a amar e a odiar, representación da violencia 
constitúe uns dos factores de a desexar ou temer, a identificar segue a ocupar un lugar central. 
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entre homes e mulleres: este 
sería resultado do proceso 
evolutivo que tería especializado, 

Ikf desde a fase orixinaria de 

c :  
socialización en sociedades 

$ cazadoras - colleitadoras, aos 
. i f  homes en actividades violentas de 

caza e protección da tribo, e ás 
mulleres en actividades afectivas 
de coidado das crías. 

Non só a teoría feminista se 
rebela contra esta 
fundamentación pretendidamente 
biolóxica das diferenzas home - 
muller. Desde a propia bioloxía, 
autores como Peter Singer 
(20001, sen negar a existencia de 
factores biolóxicos 
determinantes, calientan un vello 
principio da ética filosófica (non 

A segunda -e disto aínda non O ilustrado de inicios do hai outra): que para non pecar de 
temos falado- que homes e século XXI debe pedir aquí axuda falacia naturalista cómpre ter en 
mulleres (nenas e nenos, mozas a ciencia. Pero a ciencia non conta que os feitos (incluídos os 
e mozos) amosan diferentes parece ter unha resposta ben feitos biolóxicos) non crean 
inclinacións no tipo de relatos definida nin semella sequera que moral. A ética e a moral (non 
que prefiren porque a "pulsión esta sexa unha pregunta que teña entraremos agora na distinción 
escópica" semella presentar orientado un número relevante de entre os dous termos que aquí 
pautas diferentes nas unhas e traballosl. Proporiamos só uns usaremos como sinónimos) 
nos outros. Unha pregunta rápidos apuntamentos a partir afectan ao dominio do "deber 
ábrese paso, logo, a partir desta dalgunhas achegas recentes. En ser", non ao do "ser". Desde 
constatación: non haberá algún primeiro lugar, esta atracción logo, estamos abrigadas a tomar 
tipo de determinante inexorable polas imaxes violentas tende a ser en tonta o noso "serw (a nasa 
nesta ao parecer irrefreable conectada cun hipotético natureza biolóxica) se non 
pulsión (irrefreable, ademais, "instinto" agresivo básico nos queremos postular absurdos 
especialmente para o xénero seres humanos. Unha conexión éticos, isto é, valores morais 
masculino)? Non haberá aí, en cara en especial a certos irrealizables. Neste senso, se en 
definitiva, unha constante enfoques sociobioloxistas que efecto a bioloxía establecese que 
biolóxica que inutilmente ademais aportarían unha a inclinación agresiva do xénero 
tentamos domesticar "explicación" ao diferencial de humano (ou dos homes, dentro 
culturalmente? inclinación que parece observarse do xénero humano) constitúe un 
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factor instintivo insuperable ou O DEBATE SOBRE A chamaremos "mimética" e 
ingobernable, tería razón o INFLUENCIA DOS CONTIDOS "catártica". A primeira, afirmaba 
radicalismo sociobioloxista. Pero, VIOLENTOS NO CINE E NA n/ que había evidencias segundo as 
asenta Singer, non é o caso. SOBRE AS CONDUTAS DOS cales a exposición a imaxes 
Como afirma o xenetista Richard ESPECTADORES. violentas creaba a propensión, nos 
Charles Lewontin (2000): "O Agora ben, non estaremos espectadores, a imitalas. Pola 
contraste entre o que é xenético atribuíndo un poder excesivo ás contra, a segunda aseguraba que 
e o que é ambiental, entre o imaxes? Algo diso é o que din 0s a contemplación de imaxes 
natural e o aprendido, non é un responsables da industria violentas producía un efecto 
contraste entre o inmutábel e o cinematográfica e televisiva liberador das tendencias agresivas 
mutábel. E unha falacia do cando se erguen voces espontáneas e, en consecuencia, 
determinismo biolóxico afirmar reclamando un control dos seus inhibíaas impedindo que se 
que, se as diferenzas están nos produtos. Paralelamente, os traducisen en accións agresivas. 
xenes, nada pode mudar." creadores artísticos protestan Na actualidade, cómpre dicir que a 

Por outra banda, como sinala contra o que interpretan como hipótese catártica, malia ser 

José Sanmartín (20001, desde o intentos de censura da súa ocasionalmente recuperada por 

punto de vista biolóxico nos seres liberdade de invención, no que algúns autores2, ten sido 

humanos existen tanto factores non lles falta razón. Así as maioritariamente abandonada. 

que inclinan cara a agresividade cousas, o debate tense orientado Con todo, tampouco a 
coma OUtrOS que potencian a especialmente sobre a incidencia hipotese mimética é sostible nos 
solidariedade. Corresponde ás no público infantil e adolescente. termos inicialmente formulados, é 
decisións sociais, culturais, xa que En xerall hai consenso verbo da dicir, en tanto relación causa - 
logo, atenuar unhas e potenciar conveniencia de limitar o acceso efecto directa. Desde os estudos 
outras, de acordo cos valores que de "enas e r ~ n o s  a de Bandura, Berkovitz e 
cada sociedade asuma. E velaí determinadas imaxes e contidos colaboradores, cada vez se teñen 
está o problema. Unha sociedade aínda que, con todo, ese amoreado máis evidencias a favor 
que difunde mensaxes consenso non se está a traducir de certa correlación entre a 
audiovisuais cheos de relatos en medidas reguladoras claras e exposición continuada a imaxes 
ultraviolentos, que permite (se razoablemente efectivas. violentas e o desenvolvemento 
non potencia) ademais que os Pero comecemos polo posterior de comportamentos 
heroes dos relatos que consome principio. Hai ou non evidencias agresivos. Os traballos máis 
maioritariamente a xente nova sobre os efectos que as imaxes recentes inciden (cfr. Vilches, 
reproduzan os vellos arquetipos violentas producen nQs 1993; Gunter, 1996; Sanmartín, 
do home activo, violento e "duro" espectadorQs? 0 s  estudos 2000) en que, se ben as imaxes 
(é dicir, desprovisto de afectos ou sistemáticos sobre este tema violentas non son a causa directa 
que non os amosa abertamente) e desenvolvéronse especialmente e inmediata de comportamentos 
a muller pasiva, apazugadora e nos Estados Unidos a partir dos violentos, si os favorecen. O paso 
emotiva, non parece que anos sesenta. Moi cedo, da simple contemplación satisfeita 
contribúa á consolidación do ideal opuxéronse dúas hipóteses de espectáculos violentos á 
ilustrado e democrático. dominantes que, simplificando, práctica de accións violentas 
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depende de factores de tradicionais entre a infancia e o polo nome da filósofa que dirixiu a 
socialización así como de mundo adulto orixina que estes comisión que, baixo encargo do 
determinadas características sexan substituídos por ministerio de Cultura, elaborou o 
inherentes a cada individuo. Unha "actividades iniciáticas informe onde se propoñen unha 
tese que pode parecer pouco improvisadas nas que @S serie de recomendacións para o 
concluínte e que os detractores adolescentes se atribúen dalgún control das emisións con contidos 
descualifican como (case) xeito os uns aos outros os violentos ou pornográficos. Todos 
tautolóxica: a televisión fai que os diplomas de madurez que xa non estes informes finalmente adoitan 
individuos agresivos se lles outorga ningún adulto." Eses chocar cun dilema que non 
comporten agresivamente. "diplomas de madurez" acertan a resolver. Para evitar a 

Non obstante, a cousa non é consisten, en certos grupos, na censura, suxiren que sexan as 

merecente de frívolas ironías. reprodución de modelos de propias empresas produtoras as 
Cando se comproba que os comportamento que contemplan que se autorregulen mediante a 

mociños asasinos de Columbine en filmes violentos ou adopción de estritos códigos 

eran asiduos consumidores de pornográficos. "E daquela eses deontolóxicos. Pero o reiterado 

películas e videoxogos violentos, modelos adquiren unha forza incumprimento por parte das 
como mínimo xorde a dúbida de tanto máis premente canto son empresas destas medidas 
en qué medida ese consumo non elixidos como rituais de pertenza autorreguladoras, obriga a 
actuou como un factor polos grupos: ninguén pode ser preguntarse se algún tipo de 
desencadeante da súa mortífera integrado se non ten cumprido censura (ou cando menos de 
acción. AIgúns dos estudos máis diante dos outros os actos que alí regulamento externo coactivo) 
preocupantes salientan que a son representados, os mozos no non debería ser necesario. Este é 
adición a imaxes violentas actúa seu papel de violadores e as aínda hoxe o estado da cuestión, 
como un factor de mozas no de vítimas coa particularidade de que no 
"desensibilizaciónU e que, por esa consentidoras e participantes." noso país -Galicia, España- OS 

razón, películas e gravacións de En todo caso, é un feito que estudos son aínda case 
gran violencia son utilizadas por as autoridades, premidas pola inexistentes (recentemente 
grupos de mozos delincuentes e preocupación detectada na destacan os traballos de 
afíns a asociacións fascistas como opinión teñen Clemente, 1996, e o labor do 
rito de iniciación para os novos reaccionado. Nos Estados Unidos, Centro Reina Sofía para el Estudio 
adherentes. Recentemente, son numerosos os informes de de la Violencia dirixido por José 
estanse a dar casos en que eses expertos que recomendan Sanmartín: www.gva.es/violencia). 
ritos inclúen actos de agresión medidas para o control das 
que son gravados. imaxes violentas especialmente 

Neste punto, reaparece de na televisión. En Europa, do CANDO AS ERlNlAS SE NEGAN 

novo a diferenza entre mozas e mesmo xeito que os estudos A MARCHAR 

mozos da que xa temos falado. foron máis tardíos, informes Pechemos esta viaxe 
Calienta o psicanalista francés semellantes aparecen tamén máis enlazando o final -os novos 
Serge Tisseron (2002) que a recentemente. Un dos últimos, o medios audiovisuais- co noso 
desaparición dos ritos de paso chamado dossier Kriegel (2003). principio -o teatro. Na Orestiada, 
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destes aos seus fillos e así 
incesantemente. Os novos 
deuses apadriñan a moderna 
xustiza, fundada nas leis civís 
aplicadas por xuíces e tribunais. 

Non é este o lugar para 
analizar a fondo unha 
particularidade deste paso que 
sen dúbida merece unha atención 
especial desde a perspectiva 
feminista. Refírome ao 
significativo feito de que a 
protección de Orestes por parte 
de Apolo e Atenea, subtraéndoo 
así da man da ata entón inflexible 
vinganza, teña que ver coa súa 
condición masculina. En efecto, 
Apolo argumentará fronte ao 
Coro, que dá voz ás Erinias, que 
non é o mesmo a morte dun 
varón que a dunha muller porque 

a magna triloxía tráxica de olímpicos persuaden as Erinias 
de abandonar o vello espírito da "non é a que chaman nai a que 

Esquilo, asistimos a unha xera ao fillo", xa que "xera o que 
sucesión de sanguentas vinganza para substituílo pola lei. 
vinganzas. Clitemnestra mata ao Orestes terá un xuízo xusto e fecunda". E Atenea confirmará 

esta asimetría entre a xustiza seu home Agamenón, en tardía nel, as Erinias, trocadas en 
represalia pola morte da súa filla Euménides, aceptarán que é debida ao home e a debida á 

Ifixenia, sacrificada por este na preciso deter a indefinida muller: 

viaxe a Troia para obter ventos sucesión das vinganzas, que Esta é a miña misión: dar o 
favorables. Os fillos de encheu de dor e sangue varias veredicto en último lugar. Vou 
Agamenón, Orestes e Elektra, xeracións dos coitados engadir o meu voto aos que haxa 
confabúlanse para matar a súa descendentes de Atreo, pai de en favor de Orestes. Non teño nai 
nai e vingar así o pai. Na última Agamenón. A estirpe dos Atridas, que me dera luz e, con todo o 
obra da triloxía, asistimos á así, eríxese en símbolo da meu corazón, aprobo sempre o 
desesperada fuxida de Orestes, transformación grega e viril, agás o casar xa que son por 
perseguido polas incansables especialmente ateniense: a completo de meu pai. Por iso, non 
Erinias, encirradas por Ate, o superación da vinganza como vou dar preferencia á morte dunha 
deus da vinganza. Pero Orestes é único procedemento de xustiza, muller que matou ao seu esposo, 
tomado baixo a protección de que arrastra inevitablemente a ao sefior da casa. Vence, xa logo, 
Apolo, quen consegue a alianza que a sangue derramada polos Orestes.. . 
de Atenea. 0 s  dous deuses pais salpique aos fillos, e a 

M O N O G R A F I C O  



sentimentos e dos ideais; 0 s  
Estados Unidos son masculinos, 
só cren no imperio da forza, a 
violenta ameaza disuasoria dos 
exércitos. Por suposto, o autor 
inclínase pola superioridade do 
modelo estadounidense e 
comparte o escepticismo dos 
neocons (el é un deles) sobre a 
capacidade e mesmo 
lexitimidade das Nacións Unidas 
para actuar como árbitro da 
legalidade internacional. En 
oportuna imaxe, recoñece que os 
Estados Unidos se ven a si 
mesmos como Gary Cooper en 
Só diante do perigo: " Eles 
defenderán á xente do pobo, 
tanto se a xente do pobo llelo 
pide ou non." 

Concluamos. O predominio 
dos relatos ultraviolentos nos 
medios audiovisuais masivos non 
é, para alén de factores biolóxicos 
ou inclinacións máis ou menos 
espontáneas e en absoluto 
determinantes, outra cousa que o 
reflexo da persistencia dun 
discurso simbólico atávico que 
subxace por baixo dos discursos 
lexitimantes racionais 
democráticos. Unha persistencia 
que debe ser contemplada como 
unha auténtica ameaza para a 
formación dunha cidadanía crítica 
e participante. E, logo, a 
advertencia de que, por baixo das 
estruturas de aparente consenso 
racional, a besta do fascismo e o 
autoritarismo segue viva. Cómo 

Direi tan só que obviamente 
este privilexio do varón é 
coherente coa concepción da 
cidadanía na Atenas democrática, 
que excluía ás mulleres, e que, 
por certo, persistiu aínda nos 
primeiros pasos da cidadanía 
moderna ilustrada. Nas 
sociedades contemporáneas, 
cando se impón o concepto de 
democracia universal, debería 
resultar superfluo precisar que 
non cabe ningún privilexio ou 
asimetría en razón de sexo e que 
o vello argumento, que o poeta 
pon en boca dos dous deuses, 
vémolo hoxe irremediablemente 
falaz. Pero que para nós o 
privilexio do varón non poida 
fundamentar a fin da institución 
da vinganza, non empece que 
sigamos a contemplar o paso da 
acción vingadora3 ao imperio da 
lei como un dos momentos 
decisivos na historia da 
humanidade e, hoxe, alicerce 
esencial das estruturas 
democráticas. 

Por esa razón ten sentido a 
pregunta que nos formulábamos 
ao inicio: poden as modernas 
sociedades democráticas 
igualitarias educar ás novas 
xeracións mediante relatos 
ultraviolentos sen pór en perigo a 
súa propia continuidade? A miña 
hipótese é que a persistencia da 
contradición entre os valores 
democráticos e os que 
predominan nos relatos 

mediáticos (especialmente nos 
que máis inflúen ás novas 
xeracións, e moi especialmente á 
parte masculina desas xeracións) 
evidencia que, por debaixo do 
discurso de lexitimidade explícito 
nos documentos sobre os que se 
pretenden asentar as nosas 
sociedades (as Constitucións, os 
sistemas legais, a Declaración 
Universal dos Dereitos 
Humanos), persiste o vello 
"gusto e sabor do sangue". De 
cando en vez, hai ideólogos que, 
cunha rara claridade próxima ao 
cinismo, din en voz alta o que 
centos de películas, series de 
televisión e xogos electrónicos 
proclaman a toda hora, que as 
clases poderosas, os que 
ostentan o poder, saben ben que 
non é o imperio da lei e a libre 
vontade dos cidadáns os que 
sosteñen a actual orde no mundo 
senón, segundo ensinara 
Maquiavelo, a forza das armas. 

Un deses ideólogos, Robert 
Kagan, despois de ironizar sobre 
a pretensión europea de ter 
acadado a "materialización do 
que Kant bautizou como 'paz 
perpetua"' (Kagan, 20031, 
propuxo unha enxeñosa metáfora 
para representar as concepcións 
estratéxicas sobre o poder 
predominantes en Europa e nos 
Estados Unidos: Europa é de 
Venus, Estados Unidos de Marte; 
Europa é feminina, cre 
inxenuamente no poder dos bos 
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desactivar esa besta? cómo evitar Kagan, Robert (2003): Poder y 

que salte desde o espazo debilidad. Europa y Estados Unidos 

simbólico á acción individual e en el nuevo orden mundial. Madrid, 
Taurus. 

social (como, por outra banda, xa 
ten saltado en tantas ocasións)? A Kant, lnrnan~el (1 985): Sobre la Paz 

resposta, que en ningún caso perpetua. Madrid, Tecnos. 
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VIOLENCIA NO CÓMIC 

Creo que non é ningunha ten o seu veciñ8. Onde algúns gráfico, é unha presa fácil para 
ousadía aseverar que todas as críticos ven con sinceridade e estas disquisicións. 
sociedades, e con elas todas as emoción unha verdadeira obra 
persoas, teñen marcados certos mestra, outros tantos encontran Un caso ben coñecido é o que 

límites entre o que debe ou non unha impostura, unha deu lugar á Comics Code 

mostrarse en público, o que é mediocridade ou unha obra Authority. Esta entidade foi creada 

obsceno -no sentido dunha das execrábel. E seguramente todos nos EE UU en 1954, en pleno 

etimoloxías atribuídas á palabra: teñen razón, e actúan de boa fe. mccarthismo, por mor das 

((aquilo que debe permanecer fóra Polas mesmas razóns, hai persoas advertencias que o psiquiatra 

da escena))- e o que non. As que ante unha escena -dun filme, Fredric Wertham fixera no seu 

sensibilidades varían ao longo dos dunha obra de teatro, dunha libro Seduction of the lnnocent 

tempos -non necesariamente cara novela, dun cómic- se senten sobre os perigos que os cómics e 

a mellor nin cara a peor-, e todos agredidas ou insultadas, e outras as mensaxes que levaban 

estamos irremediabelmente que consideran que a dureza de implícitas entrañaban para 8 s  

influídos, dunha forma ou doutra, tal situación encaixa cativ8s e 8 s  nov8s. lsto levou a 

pola sociedade que nos tocou perfectamente cos propósitos da unha investigación do Congreso 

vivir. Mesmo ocorre que obras de obra e contribúe á súa calidade. dos EE UU contra a industria dos 

arte consideradas xeniais no seu cómics americanos; como 

momento as achamos hoxe de Coas escenas de violencia resultado, os editores decidiron 

dubidoso gusto, e viceversa. Se pode suceder xustamente iso: voluntariamente establecer unha 

consultamos as fontes máis podemos considerar que se trata comisión de control dos contidos 

clásicas, vemos que así sucedeu de violencia gratuíta ou ben dos seus produtos. O libro do 

sempre. encontrar que esa violencia é doutor Wertham aseveraba que a 
indisolúbel co propósito da historia violencia, o terror e a carga sexual 

Todas as persoas temos un -pondo un exemplo moi evidente: que podían verse nos cómics para 
punto a partir do cal consideramos probabelmente unha historia persoas adultas podían inducir a 
que o que estamos a ver -sempre antibélica teña máis carga condutas similares nas criaturas; 
que implique unha vontade de violenta, e esta sexa máis crúa, convén dicir que Wertham 
mostrar por parte de alguén- non que unha historia épica, cando a entrevía contidos sexuais ocultos 
merecería ser amosado. posición autoral estará, a priori, en moitos cómics -unha relación 
Consideramos obscenos, pois, máis en contra da violencia no homosexual entre Batman e 
certos elementos de índole primeiro caso que no segundo-. Robin, formas de nus femininos 
sexual, violenta, escatolóxica, Cando é que superamos os disimuladas entre as rugosidades 
etcétera, aínda que os nosos limiares do aceptábel por cada de cortizas de árbores Perante 
límites estean xa moi lonxe dos sensibilidade persoal e o Subcomité do Senado sobre 
que poden ou puideron ter os intransferíbel? Sempre houbo Delincuencia Xuvenil, Wertham, 
nosos avós. Alén diso, a quen tivo claro que debía ser el, e en calidade de testemuña 
percepción que cadaquén ten da non outros, quen decidise onde especializada, proclamou que a 
realidade, e, como parte dela, dos estaban eses límites. E un medio banda deseñada era unha das 
medios de comunicación e de como a banda deseñada, pola súa principais causas das condutas 
expresión, é moi diferente á que calidade de eminentemente delituosas da xente nova. A 
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decisión dos editores de domicilio para comprobar o paso a innumerábeis atrancos á 

censuraren eles mesmos os cumprimento da condena-. creatividade que estimo que non 
contidos das súas publicacións, Curiosamente, a que podía están xustificadas de ningún 
antes de teren que se someter a parecer unha cuestión de índole modo. 
unha censura externa, moito máis conservadora é tamén defendida Cumpriría reparamos máis na 
custosa en todos os sentidos, fixo desde perspectivas condición dos medios de 
non só desaparecer escenas de aparentemente progresistas. comunicación como imaxe da 
violencia, senón subxéneros Naturalmente que hai casos nosa sociedade -e reflexo das 
enteiros, como o do terror. de empregos da violencia no súas carencias e debilidades- que 

Este caso non foi algo propio cómic que son discutíbeis no que na influencia que exercen sobre 

só dos EE UU. Cousas respecta á súa oportunidade, ao ela. Quizá deberiamos 

semellantes ocorreron tamén gusto dos seus autores e, claro preocuparnos moito máis de 

noutros países, como Gran está, á percepción dos límites que corno estanos a formar a noca 

Bretaña. Nin que dicir ten que a ten cada persoa -coa que, sociedade e do tipo de persoas 

censura franquista exerceu o seu obviamevte, moitas veces tamén que creamos con ela que do que 

control tamén sobre a BD, con xogan-. E moi posíbel que desde ofrecen os nosos medios de 

criterios ben variábeis, como pode unha óptica progresista eses comunicación. Se entre o público 

observarse en distintas edicións casos poidan ser vistos mesmo lector dun cómic hai alguén capaz 

dun mesmo cómic: nalgún caso, a como condenábeis. Mais permite de imitar un asasinato que ve 

censura nunha reedición facía que isto que sexan censurados nunha viñeta, podemos ter a 

unha frecha que no orixinal oficialmente? seguridade de que a mesma 

mataba un soldado inimigo fose Creo que, por máis que 
inspiración ou escusa poderá 

redebuxada para ir caer ao chan, encontrar no motivo máis 
tentásemos fixar uns acordos 

mentres o soldado mantiria a man mínimos sobre os que 
inocente: o enfermo é el, non ese 

no peito, agora sen ningunha seta impar, non chegariamos a un 
cómic. Porén, é moito máis 

cravada. cómodo e sinxelo tentarmos 
consenso (a non ser, e até certo arranxar os medios antes que 

Aínda que o espírito pode punto, no relativo a produtos directamente a sociedade. 
parecer propio xa doutras épocas, dirixidos a un público infantil). 
o certo é que, de forma máis ou Pensar, pois, nalgún tipo de 
menos evidente, continua até os censura de base pretendidamente 
nosos días -en 1991, un rapaz obxectiva, por máis que esta veña 
norteamericano, Mike Diana, foi disfrazada dos razoamentos 
condenado xudicialmente a non mellor intencionados, non deixa 
debuxar durante tres anos por ter de ter toda a aparencia dunha 
sido achado culpábel de reacción paternalista, segundo a 
ccobscenidade)) nun fanzine, cal algunhas mentes preclaras 
Boiled Angel, ateigado de deciden que é o que a masa debe 
debuxos cccrus)) propios do ou non dixerir nos medios de 
adolescente que era; a sentenza comunicación a que está exposta. 
prevía controis periódicos do seu Isto, desafortunadamente, dá 
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A VIOLENCIA DA REPRESENTACI~N Á OBXECTUALIZACIÓN 

A relación entre a violencia e 
mais a arte é unha ligazón 
natural, como a que se establece 
en calquera outro ámbito da 
actividade humana, na que a 
realidade da violencia é unha 
presenza constante, e, en ceno 
sentido consubstancial. 

Outra cuestión, de 
extraordinaria importancia para 
entendermos o feito, é a 
vinculación que se establece 
entre a presenza da violencia no 
ámbito estético e a súa 
utilización por parte dos 
creadores e a recepción social 
que favorece. 

E evidente que 
historicamente a violencia foi 
"representada" e que esta 
"representación" implicaba unha todo un sistema ideolóxico- Este esquema vai permanecer 
asimilación elou unha relixioso que serve de soporte e inalterábel até hai ben pouco 
xustificación da mesma. Desde xustificación deste tipo de tempo. Haberá que esperar á 
as representacións prehistóricas representacións, a nosa arte irrupción da individualidade na 
da caza ou as imaxes de poder desde a ldade Media até o sociedade occidental despois do 
ligadas á guerra con escenas de barroco é fiel expoñente desta Renacemento para percibir 
violencia de vencedores e utilización da imaxe. síntomas de mudanza. Mais será 
vencidos, a arte non fixo máis Todas estas manifestacións coa Ilustración cando a reflexión 
que transmitir o feito violento xa artísticas da violencia teñen en sobre o papel e o valor da 
dixerido e asimilado como común o feito de non poren en violencia acabe por adquirir un 
manifestación de poder, en certo cuestión a mesma, de novo sentido 
sentido lexitimado ao ser manifestaren a súa asimilación e Xa na obra de Jacques Callot, 
representado. comprensión, de xeito que o artista francés do século XVII, 

Outro tipo de representación representado non só se entende podemos observar como a 
da violencia, tamén ben senón que serve para reforzar descarnada representación da 
asimilada, é a que nos ofrece unha serie de valores e violencia, aínda que aparece 
imaxes de sacrificio, de mecanismos de comportamento xustificada nos textos que 
heroísmo ou martirio, ligadas a de sociedades concretas. acompañan os seus gravados 
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(Grandes Miseres de la Guerre, se manifesta con claridade, a crítica social e que ten como un 
1633) no seu propio exceso e na violencia agroma normalmente dos elementos distintivos a 
maneira de representalo insiren ligada á crítica do inimigo ou á obxectualización do corpo, 
un desacougo e unha representación do mal en presente en moitas das 
incomodidade non presente con concreto e en abstracto. Quizais representacións da violencia 
anterioridade nas representacións este territorio da arte da violencia contemporáneas, da que son 
violentas. representada culmine cunha obra exemplos os corpos plastificados 

Os Desastres de la G~~~~~ de de carácter tan excepcional como de Gunter von Hagens; as 

Goya son, pola súa calidade o Guernica, que pola súa fotografías noxentas de Cindy 

formal, mais sobre todo polo capacidade de esencializar a Sherman que substitúen ás 

tratamento do tema e o punto de representación do terror, fecha naturezas mortas da historia da 

vista asumido polo artista, un un mundo e abre outro, no que pintura; as fotografías e accións 

punto de inflexión no que atinxe os campos de exterminio nazis e de David Nebreda, co seu mundo 

á representación da violencia. a bomba atómica van transformar de autolesións e excrementos, 

Gaya sitúase como testemuña do definitivamente a magnitude da obras todas que suxiren 

terror e xa non hai xustificación traxedia e da violencia. problemas como o esteticismo, a 

para o mesmo, ningunha toma de Se a arte era, até o noso 
dramatización e a ambigüidade 

postura ideolóxica, política ou ligados á representación da 
tempo, representación, a 

relixiosa serve de escusa para o violencia. 
progresiva evolución da mesma 

espantoso terror que se nos vainos levar a un territorio Desde Plinio ternos 
presenta. A partir del a distinto pasando da testemuño da singular atracción 
representación do tema adopta a representación que a catástrofe e a violencia 
ollada da vítima, o que abre un obxectualización, no que a arte provocan nos seres humanos, 
xeito novo de enxergar a ten sentido per se. E este vai ser esa especial sedución que a 
realidade. o novo territorio no que se contemplación da traxedia 

A violencia representada abroche a violencia na arte instaura como algo que nos 

seguirá presente no século XIX e contemporánea. lembra e traslada a ámbitos 
XX e a pegada goyesca será ben abisais da noca condición. Unha 
perceptíbel, por exemplo, en concepción que foi elevada no 
moitos creadores que presentan ENTRE A CR~TICA E A século XVIII, coa estética do 
o terror da nosa Guerra Civil, SEDUCIÓN sublime, a elemento conformador 
entre eles os galegos Castelao, Tendo en conta este punto de da e da 
Souto, Colmeiro ou Federico partida, en que coordenadas se elaboración artística. 
Rivas. sitúa a representación da O catastrófico, o accidental e 

Neste sentido, nun mundo (o violencia contemporánea? En o violento como elemento 
do XIX e XX) no que os debates xeral movémonos nun espectro nuclear de obras de arte permite 
políticos se exacerban e a toma formal e temático ben amplo, percibir os diferentes 
de postura ideolóxica dos artistas que abala entre a sedución e a achegamentos dos creadores a 
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un tema constante na arte, denuncia da guerra como centro 
practicamente desde a mesma temático valéndose de medios 
orixe do feito artístico. i, , . .- como a instalación, a p- ...-%;=. . A -  - M performance, o video ou a 

Sedución e traxedia levan fotografía, frecuentemente 
consigo unha atractiva carga analizando minuciosamente a 
semántica xa que o primeiro paisaxe urbana e retratando a 
concepto semella un dos cidade espida desde o punto de 
motores de toda a actividade vista físico, mais tamén espida 
humana, nomeadamente a de toda retórica, transformada 
artística, en canto o segundo, o nun esqueleto de cidade no que 
tráxico, sen dúbida, é parte se escenifica a violencia. Esta 
indisociábel da nosa condición. violencia, ligada á desfiguración 

Son infindas as obras de arte do noso mundo cotián, está 

que nos levan á matriz da presente en moitos autores, 

sedución, transportándonos, iso 1 xogando coas escalas e 
si, en moitos casos a territorios producindo un efecto 
máis amplos, limítrofes con ela, Hai artistas que optan por desacougante, e penso en 
como é o da presenza da constatar e deixar testemuño do artistas como Mona Hatoum que 
violencia na sociedade e na arte desequilibrio, a inestabilidade manipula a escala, convertendo 
actual. substancial da noca condición, os utensilios domésticos en 

captando a inseguridade, a instrumentos de tormento, de 
Daquela, non debe estrañar 

vulnerabilidade das persoas pesadelo que nos desasosega 
que na arte do noso presente 

cando saímos do noso ámbito polo seu xigantismo. Esta 
sexan abondosas as obras que 

referencial. Neste sentido non sensación de ameaza está tamén 
nos transportan a reflexións 

son raras as reflexións sobre o presente en moitos creadores 
sobre a globalización, a 

azar, sobre a inestabilidade ou actuais, como acontece con 
mundialización económica e do 

sobre a fraxilidade. Outros Robert Longo, un artista no que o 
terror, as fendas do sistema que 
rexe os destinos do mundo ... En artistas dialogan coa tradición do dramatismo e o abisal sempre 

definitiva, á constatación de que sublime, que procede en orixe do transitan. 

a violenta desorde na que movemento prerromántico de Frecuentemente a expresión 
estamos instalados, coas súas finais do século XVIII, co seu da violencia é froito dunha 
fracturas ideolóxicas, que é ben interese polo estraño e deforme. actitude reflexiva na que o 
perceptíbel en moitos dos Mais o que quizais domine no importante é patentizar a vontade 
exemplos da arte actual, noso presente son as estratexias de autodestrución do home 
responde á necesidade de por en que optan por evidenciar as actual, a violencia do noso 
evidencia as estratexias de manobras de manipulación desde mundo, anatomizando os 
opresión. a imaxe, moitas veces coa mecanismos de opresión do 
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poder. Esta denuncia da violencia capacidade de información e é reflexo do mundo no que 
non é raro que se faga mobilidade. moramos- está tamén presente 
introducindo nos obxectos Neste sentido é relevante ter en diferentes artistas nos que o 
cotiáns a sorpresa, con ironía, en conta que a violencia e a súa dramatismo e o abisal sempre 
elemento que é tamén básico na concreción ten directa relación transitan. Non é pois estraño que 
obra das e dos artistas que se coa modificación de factores a denuncia social sexa 
achegan á condición feminina e á como os xeográficos, fundamental en moitos proxectos 
súa marxinación. históricos, reais ou imaxinarios; expositivos nos que o importante 

as historias relacionadas con é patentizar a vontade de 
Hai artistas que optan por 

problemas de identidade, coa superación do home actual, a 
evidenciar o desequilibrio, a 

pesar da violencia do noso inestabilidade substancial da nosa integración ou marxinación social 
e os conflitos fronteirizos, co mundo, deixando ver as trampas 

condición, captando a 
inseguridade, a vulnerabilidade nomadismo, co territorio e os engados que nos deita o 

das persoas cando saímos do individual e social. Fronteira, poder, un xeito de comprender o 

identidade, emigración, lingua e noso presente que nos fornece noso ámbito referencial. Este é o 
diferenza son algún dos eixes unha bagaxe para caso, por exemplo, da realidade 

da inmigración, tan frecuente en que articulan o discurso dos enfrontármonos á realidade que 
nos toca vivir. manifestacións artísticas actuais artistas nos que a violencia e as 

como Ióxica consecuencia da súa consecuencias están decote 
brutal actualidade do fenómeno. presentes 

Non lonxe destas Estamos, xa que logo, 
preocupacións están as obras perante unha realidade artística 
que tratan das fracturas que manifesta os variados 
lingüísticas e culturais, motivos achegamentos dos artistas a un 
de reflexión aos que a violencia tema constante na arte, 
non é allea. practicamente desde a mesma 

Para entender todas estas orixe do feito artístico, porque no 

manifestacións da arte actual, fondo estamos a falar de factores 

cómpre, alén da propia evolución sociais e da súa capacidade de 

formal das artes desde as últimas e a 

décadas do século XX, ter en permanencia, porque a arte ou é 

conta como marco referencia1 as nun contexto e nunha dinámica 

transformacións sociopolíticas, social ou simplemente non é. 

culturais e económicas Toda esta percepción artística 
desenvolvidas durante os últimos conforma unha paisaxe 
vintecinco anos, nos que desacougante, mais ao tempo 
asistimos a mudanzas na maneira enormemente viva e creativa. 
de comunicármonos e na nosa Esta sensación de ameaza -que 
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D ~ A S  HISTÓRICOS 

APRÓBANSE LElS QUE 
CONTRIBÚEN A QUEBRANTAR 
O PATRIARCADO 

28 de Marzo do 2007. Lei do 
-- --- -. ~ - ,~ ..- - . -- TC 

Traballo en Igualdade das Mulleres 
de Galicia. 

Pretende paliar a 
discriminación secular que sofren \ / 
as traballadoras galegas. 

27 de Xullo do 2007. Lei 
Galega para a Prevención e o 
Tratamento Integral da Violencia 
de Xénero. 

Adopción en Galicia de 
medidas integrais para a 
sensibilización, a prevención e o 
tratamento da violencia de xénero, 
así como a protección e o apoio 
ás mulleres que sofren. 

11 de Agosto do 2007. Nova 
Lei de Dereito Civil Galega. 

Atende ás estruturas 
familiares vixentes, á marxe do 
matrimonio tradicional e da 
descendencia biolóxica. 

8 de Marzo do 2007. Lei de 
Transexualidade. Reguladora da 
rectificación da función relativa ao 
sexo das persoas. 

Dítase que, máis alá de 
órganos biolóxicos, para 
constituírse legalmente en muller , I 
ou home abonda a vontade. 1 
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A LE1 DO TRABALLO EN lGUALDADE1 
I 

1 As mulleres xa temos a Lei de 
lgualdade e agora, máis 
especificamente, a Lei do Traballo 
en Igualdade, unha lei galega 
pioneira no estado español. 

lgualdade é unha fermosa 
palabra, a palabra da democracia, 
a palabra das obrigas e dereitos 
compartidos, a palabra 
fundamental do feminismo. Este 
principio político xorde coa 
Ilustración no S. XVIII, e vai 
cambiar o mundo. Antes, o 
dominio de amos sobre escravos; 
señores sobre servos; maridos 
sobre mulleres era natural e 
aceptado normalmente. Cando os 
teóricos da Ilustración afirmaron 
que os seres humanos se 
distinguían pola razón e, nesa 
medida, eramos iguais e con 
dereito á liberdade, daquela 
abriuse unha nova luz no 
pensamento e na conciencia 
humana. Esa luz vai dar lugar ao 
nacemento do Feminismo. Mary 
Wolstonecraft, ilustrada 
inglesa, ao comprobar que a 
maioría dos seus sabios 
compañeiros, agás Condorcet, 
que foi un gran feminista, e algún 
outro, esquecían as mulleres á 
hora de proclamar os dereitos, 
escribiu Vindicación dos Dereitos 
da Muller, texto fundacional do 
feminismo moderno escrito "no 
nome da razón e aínda do sentido 
común" a finais do S.XVIII. Na 
mesma época, Olympe de 
Gouges, escribiu sobre os 

dereitos das mulleres en Francia. 
Esta revolucionaria foi guillotinada 
canda Ma Antonieta, nunha cruel 
cerimonia de confusión que 
acostuman acompañar en moitos 
casos ás revolucións. Na Galicia 
tivemos os ilustrados máis 
destacados de España e tamén 
máis feministas que a maioría dos 
seus colegas europeos. Sarmiento 
mantén criterios moi progresistas 
e Feixóo escribe En defensa de 
las Mugeres, un libro que aínda 
conserva actualidade. 

No S.XIX seguirán as mulleres 
loitando para conseguir a 
igualdade e, mulleres galegas 
como Rosalía de Castro, 
Concepción Arenal e Emilia Pardo 
Bazán, deixarán os testemuños 
nas súas vidas e obras. Virían logo 
as Sufraxistas, coa reclamación do 
dereito a voto, tanto en América 
como en Europa. As mulleres 
españolas celebramos este 1 O de 
Outubro os 75 anos como cidadás 
de pleno dereito. É de agradecer a 
teima e a forza da feminista 
republicana Clara Campoamor que 
batallou en solitario no 
Parlamento, incluso cos membros 
do seu propio partido en contra, 
para conseguir o voto para a 
muller. 

Despois da paréntese de 40 
anos de guerra española e 
ditadura, unha época que 
podemos cualificar de talibán, as 
mulleres volvemos a organizarnos. 
No ano 1975, as galegas 

fundamos a AGM, e comezamos 
a rachar ataduras e reclamar unha 
posición digna e igualitaria. Só 
como referencia, dicir que, 
daquela, o adulterio estaba 
castigado nas mulleres e servía 
como xustificación dos 
asasinatos, interpretados como 
crimes pasionais provocados 
polos celos. Tampouco 
detectábamos as mulleres a patria 
potestade sobre os propios fillos, 
nin podíamos ter unha conta 
corrente, etc ... Tiñamos menos 
dereitos que a infancia na 
actualidade. En poucos anos 
conseguimos uns avances 
enormes e as feministas pasamos 
de ser aquelas bruxas 
vilipendiadas dos anos 80 e 90, 
para sermos as artífices da 
democracia española e da gran 
revolución do S.XX, o século das 
mulleres, unha revolución, por 
certo, pacífica, e de carácter 
permanente porque realiza o 
cambio das mentalidades. 

A este cambio contribúen as 
leis que, ademais de implantar as 
medidas xustas, teñen un valor 
didáctico, na medida en que a 
cidadanía, ao respectar a lei, 
respecta tamén os principios que 
a motivan e os valores que 
propugnan. 

Por iso, é unha alegría que o 
Consello da Xunta de Galicia 
aprobase este texto de lei, e para 
min, non é só unha honra, senón 
tamén o cumprimento dun ideal, 

María Xosé Queizán A C T U A L I D A D E  



podela presentar. Nos últimos sempre e fixeron os traballos máis "As mulleres non teñen dereitos, 
anos estanse implantando leis de escravos. Traio dúas testemuñas pero si traballo. A muller traballou 
índole social e igualitario que nin de dúas grandes escritoras sempre. 0 s  traballos máis duros, 
soñábamos hai 20 anos. Esta lei, nacidas en Galicia: Concepción máis penosos, nunca se Ile 
ademais de acabar coa condición Arenal e Emilia Pardo Bazán. vedaron en nome da debilidade ou 
de subordinada e explotada da Concepción Arenal, gran delicadeza do seu organismo. No 
muller no mercado laboral, vai xurista do seu tempo, defende a peirao acostuma a presenciarse 
render xustiza ás traballadoras incorporación das mulleres, en esta escena: cando chega o 
galegas que non viron, nin ven, condición de persoas, á momento da descarga dos barcos, 
nin recoñecen os estudosos e os sociedade. Denuncia a hipocrisía escóitase por todas as partes 
historiadores. Unha cegueira dos que valoran a nai e a muller resoar este grito: Ei, aquí as 
incomprensible de termos en da súa casa. Estas son mulleres mulleres!, e un fato delas, 
conta que Galicia é un país de clase alta ou media, e, descalzas, en pernas, 
traballado por mulleres. No campo segundo ela, seres antisociais, desgreñadas, curtidas polo sol, o 
galeg0, durante séculos Se vían gratuita a suposición de que todas aire e a dura faena, precipítanse, 
mulleres; nos peiraos, na as mulleres poden dedicarse ao disputándose cargar o saco de 
manipulación, na carga e venda do coidado asiduo e incesante das carbón ou de cal, a barrica de 

peixe, no marisqueo, na súas criaturas. A inmensa maioría augardente, o fardo esmagador 
confección e conservación das das mulleres son pobres e que Ile valerá uns reais de 

redes ..., en todos os necesitan traballar para manter os ganancia. Ei, aquí as mulleres! 
traballos vemos mulleres. Tamén fillos. Unhas veces levan consigo Que contraste ese grito que 
nas fábricas galegas. No S.XX, as a cría, que aínda mama, chama as miserables a suar e 

mulleres son o 75% das expoñéndoa a intemperie; outras, rebentarse, co grito contrario: Ei, 

asalariadas en salgazón, déixaa ao coidado dalgunha anciá, fóra as mulleres! Que pecha á 
conservas, téxtil, fabricación de metade do xénero humano a 

ou ben, a criatura queda coa. 
envases, etc. Na exposición que todos os camiños por onde se 

Moitas mulleres morren de tanto 
puidemos ver este ano sobre A pode obter un posto decoroso, 

traballar. Como consecuencia de 
Galicia Industrial, temos os datos lucrativo, honorífico, algo que 

que se pague tan pouco o seu 
e as imaxes que o corroboran. signifique proveito e vantaxe, iso 

traballo, a muller ten que traballar que o burgués se reserva para si, 
Hoxe en día, a democracia, moito máis. Milleiros, moitos gruñindo e rabiando como un can 

entre outras virtudes, consegue a de m"lleres, para a cando ten un óso e teme que Ilo 
participación laboral de todas as ciencia médica sucumben desta disputen. Eu vin as mulleres na 
clases, e o paro é considerado un OU doutra enfermidade; Pero a miha terra segando, cavando, 
lastre. "O traballo, fonte de toda ciencia social sabe que morren a cargando o carro, pisando toxo, 
alegría, é o mellor regulador causa do exceso de traballo. xuntando esterco, traballando nas 
moral" , afirmaba Clara Ademais, convencida de que obras públicas chapuzadas na 
Campoamor. Tardaría en ser así. naceu para o sufrimento, a muller ata as nádegas, partindo 
Durante séculos, as mulleres cofre toda a vida ata morrer" pedra ... sen que ninguén lles 
pobres, que son a maioría nunha Emilia Pardo Bazán, gran preguntase se estaban 
sociedade desigual, traballaron escritora e feminista, denuncia: embarazadas ou dando de mamar. 
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Vinas facendo oficios de mozos Que alegría sentirían estas doméstico, do traballo escravo, na 
de cordel nas estacións portando dúas xeniais mulleres ao saber medida que é gratuíto, e invisible, 
baúis; axudando a tirar dunha que as súas denuncias, unidas ás realizado polas mulleres para as 
carreta ... Todo isto poden facelo de moitas feministas que logo respectivas familias. Este traballo 
con liberdade absoluta, nin se virieron, conseguiron rachar os non remunerado ascende, 
funde o firmamento, nin tremen prexuizos e instaurar unha segundo lin, a uns 15.1 50 millóns 
as esferas (...) O que faría rachar sociedade que faga posible esta de euros. Supera a riqueza que 
os penedos sería que unha muller le¡ democrática que ten en conta xera a industria e a construción 
se sentase a despachar o traballo das mulleres, nas que conxuntas. De ter que pagar este 
expedientes, ou nunha sala de recae o 74% da produción. A isto traballo gratuíto non Ile casarían as 
sesións a deliberar." córnpre engadir o valor do traballo contas do Estado nin ao rigoroso 

administrador ministro Solbes. 
Son moitas, pois, as inxustizas 
que cómpre suprimir. 

Mais esta Lei de Traballo en 
Igualdade, ademais de ir acabando 
coa discriminación das 
traballadoras actuais, rende 
xustiza a todas aquelas que 
traballaron arreo para alimentar o 
pobo galego e foron ignoradas e 
desestimadas. Hoxe é un día 
histórico para Galicia. 

NOTA 

1. Texto lido na presentación desta Lei 
no Pazo de Congresos de Santiago de 
Compostela. 
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ALGUNHAS PROPOSTAS DE POL~TICA FEMINISTA 
I 

O V Plan de Goberno Galego 
para a lgualdade entre mulleres e 
homes 2007-201 0 é unha aposta 
de política feminista, 
materializándose no compromiso 
firme de por en valor a igualdade 
entre mulleres e homes os 
temas de xénero, a través da 
elaboración por primeira vez na 
historia da Xunta de Galicia dunha 
proposta de deseño dunha 
estratexia de mainstreaming de 
xénero, que vaia transformando, 
fixando e implementando 
gradualmente a igualdade na 
estrutura e funcionamento da 
propia Xunta de Galicia. 

I 

Entre os programas en curso 
está o de dinamización da 
igualdade e prevención da 
violencia de xénero.Oue ten 
como obxectivo xeral :Apoiar ás 
accións destinadas á promoción 
da igualdade de oportunidades e 
á prevención e eliminación da 
violencia de xénero que 
emprendan as entidades locais, 
dentro da súa competencia e 
ámbito territorial, como entes 
próximos aos cidadáns e cidadás 
e cotiecedoras das necesidades 
da súa poboación. 

1 

Secretaría Xeral da lgualdade A 

O Programa de impulso da 
formación e investigación sobre 
igualdade e violencia de xénero 
que ten como obxectivos : 
Impulsar a formación e a 
investigación sobre a violencia de 
xénero, profundizando na 
natureza, multicausalidade, 
consecuencias, novas 
manifestacións e novas 
propostas de intervención que 
permitan avanzar na comprensión 
do problema e na súa 
erradicación.Para o que se 
pretende realizar unha 
convocatoria pública de axudas e 
su bvencións dirixidas a fomentar 
en Galicia a realización e difusión 
de estudos e investigacións 
relacionados coas mulleres. 

III 

Programas de fomento da 
conciliación e da 
corresponsabilidade para familias 
e empresas que ten como 
obxectivos : 

Favorecer o desfrute de 
permisos familiares sen que isto 
afecte negativamente ás 
posibilidades de acceso ao 
emprego e ás condicións de 
traballo das mulleres 
promocionando que os homes 
asuman tamén estas 
responsabilidades. 
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Fomentar a adopción, por 
parte das empresas galegas, de 
medidas que favorezan as 
accións dirixidas a conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral, 
sen que isto afecte 
negativamente as posibilidades 
de acceso ao emprego e as 
condicións de traballo das 
mulleres. Impulsar un cambio nas 
actitudes e nas prácticas laborais 
que permita unha maior 
conciliación e redunde no 
incremento das cotas de 
benestar dos galegos e galegas. 

Programa de 
prevención,sensibilización e 
concienciación fronte á violencia 
de xénero, presentando como 
obxectivo xeral: 

Sensibilizar e concienciar á 
sociedade sobre o problema que 
representa a violencia de xénero. 

Ten como accións previstas 
para este e o próximo ano : 

I Congreso Internacional 
sobre a violencia de xénero 
(1 5,16 e 17 de novembro 2007, 
Santiago de Compostela) 

Realización de actos no Día 
Internacional para a Eliminación 
da Violencia contra as Mulleres, 
25 de novembro. 
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Elaboración e difusión ao medio rural para o deseño de o acceso a estes recursos das 
longo do ano e especialmente campanas específicas que mulleres con discapacidade e das 
durante a Campaña do 25 de contemplen as circunstancias maiores de 60 anos. 
novembro de material diverso: que dificultan o seu acceso á Prevese a creación dun 

"Defende os teus dereitos. información.Na mesma liña, Centro de Recuperación Integral 
Guía práctica fronte á violencia incidirase na poboación xuvenil. para mulleres vítimas de violencia 
de xénero" de xénero que dea resposta, 

Guía de recursos para V dende unha perspectiva 
mulleres que sofren violencia de multidisciplinar a todas as 

Programa centros de acollida demandas das rnulleres que xénero para mulleres en situación de sofren violencia de xénero. 
Prevención da violencia de violencia de xénero que ten 

xénero entre a mocidade como obxectivos: 

Prevención da violencia de Colaborar con distintos VI 
xénero na parella concellos e entidades para o Programa de atención 

Prevención da violencia de financiamento dos gastos de psicolóxica a homes con 
xénero no núcleo familiar persoal e correntes de problemas de control da violencia 

funcionamento dos centros de 
Polifonías l. Voces poéticas no eido fami1iar:"Abrarnos o 

acollida para mulleres vítimas de 
contra a violencia de xénero círculo". 

violencia de xénero dependentes 
Polifonías II. Voces poéticas deles; comprorneténdose Presenta como obxectivos: 

contra a violencia de xénero aqueles a manter estes cntros en Ofrecer atención e terapia 
Guía sindical dos dereitos das funcionamento e prestar psicolóxica a homes que queiran 

mulleres vítimas de violencia de servizo integral, de atención, aprender a resolver conflitos sen 
xénero. emerxencia, apoio, acollida e de violencia e a comunicarse mellor 

recuperación ás mulleres que 
Convocatoria da 11 Edición do coa súa familia e coa súa parella 

esixe a Lei de medidas de 
premio Eu tarnén navegar: para protección integral contra a Prestar tarnén un servizo 
unha Galicia sen violencia de 

violencia de xénero. telefónico de asesoramento e 
xénero. mediante a páxina web do 

lntervir integralmente coas 
Previsión novas campañas no Colexio Oficial de Psicólogos de 

rnulleres vítimas de violencia de 
exercicio 2008 de información, Galicia. 

xénero e coas súas fillas e fillos. 
concienciación e sensibilización 
sobre as causas e efectos da Para 2008 estase a consolidar 
violencia de xénero e a rede de centros de acollida: 
establecemento de liñas de casas de acollida e apartamentos 
colaboración coas coas tutelados, tentando buscar a súa 
asociacións de mulleres do mellora e especialmente garantir 
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LGBT1. HOMOFOBIA 

Desde hai varios anos, a discurso homofóbico alentan a NOTA 
persecución legal pola orientación violencia contra estas persoas. En 1. LGBT é un acrónimo que se usa 
sexual foi retrocedendo no moi poucos países son tratadas como termo colectivo para se referirás 

mundo. A día de hoxe, ningún con plena igualdade ante a le¡. persoas Lesbianas, Gays, Bisexuais e Trans 

país europeo penaliza as relacións Pero mesmo onde as ampara a (O termo trans fai referencia a travestís, 

homosexuais consentidas entre lei, as discriminacións transexuais e transxéneros). 

persoas adultas. permanecen de facto na 

Nos países de fala hispana, sociedade. 

unicamente é delito en Nicaragua, En Kenya, Namibia, Uganda, 
tras os cambios lexislativos en Zambia e Cimbabue dirixentes 
Chile, Porto Rico e Ecuador. Mais, políticos consideran que a 
non se pode esquecer que homosexualidade é "antiafricana". 
nalgúns países a homosexualidade Robert Mugabe, de Cimbabue, 
aínda se castiga coa pena de opina que as e os homosexuais 
morte, e noutros moitos é ilegal. son "peores que os porcos e os 

Gays, lesbianas, bisexuais e cans". 
persoas transxénero aínda son En Uganda, Guíana, India, 
perseguidas en non Poucos países Bangladesh, Singapur, Maldivas, 
polo simple feito de celo. En Bután e Nepal a homosexualidade 
moitos deles son encarceradas pode castigarse con cadea 
pola aplicación de leis que vixían perpetua. 
os dormitorios e converten un 

Países europeos como Austria bico nun delito.Son torturadas 
para obter confesións de e Reino Unido foron condenados 

recentemente polo Tribunal "desviación" e son violadas para 
"curalas" dela. Europeo de Dereitos Humanos 

por discriminar a persoas LGBT. 
As sancións son ben variables: 

desde unha multa ou uns meses En cidades europeas como 

de cárcere ata a cadea perpetua Belgrado, Moscú e Varsovia 

ou a pena de morte. téñense prohibido desfiles do 
Orgullo Gay. 

Non só os estados, as 
sociedades que as consideran En Irán , Afganistán, Arabia ! 

1 
,,desprezablesu, e os ,lescuadróns Saudí, Mauritania, Sudán, J I 

da morte" senón tamén a propia Pakistán, temen e nos estados do 1 
familia ou a veciñanza chegan a norte de Nixeria a ! 

matalas, e as autoridades non fan homosexualidade mesmo pode 

nada por impedilo ou investigalo. chegar a se castigar coa morte. m l 

Nalgúns lugares, gobernantes, .:A 1 
políticos e relixi0~0s co seu Tradución: Marga Rguez.-Marcuño ~- ~ ? 71 
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ASOCIACION DE DEFENSA DAS MULLERES 

A violencia contra as mulleres A lexislación internacional A violencia contra as mulleres 
é probablemente a violación dos responsabiliza aos Estados das é a violación dos dereitos 
dereitos humanos máis habitual e violacións de dereitos humanos humanos máis estendida do noso 
que afecta a un maior número de cometidas tanto por axentes tempo. As estatísticas mostran 
persoas.Millóns de mulleres e estatais como por particulares. que se trata dunha traxedia de 
nenas no mundo son vítimas de Esta responsabilidade inclúe dimensións mundiais, que 
violencia por razón do seu sexo. previr, investigar e sancionar a evidencia que en ningún recanto 
Na familia e na comunidade, en violencia, así como reparar ás do planeta os dereitos humanos 
tempos de guerra e de paz, a vítimas. das mulleres nin son nin están 
violencia contra as mulleres é, Malia estar tan estendida, a garantidos. 
ademais da máis estendida, a violencia de xénero non é Calcúlase que se bate sobre 
violación de dereitos humanos "natural" nin " inevitable": é unha de cada tres mulleres no 
máis oculta e impune. unha expresión de normas e mundo, que se Iles obriga a 

A violencia contra as mulleres valores históricos e culturais manter relacións sexuais ou que 
está presente en todas as concretos. A violencia contra as son sometidas a algún outro tipo 
sociedades do mundo, sexa cal mulleres ten a súa orixe na de abusos ao longo da súa vida. 
sexa o seu sistema político ou discriminación, que nega a Segundo informes da 
económico. Non sabe de culturas, igualdade de trato e Organización Mundial da Saúde, o 
clases sociais nin etnias. Este oportunidades entre homes e 70% das mulleres que son 
escándalo cotián maniféstase de mulleres en moitos aspectos da vítimas de asasinato morren a 

diferentes maneiras e ten lugar en vida e que, á vez, serve para a mans do seu compañeiro. 

múltiples espazos, pero ten unha reforzar, impedindo que as O 80% das vítimas das armas 
raíz única: a discriminación mulleres exerzan os seus lixeiras no mundo son mulleres, 
universal que sofren as mulleres dereitos e liberdades. nenas e nenos, e nos conflitos 
polo mero feito de seto. O control da socialización das armados máis recentes, a 

En todo o mundo, as mulleres mulleres, da súa sexualidade e da violencia contra as mulleres 

organizáronse para poñer ao súa vida reprodutiva son utilizouse como arma de guerra. 

descuberto e combater a violencia mecanismos a través dos que os En Ruanda e Bosnia Hercegovina 

de xénero. Estes grupos de homes perpetúan esta situación miles de mulleres foron violadas, 

mulleres organizadas lograron do dominio e da discriminación. mutiladas, secuestradas e 

modificacións en leis, políticas e Ao factor "xénero" engádese a asasinadas, accións que 

costumes. Porén, a pesar destes miúdo outros factores, como a posteriormente foron recoñecidas 

importantes avances, nalgunhas etnia, a clase social, a como crimes de guerra e 

zonas do mundo aínda existen leis nacionalidade, a orientación sexual por 

e políticas abertamente ou a idade, e determina que Internacionais. 

discriminatorias e na práctica certos colectivos de mulleres Estes datos son unicamente a 
totalidade do planeta a sexan máis vulnerables á "punta do iceberg", pois só se 
discriminación "de feito" segue a violencia, e teñan peor protexidos coñece e se rexistra unha 
ser unha realidade. os seus dereitos humanos. pequena parte dosabusos 
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producidos, xa que as vítimas non desobediencia é castigada polas persoas refuxiadas e desprazadas 
informan do que lles pasa, moitas súas familias con ataques internas a causa dos conflitos, son 
veces por vergonza ou porque violentos ou coa morte. mulleres e nenas. Nestes 
temen que a reacción sexa de contextos as mulleres son 

Na comunidade, as mulleres violadas, secuestradas, mutiladas escepticismo, de incredulidade sofren violación, abusos sexuais e e escravizadas sexualmente ou de máis violencia. A invisibilidade acoso sexual no traballo, nas 
da violencia contra as mulleres como combatentas. A violación 

institucións educativas e outros 
permite que os gobernos, as sistemática ás mulleres e nenas 

espazos. A trata de mulleres, a 
comunidades e os particulares do bando inimigo foi utilizada 

prostitución forzada e o traballo 
fagan caso omiso das súas como arma de guerra nos últimos 

forzado tamén se inclúen dentro 
responsabilidades. desta categoría, como os abusos conflitos por exércitos 

gobernamentais como por grupos 
Aínda que todas as formas de contra as traballadoras domésticas armados, A pesar de que o 

violencia contra as mulleres están (reclusión, brutalidade física, dereito internacional considera a 
relacionadas, xa que parten dunha condicións de escravitude e violencia contra as mulleres unha 
raíz común, é importante destacar agresión sexual). A persecución e violación dos dereitos humanos, 
as diferentes manifestacións e a violencia contra mulleres esta declaración realizada pola 
espazos da violencia. lesbianas, estigmatizadas e ONU en 1993 non foi 

A violencia cometida no medio violadas para corrixir a súa acompañada de medidas eficaces, 

familiar é a máis habitual e polo desviación por encargo das súas imprescindibles sobre todo no 

xeral a máis impune. As mulleres propias familias. ámbito estatal e local. 

de todo o mundo teñen maior Moitas mulleres sofren Os autores dos actos de 
probabilidade de seren magoadas, violencia por parte de axentes do violencia contra as mulleres poden 
violadas ou asasinadas polo seu Estado. Amnistía Internacional ser funcionarios ou outros axentes 
compañeiro actual ou anterior que documentou numerosos casos de do Estado, pero na maior parte 
por outra persoa. O domicilio violación e tortura a detidas por dos casos trátase de familiares. 
privado, considerado miticamente parte de policías e gardas de Esposos ou compañeiros, 
"santuario" de tranquilidade e prisións. Ademais, por pertencer a familiares, médicos, líderes 
referente de seguridade, é para unha determinada minoría étnica, relixiosos, xefes e empresas 
millóns de mulleres un lugar de miles de mulleres foron poden ser responsables de 
sufrimento onde reciben maltrato, sometidas a esterilizacións violencia contra as mulleres e 
tortura e incluso a morte. forzosas e as mulleres migrantes teñen obrigas básicas con 

Ademais, por outra banda, son máis vulnerables a sufrir respecto aos dereitos humanos. 

moitas nenas sofren abusos discriminación e abusos sexuais Non embargantes. no caso da 
sexuais no fogar, mutilación por policías, gardas de fronteiras e violencia producida por 
xenital feminina e outras prácticas funcionarios de inmigración. particulares, ademais da 
tradicionais lesivas para as En tempos de guerra, as responsabilidade dos autores 
mulleres. En moitos países as mulleres e as nenas son con existe unha responsabilidade 
mulleres son obrigadas a frecuencia obxectivo militar. Por directa do Estado se non adopta 
matrimonios forzados e a outra parte, a gran maioría das medidas para impedir a violación 
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- ~ -  
d das que ningún país se fai 

responsable. 

Amnistía Internacional basea o 
seu traballo na definición da 
Declaración sobre a eliminación da 
violencia contra a muller da ONU, 
segundo a que se trata de "todo 
acto de violencia baseado na 

d t -  
pertenza ao sexo feminino que 
teña ou poda ter como resultado - un dano ou sufrimento físico, 
sexual ou psicolóxico para a 

l- muller, así como as ameazas de 

k 
semellantes actos, a coacción ou 
a privación arbitraria da liberdade, 
tanto se se producen na vida 
pública como na vida privada". 
Englóbase neste concepto "a 

V .m violencia dirixida contra a muller 
porque é muller ou que Ile afecta 
dunha forma desproporcionada". 

As interpretacións progresistas 
da definición da Declaración das 
Nacións Unidas afirman que os 
actos de omisión, como a 
desatención ou a privación, poden 
constituír violencia contra as 
mulleres. Instrumentos xurídicos 
internacionais máis recentes 

dos dereitos, investigar e OS abusos non volvan a se amplían a definición para incluír, 
sancionar estes actos e produciren. en concreto, a violencia estrutural, 
proporcionar reparación ás Cando as situacións de abuso é dicir, o dano derivado dos 
vítimas. transcenden as fronteiras como a efectos da organización da 

A violencia contra as mulleres trata de mulleres e nenas, os economía na vida das mulleres. 
nos conflitos armados debe ser abusos contra traballadoras 
visibilizada e sancionada por parte migrantes, refuxiadas ou 
dos Estados e no seu caso por migradas indocumentadas é Tradución : Margarida Rguez-Marcuño 

Tribunais Internacionais. As especialmente complicado 
vítimas deben ser debidamente establecer responsabilidades e 
reparadas e debe garantirse que garantir protección a mulleres 

A C T U A L I D A D E  



A CONQUISTA DO VOTO FEMININO 

O Parlamento galego recrea, 

cunha lectura dramatizada, a 

figura da feminista Clara 

Campoamor e o encarnizado 

debate onde conseguiu o voto 

para as españolas, o 1 O de 

Outubro do ano 1931, na 

Segunda República. 0 s  asentos 

azuis do Goberno galego foron 

cedidos ás actrices e actores que 

representaron a obra de María 

Xosé Queizán, di 

Armesto e i n t e r ~  

mesma autora e Berta Ujea, 

Antonio Durán /L 

Bar, Casilda Garcia, ~ i u i i s  

Becerra, Xavier F 

María Rodríguez, 

Lamapereira e Ricardo Solveira. 

O Parlamento quixo así render 

homenaxe a Clara Campoamor 

sen a cal, segundo as palabras da 

Presidenta da Cámara. Dolores 

Villarino, que presc 

presidiu o acto, hoxe non 

democracia. 
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MANl FESTOS 

PENA DE MORTE sobre se vulnera ou non os ERRADICACIÓN DA 
dereitos humanos, senón se o 

Segundo Amnistía POBREZA EXTREMA E 
castigo é efectivo na loita contra 

Internacional, o coño dun mundo 
o crime e se se aplica a xustiza. 

A FAME 
libre de execucións podería 

Pero, sexa como for, tal vez a NO MARCO DA SEMANA 
alcanzarse se recibe o esperado 

pena de morte teña os días INTERNACIONAL CONTRA A 
impulso da Asemblea Xeral da 

contados nos EEUU. POBREZA, REALIZADA POLO 
ONU. Parece que existe unha SEMINARIO GALEGO DA 
tendencia inequívoca para a En relación co tema, FlGA EDUCACIÓN PARA A PAZ, QUE 
abolición da pena de morte en propón a lectura de A Pedra REMATOU O 21 DE OUTUBRO 
todo o mundo. De feito 130 Angular de Emilia Pardo Bazán 

países eliminárona da súa publicada en As Literatas de Ed. 

lexislación ou abolírona na Xerais. Preténdese, ao abeiro das 
práctica. Agárdase que a ONU Nacións Unidas, acabar co 

faga un chamamento a favor da xenocidio silencioso da fame, 

suspensión das execucións - unha arma de destrución masiva. 

como primeiro paso para a Denuncian que máis de 1200 

abolición- como unha gran noticia millóns de persoas viven con 

internacional. menos dun dólar diario. Outras - 
2.800 millóns - viven con menos 

Chile, Ecuador e México 
de dous dólares ao día. 800 

apoian a iniciativa das Nacións 
millóns padecen fame. 28.000 

Unidas para unha moratoria da 
criaturas morren cada día a causa 

pena de morte con miras á súa 
da pobreza (o equivalente a unha 

abolición. 
vila galega como Ribeira). 

Tamén nos EEUU se fala Esta violencia masiva afecta 
dunha "moratoria de facto" na fundamentalmente ás mulleres. 
aplicación da pena de morte, 
agardando que o Tribunal 
Supremo de Washington decida 
se o procedemento da inxección 
letal é constitucional ou non. E 
un paso importante. Pero aínda 
non se sitúa a discusión nos 
mesmos termos que en Europa, 
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Seguimos aínda 
conmocionados pola matanza que 
o mozo de 18 anos, Pekka 
Auvinen, provocou en Finlandia co 
resultado, terrible, de nove 
persoas mortas no instituto de 
Tuusula, preto de Helsinki, 
incluído o propio asasino que 
ademais de matar á directora, á 
enfermeira, e a seis estudantes 
do centro, tentou prender lurne ao 
edificio escolar con máis de 500 
alumnas e alumnos dentro. 

Outro aspecto relevante desta 
traxedia é que o autor anunciou 
previamente as súas macabras 
intencións en YouTube, con 
frialdade e premeditación. Como 
un vingador solitario, cheo de ira e 
de resentimento, ameazaba en 
lnternet con eliminar a todos os 
"...incapacitados e vergoñas da 
raza humana, fracasos da 
selección natural...". 

Para maior alarma social este 
tráxico suceso coincide no tempo 
coa proliferación de gravacións de 
móbiles nalgúns centros 
educativos de Galicia, reais ou de 
ficción, con imaxes violentas, de 
diferente tipo, que son divulgadas 
entre rapazas e rapaces e tamén 
colgadas na rede. 

Todos estes acontecementos 
tetien provocado regueiros de 
tinta, titulares de trazo groso e 
aperturas de telexornais 
nalgunhas televisións, reabrindo, 
desta maneira, varios debates, 

algúns deles, xa reiterados. Tantos 
que resulta, ás veces, imposible 
abordalos coa suficiente 
serenidade e rigor. 

Mestúranse ademais temas e 
opinións. Aparecen estudos, 
expertos, sisudas análises, 
informes, propostas, ás veces 
contraditorias, que coa mesma 
fugacidade coa que aparecen, 
esquécense, ata a seguinte 
ocasión. 

Non faltan voces que se 
escandalizan sobre o que din que 
está pasando nos institutos e coa 
nosa xuventude, case que 
sempre, desde o 
descoñecemento da realidade ou 
desde certos prexuízos morais 
moi arraigados entre as persoas 
adultas e que tenden a 
criminalizar ou a descualificar 
comportamentos que atribúen, 
con lixeireza, a toda a mocidade. 
Xa Sócrates afirmaba no seu 
tempo que "os mozos de hoxe en 
día son uns tiranos. Contradín aos 
seus pais, devoran a súa comida, 
e Ile faltan ao respecto aos seus 
mestres...". 

O debate sobre a violencia 
tamén é recorrente ... se hai máis 
ou menos que antes, se hai a 
mesma, se está máis difundida, se 
é innata ou aprendida, se é culpa 
da televisión, dos pais, da escola, 
dos videoxogos, do cine, da 
sociedade, da perda de valores, da 
superprotección ou da educación 

1 
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permisiva, armarios cheos e 
corazóns baldeiros ... 

Tamén aproveitamos para nos 
preguntar publicamente sobre os 
propios móbiles e a súa utilización 
nos centros de ensino, ou sobre os 
límites do dereito á información e a 
probable colisión con outros 
dereitos como poden ser os da 
necesaria protección das e dos 
menores, honra, intimidade 
persoal, imaxe, etc ... e sobre se a 
mellor forma de abordar esta 
problemática é premiar aos 
agresores, reais ou ficticios, 
proporcionándolles cartos ou 
minutos de gloria, incentivando, 
desta maneira, as peores 
condutas. 

Con frecuencia escoitamos a 
quen aproveita para proclamar, 
unha vez máis, o fracaso da 
educación e do sistema escolar, 
para cargar contra dalgunhas leis 
educativas, contra do profesorado, 
sobre a excesiva permisividade, a 
perda de autoridade, ou para 
rnesmo deslexitimar novas 
materias como a de educación 
para a cidadanía e os dereitos 
humanos, como di o Gran 
Wyoming, "La que está liando 
Zapatero" ... 

A comunidade educativa, lonxe 
de unificar criterios, de cooperar 
entre os distintos sectores 
(profesorado, nais e pais, 
alumnado), con excesiva 
frecuencia, tende a responsabilizar 
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aos demais do que acontece, 
ignorando o vello proverbio 
africano de que "para educar a un 
neno fai falla a tribo enteira" ... 

E as autoridades, en non 
poucos casos, catan, e esperan a 
que amaine ... 

Moito ten cambiado a escola, 
como a sociedade, nos últimos 
anos, tanto que algúns nin a 
recoñecerían se volveran a ela. Tan 
rápido e con tal intensidade que as 
Facultades de Educación ou as 
antigas Escolas de Maxisterio non 
son quen de adaptarse a esta nova - 
realidade tan cambiante, e seguen . m-. 

a preparar aos futuros mestres e 
mestras para unha escola, para un 
instituto, que xa non existen. conduta, enfermidades respectivos Plans de Convivencia 

Cando as persoas da miña psicolóxicas, psiquiátricas ... e esta de Centro, para intervir, 
idade, arredor dos 50, estudaban, nova realidade, en si mesma, preventivamente, educativamente, 
iamos ao Instituto, o mellor de significa un cambio absoluto, na mellora do clima escolar e na 
cada casa, de cada barrio, de cada escolar e social, que está aquí para resolución pacífica dos conflitos. A 
vila ... mentres que a gran maioría, quedarse, co que temos que iso, adicámonos algunhas 
a inmensa maioría, remataba a súa convivir, e entendelo como un entidades, desde hai xa 22 anos, 
escolaridade na primaria, no mellor desafio. corno un reto, non corno cooperativamente, en equipo, 
dos casos. Hoxe, polo contrario (e unha desgraza. organizacións como a que teño a 
por sorte), están na Secundaria Contamos cos mellores honra en presidir, informando, 

todos e cada un dos alumnos e recursos, humanos e materiais, sensibilizando, formando, 
alumnas, sen excepción, os que coa mellor xuventude, e os compartindo experiencias e boas 

queren estudar, os que lles gusta, conflitos, maioritariamente, prácticas entre a comunidade 

os que están por obrigación, os resolvémolos razoablemente ben educativa, con ilusión, con 

que obxectan, os que terien un nos centros escolares. Témonos entusiasmo, pero sobre todo, con 

ambiente familiar favorable, os que dotado, neste mesmo ano, do Plan paciencia, moita paciencia ... 

veñen coa mochila cargada de Integral de Mellora da Convivencia 
carencias e de déficits Escolar e do Observatorio Galego "Manuel Dios Diz e mestre, licenciado 
(emocionais, afectivos, da Convivencia Escolar, que en Xeografía e Historia, preside o Seminario 
S O C ~ O ~ C O ~ ~ ~ ~ C O S . . . ) ,  OS que debemos desenvolver e aplicar, Galego de Educación para a Paz (Fundación 

arrastran graves problemas de sobre todo, elaborar e aprobar os Cultura de Paz) 
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ESCRITO POR MULLERES 

Neste traballo ofrécese o labor PRODUCIÓN GALEGA PRODUCIÓN TRADUCIDA 
que a muller realiza na 2005 2006 2005 2006 
conformación do polisistema Narrativa 11 5 Narrativa 18 24 
literario galego a través da 
narrativa, poesía, literatura Poesía 30 16 Poesía O 1 
dramática, monografías, Literatura dramática 1 3  Literatura dramática O O 
biografías, crónicas, libros Monografías, Monografías, 
colectivos, reedicións comentadas Biografías, Crónicas, 20 16 Biografías, Crónicas, O O 
e facsímiles en todos os Colectivos Colectivos 
apartados, obras traducidas ou Día das Letras 1 3  Total 
realizadas noutras linguas nas que ~~l~~~~ 

18 25 

participan autoras galegas, Día das 
Letras Galegas, e finalmente Total 63 43 

Os datos falan, en xeral, 
tradutoras e ilustradoras de obras. PRODUCIÓN TRADUCIDA dunha diminución na Literatura 
Tén a súa fonte matriz no Informe 

2005 2006 institucionalizada en todos os de literatura 2006, onde se acolle 
Narrativa 4 6 apartados, agás na Literatura 

unha biografía descrita da 
produción galega e sobre literatura Poesía dramática e no Día das Letras 

galega'. 
O 

galegas. En relación coa 
Literatura dramática O tradución obsérvase un moi 

Unha vez revisado o Informe Monograf ías, flebel aumento. Para evitar 
de Literatura 2006, nos apartados Biografías, Crónicas, 1 O cómputos non desexados é 
citados, pódese constatar que o Colectivos preciso salientar que non se 
número de mulleres que Día das Letras O O computan nesta ocasión as 
participaron este ano, ben como Galegas Antoloxías, que no ano 2005 
autoras, coordinadoras, Total 7 9 foron sete e no ano 2006 doce, 
compiladoras ben como volumes nos que participaron un 
tradutoras e ilustradoras foron Na Literatura infantil e número importante de mulleres. 
209. xuvenil, as obras realizadas por Tampouco os que acollen varios 

Comparando a produción por mulleres forun as seguintes: autores por referirse 
apartados e por entradas coa PRODUCIÓN GALEGA fundamentalmente a concursos 
realizada no ano anterior, 2005, 

2005 2006 literarios para os principiantes. 
observamos variacións 
significativas como se pode Narrativa 37 42 No que atinxe á Literatura 

comprobar nos seguintes cadros: Poesía 8 infantil e xuvenil é de salientar o 
aumento considerábel en todos 

Na Literatura Literatura dramática os apartados, agás na literatura 
institucionalizada ou de Monografías, dramática que, sendo sempre 
adult@s, as obras realizadas por Biografías, Crónicas, 8 6 moi pouco frecuentada, neste 
mulleres foron as seguintes: Colectivos ano case desaparece, e no 

Total 54 57 ensaio que perde dous volumes. 
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En próximas achegas 229, 154 pp. (ISBN: Tovar, Santiago de 
tamen computaremos a 8497824695) Compostela: Follas Novas 
participación da muller nas Edicións, col. Libros da 

LÓPEZ SILVA, Inma, Non quero 
revistas e na prensa que Frouma, no 38, 2006, 124 pp. ser Doris Day, Finalista do 
deixamos hoxe nas mans do (ISBN: 84-85385-96-9) 

Premio Novela por Entregas 
Informe de Literatura 2006 para de La Voz de Galicia 2006, MASEDA, Pilar, Libres 
quen teña a curiosidade de Cesuras (A Coruña): Biblos pensamentos. Dende a rúa do 
miralo. Clube de Lectores, col. Sol, Vilalba: Instituto de 

A seguir ofrecemos as fichas Mandaio, 2006, 110 pp. (ISBN: Estudios Chairegos, col. 

dos títulos, dos distintos xéneros 84-935062-3-0) Biblioteca Chairega, no 5, 

canónicos, autóctonos e MARINO PAZÓ, Pauta, Na 
2006, 104 pp. (DL: LU-443-06) 

traducidos, que foron realizados derruba, Vigo: Ir lndo Edicións, MORENO, M" Victoria, Elexías de 
por mulleres xa galegas xa 2006, 95 pp. (ISBN: 84-7680- luz, limiar de Xavier Senín, 
doutros ámbitos lingüisticos ou 589-6) Vigo: Edicións Xerais de 
nos que participaron. Aquelas e 

REIMÓNDEZ, María, O club da Galicia, col. Poesía, no 12, 
aqueles que queiran ver os 

calceta, Vigo: Edicións Xerais 2006, 102 pp. (ISBN: 84-9782- 
descritores destas obras non de Galicia, col. Narrativa, 2006, 47 5-X) 
teñen máis que achegarse á 
páxina web do Centro Ramón 

272 pp. (ISBN: 84-9782-437-7) PENAS, Ánxeles, Perfís e 

Piñeiro para a Investigación en poéticas, A Coruiia: Baía 

Humanidades (www.cirp.es) e Edicións. col. Baía Branca, no 

consultalos no apartado 
POES~A 10, decembro 2006, 106 pp. 

"recursos". CEBREIRO, María do, 0 s  (ISBN: 84-96526-71-6) 

hemisferios, Vigo: Galaxia, col. PÉREZ REI, ~ ~ ~ i f i ~ ,  , ~ ~ ~ ~ ~ ó ~ ~ ~ ~ ,  
Dombate, no 48, 2006, 100 pp. A Coruña: Edicións do Castro, 

LITERATURA (ISBN: 978-84-8288-940-5) col. Colección de poesía 
INSTlTUClONALlZADA OU DE GÓMEZ, Lupe, Quero bailar, Eusebio Rodríguez Baleirón, 
ADULTQS. PRODUCIÓN Edición da autora, 2006, 208 2006, 100 pp. (ISBN: 84-8485- 
GALEGA pp. (ISBN: 84-61 1-1 501 5) . 228-8) 

NARRATIVA KRUCKENBERG, María do PICHEL, Luz, Casa pechada, XXVl 
Carme, As complexas mareas Premio Fundación Caixa 

CAMINA, Beatriz, Desexos da noite, lirniar de Marita Galicia Esquío de Poesía, 
acalados, Vigo: Edicións Vázquez de la Cruz, A Coruña: Ferrol: Sociedad de Cultura 
Cardeiioso, 2006, 63 pp. Espiral Maior, col. Poesía, no Valle-lnclán, col. Esquío de 
(ISBN: 84-81 90-452-X) 167, 2006, 55 pp. (ISBN: 84- poesía, no 107, 2006, 90 pp. 

96475-27-1 ) (ISBN: 84-95289-81 -4) 
CASAL, Uxía, Vidas exemplares, 

Vigo: Edicións Xerais de LÓPEZ LÓPEZ, Yolanda, Obertura ROMERO, Medos, A seitura dos 
Galicia, 2006, col. Narrativa, no sen heroe, I Premio Antón tristes, Santiago de 
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Compostela: Follas Novas 
Edicións, col. Libros da 
Frouma, no 39, 2006, 56 pp. 
(ISBN: 84-85385-97-7) 

ROMERO, Medos, O pozo da 
ferida, Premio de Poesía 
Miguel González Garcés 2006, 
A Coruña: Deputación 
Provincial da Coruña, col. 
Miguel González Garcés, no 
24, 2006, 68 pp. (ISBN: 84- 
981 2-047-0) 

VEIGA, Eva, Desconcerto, A 
Coruña: Biblos Clube de 
Lectores, col. Mandaio, no 20, 
2006, 96 PP. (ISBN: 84- 
935062-1 -4) 

VILLALTA, Luísa, Papagaio, 
fotografías de Maribel 
Longueira, Santiago de 
Compostela: Laiovento, col. 
Foradeserie, 2006, 104 pp. 
(ISBN: 84-8487-086-3) 

REEDICIÓNS COMENTADAS E 

CASTANO, Yolanda, El libro de la 
egoísta/O libro da egoísta, 
edición bilingüe, trad. da 
propia autora, Madrid: Visor 
Libros, col. Visor de poesía, no 
61 8, 2006, 11 6 pp. (ISBN: 84- 
7522-747-319788475227474) 

PATO, Chus, A ponte das poldras, 
Vigo: Galaxia, col. Dombate, no 
45, 2006, 63 pp. (ISBN: 84- 
8288-889-7) 

SANJURJO F E R N Á N D E Z , V ~ C ~ O ~ ~ ~  
(ed.), Obra completa de María 
Mariño, Vigo: Edicións Xerais 
de Galicia, col. Clásicos, no 6, 
outubro 2006, 21 6 pp. (ISBN: 
84-9782-491 -1 ) 

LITERATURA DRAMÁTICA 

CAMPO, Marica, Confusión de 
María Balteira, A Coruña: 
Universidade da Coruña, 
Biblioteca-Arquivo Teatral 
Francisco Pillado Mayor, 2006, 
104 PP. (ISBN: 84-9749-1 87-4) 

GONZÁLEZ COSTA, Teresa, Alén 
das brumas, Santiago de 
Compostela: Edicións 
Laiovento, Cadernos de 
Teatro, no 6, 2006, 96 pp. 
(ISB N: 978-84-8487-1 08-8) 

REEDICIÓNS COMENTADAS E 
FACS~MILES 

FERNÁNDEZ OTERO, 
Alenxandrina e Lino Braxe 
(eds.), Obra dramática 
completa de Jenaro Marinhas 
del Valle, prólogo de de Pablo 
González Marinas, A Coruña: 
Espiral Maior, col. Teatro, 
2006, 509 pp. (ISBN: 
8496475395) 

D ~ A  DAS LETRAS GALEGAS 

REEDICIÓNS COMENTADAS E 
FACS~MILES 

COSME, Nélida e Dolores 
Sánchez (eds.), Manuel Lugrís 
Freire, escolma de textos, A 
Coruña: Ediciós do Castro, 
col.Documentos, 2006, 362 
PP. (ISBN: 84-8485-21 8-0) 

GARC~A MERINO, María José, 
Marta González Miranda e 
María Vilariiio Suárez (eds.), 
Escolma do Día das Letras 
Galegas (1963-20061, Xunta de 
Galicia , 2006, 105 pp. (ISBN: 
84-453-4230-4) 

LÓPEZ, Teresa (ed.), A costureira 
d'aldea, de Manuel Lugrís 
Freire, A Coruña: Universidade 
da Coruña, col. Biblioteca- 
Arquivo Teatral " Francisco 
Pillado Mayor", 2006, 193 pp. 
(ISBN: 84-9749-1 93-9) 

MONOGRAF~AS, BIOGRAF~AS, 
CRÓNICAS E LIBROS 
COLECTIVOS. REEDICIÓNS 
COMENTADAS E FACSIMILES 

BACEIREDO, Rebeca, O suxeito 
posmoderno. Entre a estética 
e o consumo, V Premio de 
Ensaio Ramón Piñeiro, Vigo: 
Galaxia, col. Ensaio, no 30, 
2006, 141 pp. (ISBN: 84-8288- 
932-X) . 
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BLANCO, Carmen, Sexo e lugar, 
Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia, col. Xerais 
Universitaria, 2006, 398 pp. 
(ISBN: 84-9782-398-2) 

CAL, Antía, Este camifio que 
fixemos xuntos, limiar de 
Xesús Alonso Montero, Vigo: 
Galaxia, col. Memoria, no 13, 
2006, 264 PP. (ISBN: 978-84- 
8288-955-9) 

CASTANO, Yolanda (coord.), 
Poética da casa, Santiago de 
Compostela: Xunta de 
Galicia/Consellaria de Vivenda 
e Solo, novembro 2006, 157 
PP. 

CASTRO GARC~A, Silvana, M a  
Pilar García Negro, Amelia 
Sánchez Perez, Goretti 

FERNÁNDEZ PALOMO, Ariana, 
lsaac Díaz Pardo, unha mirada 
familiar. Conversas con 
Carmen Arias, Santiago de 
Compostela: Edicións Lea, 
2006, 208 PP. (ISBN: 84- 
95444-70-4) 

MEILÁN, Elvira M., Para los que 
no vieron. Francisco Lamas 
López, memorias del alma 
lucense republicana, A Corutia: 
Edicións do Castro, col. 
Documentos, 2006, 104 pp. 
(ISBN: 84-8485-21 7-2) 

PENA, Montse e Dolores 
Vilavedra (eds.), Epistolario a 
Fernández del Riego de 
Ricardo Carballo Calero, Vigo: 
Galaxia, col. Memoria, no 10, 
2006, 580 PP. (ISBN: 84-8288- 
893-5) 

Santiago de Compostela: 
Consello da Cultura Galega, 
col. Base, 2006, 580 pp. 
(ISBN: 84-96530-1 5-9) 

RODR~GUEZ, Luciano (ed.), 
Literatura e Xornalismo. 
Cadernos de Maririán l .  111 
Encontro de Escritores 
Galegos, A Coruña: 
Deputación Provincial da 
Coruña, 2006, 156 pp. (ISBN: 
84-981 2-023-3) 

Participan: M" XOSÉ QUEIZÁN: 
"Medios de comunicación e 
ficción literaria"; TERESA 
SEARA: "Metamorfoses do 
túnel"; OLlVlA RODR~GUEZ e 
L. POZO GARZA: "As arpas de 
Iwerddon"; CAMINO NOlA e 
ROSA ANEIROS: "Veu 
visitarme o mar". 

Sanmartín Rei e outros (ed. PENA PRESAS, Montse (comp.), 
lit.), Nicomedes Pastor Díaz, Á marxe, 1994. Obra 

RODR~GUEZ GONZÁLEZ, Oiivia 
(introduc. selec. not.) Retorno 

unha existencia exemplar (De xornalística 111 de Carlos a lria Flavia: Obra dispersa y 
Ramón Vilar Ponte), XIX Casares, Vigo: Galaxia, col. 

Biblioteca Carlos Casares, no 
olvidada, 1940-200 1, de 

Premio Literario Ánxel Fole, 
15, decembro 2006, 374 pp. 

Camilo José Cela Rodríguez 
Lugo: Fundación Caixa Galicia, 

(ISBN: 978-84-8288-973-3) 
González, Santiago de 

2006, 285 pp. (ISBN: 84-9649- Compostela: Alvarellos 
454-3) 

PENA PRESAS, Montse (comp.), Editora, col. Rescate, 2006, 

CUQUEJO ENR~QUEZ, María Á marxe, 1995. Obra 252 pp. (ISBN: 84-89323-08-7) 

(ed.), Xosé Otero Espasandín. xornalística IV de Carlos 
Casares, Vigo: Galaxia, col. ROlG RECHOU, Blanca-Ana 

Obra galega, Santiago de 
Biblioteca Carlos Casares, no (coord.), Informe de literatura 

Compostela: Xunta de 
16, decembro 2006, 377 pp. 2004, Santiago de 

GaliciaICentro Ramón Piñeiro 
(ISBN: 978-84-8288-975-7) Compostela: Centro Ramón 

para a Investigación en Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades, col. Lancara de R ~ O S  PANISSE, María do Carme HumanidadesKunta de Galicia, 
poesía, 2006, 204 pp. (ISBN: (ed.), Obra poética dispersa de 2006. (ISBN: 84-453-4214-2). 
84-453-4254-1 ) Xoán Manuel Pintos Villar, CD-Rom 
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ROlG RECHOU, Blanca-Ana MANSFIELD, Katherine,Virginia 453-4351 -31978-84-453-4351 -7 
(coord.), Informe de literatura Woolf e D. H Lawrence, De (Xunta de Galicia)l978-84-9782- 
2005, Santiago de espellos, trens e outros 523-8 (Edicións Xerais de 
Compostela: Centro Ramón velenos, trad. de Begoña Galicia) 
Piñeiro para a Investigación en Rodríguez Otero, Vigo: Ir lndo 
HumanidadesIXunta de Galicia. Edicións, col. Clásicos, 2006, PADMANABHAN, Manjula, Luces 

(ISBN: 978-84-453-4340-1 ). 236 pp. (ISBN: 84-7680-585-3) fóra!, ed. bilingüe inglés- 

CD-Rom. 
galego de Antía Mato Bouzas, 

PIÑÓN, Nélida, A casa da pakón, A Coruña: Universidade da 
trad. de Marga do Val, Vigo: Coruña, Servizo de 
Galaxia, col. Literaria, no 238, Publicacións, col. Biblioteca- 

LITERATURA 2006, 138 pp. (ISBN: 978-84- Arquivo Teatral "Francisco 
INSTlTUClONALlZADA OU DE 8288-950-4) Pillado Mayor", 2006, 162 pp. 
ADULTQS. TRADUCIDA 

STEIN, Gertrude, Tres vidas, trad. 
(ISBN: 84-9749-220-X) 

NARRATIVA de María do Cebreiro, Vigo: 
Galaxia, col. Clásicos 

GAVALDA, Anna, Xuntos e máis Universais. Biblioteca William LITERATURA INFANTIL E 
nada, 111° Premio Novela Shakespeare, no 10, 2006, 226 XUVENIL. ~ I ~ O D U C I Ó N  
Europea Casino de Santiago pp. (ISBN: 84-8288-895-1) GALEGA 
2005, trad. de María Dolores 
Torres París, Vigo: Galaxia, col. NARRATIVA 

Literaria, no 226, 2006, 579 PP. DRAMÁTICA ALEIXANDRE, Marilar, Herbalúa, 
IISBN: 84-8288-898-6) ilust. Enjamio, Vigo: Galaxia, 

GÓMEZ PATO, Marta e Teresa 
CIXOUS, Hélene, A conquista da col. árborelgalaxia, [lectorado 

escola de Madhubai, introd., 
Sabaté Planes (eds.), Antoloxía autónomo], 2006, [281 pp. 

trad. e notas de Purificación 
do relato alemán (7945-19601, (ISBN: 978-84-8288-963-4) 

Cabido, ed. bilingüe francés- 
trad. de Monserrat Bascoy galego, A Coruña: ALFAYA, An, A sombra descalza, 
Lamelas, Carme Bescansa Universidade da Coruria, Premio Lazarillo de Literatura 
Leirós e Rosa Marta Gómez Servizo de Publicacións, 2006, Xuvenil 2005, Vigo: Edicións 
Pato, limiar de Raúl Gómez 166 pp. (ISBN: 84-9749-208-0) Xerais de Galicia, col. Fóra de 
Pato, [Santiago de xogo, no 92, Imocidadel, marzo 
Compostelal: Follas Novas, JELINEK, Elfriede, O que ocorreu 2006, 133 pp. (ISBN: 84-9782- 
col. Narrativa, no 1, 2006, 91 despois de que Nora 426-1 ) 
pp. (ISBN: 84-85385-92-6) abandonase o seu home ou os 

piares da sociedade, trad. de ALFAYA, An, Zoa e Azor, ilust. 
LOJO, M" Rosa, A fin da terra, Susana Fernández e Franck Montse Español, Vigo: 

trad. de Ramón Nicolás Meyer, Vigo: IGAEMIEdicións Tambre, col. Ala Delta, no 14, 
Rodríguez, Vigo: Galaxia, col. Xerais de Galicia, col. serie verde, a partir de 10 
Literaria, no 228, 2006, 246 pp. Biblioteca Dramática Galega, anos, 2006, 125 pp. (ISBN: 84- 
(ISBN: 84-8288-886-2) n03, 2006, 123 pp. (ISBN: 84- 88681 -47-X). 
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ANEIROS, Rosa, Ma Xosé ilust. Suso Cubeiro, Santiago Cobas, Santiago de 
Queizán e outros, Contos de de Compostela: Xunta de Compostela: Xunta de 
colonias, escolares, belas Galicia. Dirección Xeral de GaliciaIDelegacáo Regional de 
adormecidas, atentados e Creación e Difusión Cultural , Cultura do Norte, col. Lagarto 
tiburóns, ilust. Xulia Barros, col. Lagarto Pintado, (de 7 a Pintado, [lectorado autónomo], 
Santiago de Cornpostela: 11 anos), 2006, 68 pp. (DL: C- 2006, 120 pp. (ISBN: 84-453- 
Xunta de Galicia. Dirección 725106) 4223-1 ) 
Xeral de Creación e Difusión 
Cultural , col. Lagarto Pintado, CASALDERREY, Fina, A lagoa DE MATA, María, Un día de 

a partir de 11 anos, 2006, 68 das nenas mudas, ilust. treboada, ilust. de Mariana 

pp. (DL: C-727106) Patricia Castelao, Vigo: Riestra, A Coruña: Baía 
Edicións Xerais, col. Sopa de Edicións, col. Contos de 

BARRIOS, Pepa, Cando era Libros, a partir de 10 anos, igualdade, no 1 ,[lectorado 
tempo de inverno, Santiago de 2006, 116 pp. (ISBN: 978-84- autónomo], 2006, 31 pp. 
Cornpostela: Sotelo Blanco 9782-521 -4) (ISBN: 84-96526-79-8) 
Edicións, col. Docexvintedous, 
[rnocidadel, 2006, 75 pp. CASALDERREY, Fina, Isha, FERNÁNDEZ, Ana Ma, Traba110 de 

(ISBN: 84-7824-488-3) nacida do corazón, ilust. mago, ilust. Xosé Cobas, 
Manolo Uhía, A Coruña: Barcelona: Planeta&Ofxord, 

BLANCO, Concha, Tita, ilust. Rodeira,, col. Tucán, no 5, serie col. Camaleón, no 16, serie 
Noerní López, A Corutia: vermella, mais de 12 anos, amarela, a partir dos 6 anos, 
Everest Galicia, col. Montaña abril 2006, 147 pp. (ISBN: 84- abril 2006, 48 pp. (ISBN: 978- 
Encantada, a partir de 8 anos, 8349-003-X) 84-981 1-068-8) 
2006, 79 PP. (ISBN: 84-403- 
051 8-4 ) 

CASALDERREY, Fina, FERRER, Ánxeles, Tres princesas 
j j iLume!! ! ,  ilust. Manuel Uhía, namoradas, ilust. da autora, 

CARBALLEIRA, Paula, Smara, A Coruña: Rodeira. col. Tren Vigo: Galaxia, col. 
ilust. Carole Héneff, Azul, no 12, [primeiros árborelgalaxia, [lectorado 
Pontevedra: Kalandraka lectoresl. 2006, 31 pp. (ISBN: autónomol. 2006, 31 pp. 
Editora, col. Seteleguas, 84-96352-69-2) (ISBN: 987-84-8288-957-3) 
Ilectorado mozo], 2006, 59 pp. 
(ISBN: 84-8464-549-5) CASALDERREY, Fina, Un día de FREIRE, Isabel, Glub, o incrible 

caca e vaca, ilust. Marina peke-bala, ilust. Xan López 
CARREIRA, Ana, O vixilante dos Seoane, A Coruña: Baía Domínguez, Vigo: Edicións 

soños, ilust. Noemí López, Edicións, col. Carteira de Xerais de Galicia, col. Merlín, 
Vigo: Galaxia, col. valores, no 4, [lectorado no 162, [lectorado autónomol. 
árborelgalaxia, [lectorado autónomo], seternbro 2006, 29 marzo 2006, 59 pp. (ISBN: 84- 
autónomol. 2006, 34 pp. pp. (ISBN: 84-96526-55-0) 9782-440-7) 
(ISBN: 978-84-8288-956-6) 

CASALDERREY, Fina e outros, GÓMEZ CUERPO, Amparo, Pepa, 
CASAL, Uxía, Ánxela Gracián e Pasos de música, camiños de ilust. da autora, Vigo: Ir lndo 

outros, Contos de ogras, auga / Passos de música, Edicións, col. Elefante 
aventuras, baladas e piratas, caminhos de água, ilust. Xosé Contacontos, serie rosa, rnáis 
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Contos ( 

princesa 
- 

i e  verme 
ls e parru 

de 5 anos, 2006, 47 pp. (ISBN: REGUEIRO, Conchi, O tesouro Edicións, col. Xuvenil. O 
84-7680-591 -8) das ánimas, A Coruña: Baía ordenador, no 53, dos 12 anos 

Edicións, col. Meiga Moira, no en diante, 2006, 80 pp. (ISBN: 
KUNH-BODE. Heidi e outros, 6, a partir de 12 anos, maio 84-7824-490-5) 

S, libros, 2006, 247 pp. (ISBN: 84- 
los, ilust. 96526-45-3) ZAERA, Mercedes, Un nino no 

Víctor Rivas, Santiago de piñeiral, ilust. Alberto Toval, 
Compostela: Xunta de Galicia. REIMÓNDEZ, María, Unha viaxe Ferrol: Edicións Embora, 
Dirección Xeral de Creación e no tempo. Comarca de [lectorado autónomol. maio 
Difusión Cultural, col. Lagarto Quiroga ( 1  SB N: 84-403-0922- 2006, 64 pp. (ISBN: 84- 
Pintado, até 7 anos, 2006, 58 8)/ Misterio do Deza. Comarca 9546054-8) 

pp. (DL: C-735-2006) do Deza (ISBN: 84-403-0921 - 
X)lColegas do futuro. Comarca 

MOSQUERA SASTRE, M" Luisa, de Ortega1 (ISBN: 84-403- ADAPTACI~NS 
O gato tripi trapo, ilust. da 0923-6)/ O can trampulleiro, 
autora, A Coruña: (ISBN: 84-403-0925-2)/0 ANA PRESUNTO, Bóla de 
Primerapersona, Xunta de trasno burlón. Comarca da Manteiga, ilust. Iván Suárez, 
Galicia. Consellería de Coruña (ISBN: 84-403-0920-1 )/ adapt. dun conto tradicional 
Educación e Ordenación A videoconsola. Comarca de noruegués, Pontevedra: 000 
Universitaria, [lectorado Vigo (ISBN : 84-403-0924-4), Editora, colección 0, 
autónomo], 2006, 19 pp. ilust. de Lino Sánchez, A [lectorado autónomo], maio 
(ISBN: 84-95923-31 -9) Coruña: Everest Galicia, col. 2006, 1441 pp. (ISBN: 84- 

Montaña Encantada, primeiros 96573-53-2) 
PEREZ, Elvira, A valente bailarina lectores, 2006, 41 pp. 

de plástico e o soldadiño de ANA PRESUNTO, Pedra pau e 

chumbo, ilust. lrene Fra, REIMÓNDEZ, María, Usha, ilust. palla, ilust. Josep Rodés, 

Madrid: OEPLl (Organización Iván Sende, Vigo: Edicións adapt. dun conto tradicional 

Española para el Libro Infantil Xerais de Galicia, col. Merlín, ruso, Pontevedra: 000, col. 

y Juvenil), marzo 2006, 109 no 164, serie laranxa, de 11 O, [lectorado autónomol. 

PP. (DL: M-1 0654-2006) anos en diante, marzo 2006, marzo 2006, 44 pp. (ISBN:84- 
146 pp. (ISBN: 84-9782-442-3) 96573-35-4) 

~ÁNCHEZ,  Gloria e outros, Como 
SOLDADO, Magda, E rara CARBALLEIRA, Paula, A cabana 

um pé-de-vento/Como un 
Makeke?, ilust. Jacobo Muñiz, de Babaiagá, ilust. Pablo 

golpe de vento, ilust. António 
A Coruña: Baía Edicións, col. Otero, na Guía didáctica 

Modesto, Santiago de 
Xiz de cor, no 9, [lectorado realizada por Nate Borrajo, 

Compostela: Xunta de 
autónomo], 2006, [321 pp. Santiago de Compostela: 

Galicia/Delegacao Regional de 
(ISBN: 84-96526-65-8) Consellería de Cultura e 

Cultura do Norte, col. Lagarto Deporte. Xunta de Galicia, 
Pintado, [lectorado mozo], VEGA CERQUEIRO, Mari, O Instituto Galego das Artes 
2006, 149 pp. (ISBN: 84-453- camiño a Tibiáns, Santiago de Escénicas e Musicais, Centro 
4222-3) Compostela: Sotelo Blanco Dramático Galego, [lectorado 
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autónomo], 2006, 84 pp. (DL: conto tradicional ruso, POES~A 
C-1159-2006) Pontevedra: 000 Editora, col. 

0 ,  [lectorado autónomo], abril BLANCO, Concha, Poemas para 
MEJUTO, Eva, Corre corre, 2006, [30] PP. (ISBN: 84- pintar, ilust. alumnado da 

cabaciña, ilust. André Letria, 
96573-50-8) escola da Igrexa-Cacheiras 

adapt. dun conto tradicional (CRA de Teo), Santiago de 
portugués, Pontevedra: 000 PATACRÚA, O segredo do Rei Compostela: Sotelo Blanco 
Editora, col. O, [lectorado Curro, adapt. dun conto Edicións, col. Bolboreta, 
autónomo], setembro 2006, tradicional baseado no mito do [lectorado autónomo], 2006, 
[301 pp. (ISBN: 84.96573.65.6) rei Midas, ilust. Magicomora, 40 pp. (ISBN: 84-7824-491-3) 

MORANDEIRA, Luisa, Mister Pontevedra: 000 Editora. col. BORRAS, Alicia, Quen son?, ilust. 
corvo, ilust. Maurizio A. C. O, [lectorado autónomo], Andrés Meixide, Vigo: Galaxia, 
Quarello, adapt. dun conto 2006, [441 pp. (ISBN: 84- col. árborelgalaxia, [lectorado 
tradicional turco, 000 Editora, 96573-3 1-1 ) autónomol. 2006, 27 pp. 
col. O, [lectorado autónomol, 

PATACRÚA, A Princesa do (ISBN: 978-84-8288-959-7) 
febreiro 2006, [361 pp. (ISBN: 
84-96573-27-3) Caurel, ilust. Javier Solchaga, CAMPO, Marica, Abracadabras, 

adapt. dun conto tradicional Premio Arume, ilust. Xosé 
NÚÑEZ, Marica, Cocorico, ilust. europeo, Pontevedra: 000 Vizoso, Cada-A Coruña: Ediciós 

Helga Bansch, adapt. dun Editora, col. O, [lectorado do Castro, col. Arume de 
conto birmano, 000 Editora, autónomo], maio 2006, [341 poesía para nenos, [lectorado 
col. O, [lectorado autónomo], pp. (ISBN: 84-96573-52-4) autónomo], 2006, 66 pp. 
febreiro 2006, [321 pp. (ISBN: (ISBN: 84-8485-232-6) 
84-96573-23-0) 

CARBALLEIRA, Paula, Contatrás, 
NÚÑEZ, Marica, Chocolata, ilust. Santiago de Compostela: 

Helga Bansch, Pontevedra: 
R E E D I C I ~ N S  Edicións Positivas, [lectorado 

000 Editora, col. O, autónomo], marzo 2006, 59 
[lectorado autónomol, xuño GRACIÁN, Ánxela, camino pp. (ISBN 84-87783-87-2) 
2006, [321 pp. (ISBN: 84- solitario, ilust. Federico 
96573-62-1 ) Fernández, Vigo: Galaxia, col. CASTANO, Yolanda, Punver, ilust. 

Eduardo Hermida, Vigo: 
PATACRÚA, Bebé Bigotes, ilust. árborelgalaxia, 2006, 32 pp. Galaxia, col. árborelgalaxia, 

Alessandra Cimatoribus, adapt. (ISBN: 978-84-8288-958-0) [lectorado autónomo], 2006, 
dun conto tradicional de 

MACEIRAS, Lourdes, O torques 27 pp. (ISBN: 978-84-8288- 
Mongolia, Pontevedra: O 0 0  

de ouro, ilust. lrene Fra, Vigo 959-7) 
Editora, col. O, [lectorado 
autónomol, xullo 2006, [321 (Pontevedra): Luís HERRERA, Susa, Cartas que 
PP. (ISBN: 84-96573-51-6) VivesTTarnbre, col. Ala Delta, venen e van, ilust. María Lires, 

no 16, verde, a partir de 10 A Coruña: Primerapersona, 
PATACRÚA, Loboferoz, ilust. anos, 2006, 171 pp. (ISBN: 84- [lectorado autónomo], 2006, 

Chené Gomes, adapt. dun 8868 1-72-0) 45 pp. (ISBN: 84-95923-24-6) 

A C T U A L I D A D E  



SÁNCHEZ, Gloria, Dez piratas, Literatura para Criancas e BLANCA ANA ROlG RECHOU, 
ilust. Montse Gisbert, Santiago Jovens, Braga-Portugal: "Ramón Piñeiro e a literatura 
de Compostela: Instituto de Estudos da infantil", pp. 29-39. 
Alfaguara/Obradoiro, col. Crianca-Universidade do 
Alfaguara Infantil, serie violeta, Minho, febreiro 2006, CD-Rom 

MESQUITA, Armindo (coord.), 

(ISBN: 972-8952-02-3). 
Mitologia, tradicao e inovacáo. 

a partir de 8 anos, marzo 
2006, 75 pp. (ISBN: 84-8224- Participan: M A R ~ A  JESÚS 

(Re) leituras para uma nova 

730-1 ) AGRA PARDINAS e BLANCA 
literatura infantil, prefácio 

ANA ROlG RECHOU, 
Marcelo Rabelo de Sousa, 

~ÁNCHEZ,  Gloria, Adivirias Gaia (Portugal): Edicóes 
"Artextos: los álbumes 

monstruosas, ilust. Purificación Gailivro, outubro 2006, pp.354 
infantiles"; Isabel Mocino 

Hernández, A Coruña: Rodeira, González, "Imagen de la 
(ISBN: 989-557-369-3). 

col. Tucán, no 9, serie Azul, Participa Blanca Ana Roig 
mais de 6 anos, abril 2006, 74 

identidad en los primeros Rechou, "Os premios literarios 
productos de narrativa infanto- 

pp. (ISBN: 84-96352-83-8) infantis e xuvenís no marco 
juvenil de ficción científica Ibérico: Tradición e 
gallega y portuguesa"; Marta innovación", pp. 203-21 2. 

LITERATURA DRAMÁTICA 
Neira Rodríguez, "Literatura 
infantil y juvenil, lector y ROlG RECHOU, Blanca Ana, 

GONZALEZ COSTA, Teresa, A rúa competencia literária en La Isabel Soto López e Pedro 
dos soñadores, A Estrada- prensa compostelana del Lucas Domínguez (coords.), 
Pontevedra: Edicións Fervenza Rexurdimento". Multiculturalismo e 
, col. A Pinguela. Teatro BARRENA GARC~A, Pablo 

identidades permeábeis na 
Escolar para ler e representar, literatura infantil e xuvenil, 
no 47, [lectorado mozo], 2006, 

(coord.), Libros 2004-2005 Vigo: Edicións Xerais de 
31 PP. (ISBN: 84-96368-45-9) 

escogidos de Literatura Galicia, 2006, 266 pp. (ISBN: 
Infantil, Salamanca: Fundación 84-9782-486-5). 
Germán Sánchez Ruipérez, 
2006, 106 pp. (ISBN: 84- VILLAR JANEIRO, Helena, 

MONOGRAF~AS, BIOGRAF~AS, 
CRÓNICAS E LIBROS 

89384-63-0) Rosalía, ilust. Ánxeles Ferrer, 

COLECTIVOS. REEDICIÓNS 
Padrón: Fundación Rosalia de 

Participan EULALIA AGRELO, 
COMENTADAS E FACSIMILES. SARA IGLESIAS HERNÁNDEZ, 

Castro, col. Tres Pitas Brancas, 

OBRAS REALIZADAS ISABEL MOCINO,AMPARO 
no 1, 2006, 23 pp. (DL: C-245- 

NOUTRAS LINGUAS NAS QUE RAVINA E ISABEL SOTO) 
2006) 

PARTICIPAN AUTORAS 
GALEGAS EN GALEGO OU FERREIRO, Charo e lnmaculada 

NOUTRAS LINGUAS Pena (coord.), Encontro LITERATURA INFANTIL E 
Ramón Piñeiro, Santiago de XUVENIL. TRADUCIDA 

AZEVEDO, Fernando Fraga de Compostela: Xunta de Galicia, 
(coord.), Crianca, Língua, Consellería de Cultura e 

NARRATIVA 

Imaginário e Texto Literário. Deporte, 2006, 1 10 pp.(lSBN: ARAÚJO, Matilde Rosa, O 
Centro e Margens na 84-453-4279-7). Participa pallaso verde ( O palhaco 
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verde), ilust. Maria Keil, trad. CRESPO, Arnia, A sopa de letras Martínez e Marc Taeger, ilust. 
Antía Pereiro Carreiro, Vigo: Ir (La sopa de Iletres, 20061, da autora, VigoIPontevedra: 
lndo Edicións, col. Elefante ilust. Ramon Pla, trad. Faktoria K de 
Contacontos, no 35, serie Mercedes Pacheco, A Coruña: LibrosIKalandraka 
verde, máis de 8 anos, 2006, Baía Edicións, col. Mar de Editora.lprelectorado1, 2006, 
47 pp. (ISBN: 84-7680-590-X) letras, no 1, [lectorado 128 pp.1. (ISBN: 84-8464-575-4) 

autónomol, 2006, 59 pp. 
BOLTA, M. Jesús, Quen necesita (ISBN: 84-96526-41 -0) KULOT-FRISCH, Daniela, Que 

un sombreiro máxico?, ilust. leria de cordóns (Mama hat 

Anna Clariana, trad. Baía GEHRMANN, Katja, Cans de was mitgebacht,2005), ilust. 

Edicións, A Coruña: Baía ribeira (Strandhunde, 2001 ), da autora, trad. Susana 

Edicións, col. Carteira de ilust. da autora, trad. Eva Fernández e Pilar Martínez, 

valores, no 2,llectorado Pascual e Pilar Martínez, VigoIPontevedra: Faktoria K de 

autónomol. 2006, 29 pp. VigoIPontevedra: Faktoria K de LibrosIKalandraka Editora, 

(ISBN: 84-96526-53-4) LibrosIKalandraka Editora, 
[prelectoradol, abril 2006, 128 

[lectorado autónomol. maio pp.]. (ISB N: 84-8464-575-4) 

BRAMI, Élisabeth, Sálvate Elías! 2006, 132 PP.]. (ISBN: 84-8464- LIENAS, G ~ ~ ~ ~ ,  O diario 
(Sauve-toi Élie!, 20031, ilust. 574-6) vermello de Carlota (El diario 
Bernard Jeunet, trad. Ernma 

GIL, Carmen, O marciano rojo de Carlota), trad. Silvia 
Lázare, Pontevedra: 

Marcial, ilust. Paco Giménez, Gaspar, Vigo: Galaxia, col. 
Kalandraka Editora, lectorado 

trad. Baía Edicións, A Coruña: Costa Oeste, [mocidadel, 
autónomo, novembro 2006,49 Baía Edicións, col. Carteira de 2006, 31 1 pp. (ISBN:84-8288- 
PP. (ISBN: 84-8464-608-4) valores, no 7, [lectorado 869-2) 

CARBONELL, Paula, A viaxe das autónomo], seternbro 2006, 29 MARI, lela e Erizo Mari, A maza e 
bolboretas (El viaje de las pp. (ISBN: 84-96526-59-3) a bolboreta (La Mela y la 
mariposas, 2006). ilust. Chené GONZÁLEZ-SINDE, ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  Farfalla, 1969), ilust. dos 
Gómez, trad. Eva Mejuto, Rosanda e a arte da maxia autores, Pontevedra: 
Pontevedra: OQO Editora, col. (Rosanda y el  arte de birli Kalandraka, col. Demademora, 
O, [prelectorado e lectorado birloque, 20061, Premio Edebé [prelectoradol, maio 2006, 132 
autónomo], outubro 2006, 135 de Literatura Infantil, ilust. pp.1. (ISBN: 84-8464-587-8) 

pp.1. (ISBN: 84-9657-375-3) Juanjo Cortés, trad. Alfonso MARI, lela, Un globo vermello 

COLL,  frica, As flores de neve e Garcia Sanmartín, A Coruña: (Les aventures d'une petite 
Rodeira, col. Tucán, no 10, 

o raposiño (La petita guineau i bulle rouge), ilust. da autora, 
serie azul, mais de 6 anos, 

les flors de neu), ilust. da Pontevedra: Kalandraka, col. 
marzo 2006, 275 pp. (ISBN: 

autora, trad. Alba Piñeiro, Demademora, [prelectoradol, 
84-8349-002-1 ) 

Valencia: Brosquil Edicións, 
xaneiro 2006, 132 pp.1. (ISBN: 
84-8464-538-X) 

col. Estrella polar, [autónomo], KULOT-FRISCH, Daniela, Co dedo 
2006, 132 pp.]. (ISBN: 84-9795- no nariz (Nasebohren ist  MCCAUGHREAN, Geraldine, 
244-8) schon,1996), trad. Pilar Peter Pan e a levita escarlata 
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(Peter Pan in Scarlet, 2006), 
ilust. David Wyatt, trad. Silvia 
Carril Caldelas, Santiago: 
Alfaguara/Obradoiro, [lectorado 
mozol, outubro 2006, 282 pp. 
(ISBN: 84-8224-749-2) 

NOSTLINGER, Christine, 
ln tercambio cun inglés (Das 
Austauschkind), ilust. Gerardo 
Arnechazurra, trad. Rosa Marta 
Gómez, Barcelona: 

2006, 1291 PP. (ISBN: 84-9795- 
259-6) 

SAN MIGUEL MARTOS, Julia, O 
monstro de Ricardo (El 
monstruo de Ricardo, 20061, 
ilust. Rocío Martínez, trad. 
Silvia Pérez, Pontevedra: 
Kalandraka Editora, col. 
Demadernora, [lectorado 
autónomol, abril 2006, 1281 pp. 
(ISBN: 84-8464-570-3) 

WOLFEL, Ursula, 29 historias 
disparatadas (Neunundzwanzig 
verrückte Geschich ten), ilust. 
Neus Bruguera, trad. Susana 
Fernández de Gabriel e Franck 
Meyer, Pontevedra: Kalandraka 
Editora, col. Seteleguas, 
[lectorado autónomo1,outubro 
2006, 63 PP. (ISBN: 84-8464- 
604-1 ) 

Planeta&Ofxord, col. 
SAN MIGUEL MARTOS, Julia, O 

POES~A 
Camaleón, n." 12, a partir de 
12 anos, 2006, 198 pp. (ISBN: oso e o seu dente, ilust. Marta BUDDE, Nadia, Viaxar en pixama 

84-981 1-072-6) Munté Vidal, trad. Silvia Tato, (Flosse, Fe11 und Federbett, 
Pontevedra: Kalandraka 20041, ilust. da autora, trad. 

PEREZ SABBI, Mercedes, As Editora, col. Dernadernora, Marc Taeger, adapt. Xosé 
dentaduras de Paco Palma [lectorado autónomol. 2006, Ballesteros, VigoIPontevedra: 
(Las dentaduras de Paco 131 1 pp. (ISBN: 84-8464-605-X) Faktoria K de 
Palma, 20061, ilust. Renata LibrosIKalandraka Editora, 

Gallio, trad. Marisa Núñez, UMANSKY, Kate, Fedorenta, [lectorado autónomol. xullo 

Pontevedra: OQO Editora, unha meiga porcallenta, 2006, 1301 pp. (ISBN: 84-8464- 

col.0, novernbro 2006, 1341 versión galega de Paula Pintos 598-3) 

PP. (ISBN: 84-96573-85-0) Ureta, estudo introdutorio á 
tradución galega de Lourdes 

RISARI, Guia, Aquiles o puntiño Lorenzo García, Cesuras-A "Universidade de Santiago de Compostela 

(Aquiles el  puntito, 2006), Coruña: Biblos Clube de 
ilust. Marc Taeger, trad. Xosé Lectores, [lectorado mozo], NOTA 
Ballesteros, Pontevedra: 2006, 156 pp. (ISBN: 84- 

9341 26-8-6) 
1. Proxecto de Investigación que se 

Kalandraka Editora, col. realiza no Centro Ramón Piñeiro para a 
Maremar, [lectorado 

WOLFEL, Ursula, 28 historias Investigación en Humanidades e que todos 
a~tÓn0moI. marzo 2006, 1361 os anos se publica en CD-ROM. 

PP. (ISBN: 84-8464-568-1 ) para rir (Achtundzwanzig 
Lachgeschichten), ilust. JoSo 

RIVERA FERNER, Marta, Unha Vaz de Carvalho, trad. Franck 
perla para lamila (Una perla Meyer, Pontevedra: Kalandraka 
para Yamila), ilust. da autora, Editora, col. Seteleguas, 
trad. Alba Piñeiro, Valencia: [lectorado autónorno1,outubro 
Brosquil Edicións, col. Estrella 2006, 61 pp. (ISBN: 84-8464- 
Polar,[lectorado autónomo], 599-1 ) 
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A VODA, de Carson McCullers 

A publicación de A voda, de pasado ou os pecados e os erros no Sur conservador e patriarcal. O 
Carson McCullers, na colección dos devanceiros, teñen nas novelista negro Richard 
As Literatas, dirixida por María novelas de McCullers a Writhgt loou con entusiasmo a 
Xosé Queizán, constitúe un prominencia que acadaron na obra McCullers por ser a primeira 
acontecemento digno de de Faulkner, o autor cuxa talla tan escritora branca que tratou aos 
mención, un motivo de xigantesca ameaza sempre con personaxes negros con tanto 
celebración para a literatura eclipsar a tódolos demais da súa esmero e xustiza como ós da súa 
feminina, e tamén para a literatura rexión. Pero tódalas novelas de propia raza, por deixarlles 
en lingua galega. Estamos ante McCullers están ambientadas no expresarse como seres humanos 
unha das autoras Sur da súa infancia e complexos e libres dos 
estadounidenses máis adolescencia, que ela levou estereotipos imperantes. A súa 
prestixiosas e máis traducidas, consigo a Nova York, e co que problemática sexualidade tivo sen 
tanto na súa época como na sempre mantivo unha tormentosa dúbida moito que ver coa soidade 
actualidade, e que sempre contou relación de amor e antagonismo. existencia1 de Carson McCullers. 
co favor entusiasta tanto do Nun Sur obsesionado por impoñer A miúdo identificábase con 
público lector como da crítica a toda costa a pureza e a parámetros tradicionalmente 
académica. segregación raciais, a condición "masculinos". No verán do ano 

Nacida nunha familia de clase de escritora branca preocupada 1941, perante a composición de A 

media da vila de Columbus, no polos dereitos humanos abocouna balada do café triste, un relato 

estado sureño de Xeorxia, Carson a máis de un enfrontamento. Foi sobre a tráxica existencia dunha 

McCullers (1 91 7-1 967) viviu desde das escritoras da muller "masculina", a autora 

moi nova obsesionada por súa época que intentaron facerlles confesoulle ao seu amigo o 

acceder a un mundo cosmopolita ver aos brancos do Sur que o mito escritor Newton Arvin: "Newton, 

que a rescatara da frustración e da dunha diferencia racial absoluta eu nacín home". A súa biógrafa 

esterilidade que para ela non solo non era xa sostible, documentou amplamente como a 

significaba a vida no Sur senón que era prexudicial tanto futura autora, na súa 

conservador e provinciano. A para os brancos como para os adolescencia, amosaba a mesma 

autora iba a reflectir esta obsesión ambivalencia sexual que as súas 

nas súas creacións mais célebres: Os temas recorrentes de adolescentes de ficción Mick Kelly 

Mick Kelly e Frankie Addams, as Carson McCullers son o illamento e Frankie Addams. 

protagonistas adolescentes de O e a incomunicación do individuo, Publicada en 1946, A voda foi 
corazón é un cazador solitario e A ámbolos dous directamente unha das mellores novelas 
voda respectivamente. O seu relacionados coas monolíticas estadounidenses da súa década, e 
traslado a Nova York aos dezasete concepcións da raza e da tamén a que máis esforzos Ile 
anos privou, según algúns críticos, sexualidade imperantes no seu custou á autora, que tardou máis 
á autora da asimilación da medio cultural. Na súa ficción de dous anos en atopar a relación 
complexa tradición intelectual e aparece con frecuencia a axeitada entre uns personaxes 
cultural da súa rexión. Nin os conexión, mais ou menos extraídos do baúl dos recordos da 
grandes dilemas do Sur, nin explícita, entre a segregación dos súa infancia e a idea central da 
tampouco os pantasmas do negros e a opresión das mulleres novela. Na súa obra máis 

constante González Groba A C T U A L 1 D A D E I.s.s.N.: 1139-4854 



autobiográfica, McCullers A temática da limitación e enganosa válvula de escape. A 
concedeulle todo o protagonismo opresión do individuo xorde con inminente voda do seu irmán 
a Frankie Addams, personaxe moi intensidade en A voda. O Jarvis preséntaselle a Frankie de 
semellante a Mick Kelly, outra adolescente negro Honey Brown repente como a solución máxica 
adolescente creativa e con está "preso" e "inacabado" de tódolos seus problemas, a 
problemas de definición sexual nunha sociedade segregada na fonte da súa identidade e a chave 
que aparecía na súa primeira que ser negro implica ser non solo para abrir as portas do mundo: 
novela, O corazón é un cazador diferente senón tamén inferior. "Por fin sabía quen era e sabía 
solitario. A estructura de A voda, Como di a criada negra Berenice, onde ía. Amaba ao seu irmán e á 
cunha menor dispersión temática "todos estamos presos dunha prometida del e agora ela era 
e centrada nun único personaxe, forma ou doutra, pero os negros parte da voda. 0 s  tres 
favorece a exploración exhaustiva levamos aínda máis cadeas", e aventuraríanse no mundo e 
do convulso mundo interior da " hai veces que un mozo como sempre estarían xuntos". Na súa 
protagonista adolescente. A Honey sente que xa non Ile queda inocencia. Frankie Pensa que a 
adolescencia fascinou tanto a alento. Sente que ten que rachar monotonía na que está inmersa 
McCullers, entre outros motivos, con todo ou acabar por rachar el va¡ dar paso a un mundo enchido 
porque na devandita idade é máis por dentrou, Frankie, que ve a súa de dinamismo. Coa súa 
intensa a sensación de soidade, situación reflectida en Honey construcción da voda en termos 
experiencia que xera un intenso Brown como si fose un espello, románticos, busca unha conexión 
desexo de transcender os limites síntese tamén "presa" e ideal que non supoña ningunha 
do eu así como da realidade na "inacabada", como a melodía esixencia nin ameaza para a súa 
que 0 suxeito Se atoPa inmerso. A procedente da trompa de Honey individualidade. Como indica O 

realidade concreta da que Frankie que se interrompe de sbpeto, título orixinal, The Member of the 
quere evadirse ten sido tida en Frankie está tamén suxeita por Wedding, Frankie quere formar 
conta pola critica feminista das "máis cadeas", debido a súa parte da voda sen a unión física e 
Últimas décadas porque a condición de adolescente con as responsabilidades que aquela 
protagonista adolescente estase a dificultades para axustarse ós implica. Por veces Frankie xoga a 
facer muller nunha sociedade moi patróns de feminidade dunha ser muller adulta pero rexeita 
provinciana e patriarcal, sen sociedade tan restrictiva, e por iso someterse ás restriccións que 
canles de expresión para o seu identifícase explicitamente con elo comporta na súa sociedade. 
temperamento artístico e soñador. Honey: veces que a Sente a Ióxica curiosidade da 
A sensación de illamento e 

tamén me apetecería rachar con adolescente polo mundo adulto, 
exclusión da protagonista débese 

algo". pero recea dunha sexualidade 
en gran parte ás limitacións restrictiva que a quere someter. 
impostas pola sociedade debido á Dada a sua insatisfacción cun A experiencia co soldado que 
súa condición de muller, xa que medio ambiente intolerable e está a piques de violala 
de entrada a viaxe a outros unha situación persoal insostible, confírmalle a Frankie que para 
mundos alén do fogar non Ile é Frankie necesita ilusións e soños unha rapaza a iniciación sexual 
permitida á muller confinada pola tanto como o aire que respira, e a implica a perda de autonomía 
cultura ós espacios restrinxidos súa reconstrucción imaxinaria da individual, mentres que para os 
que tanto incomodan a Frankie. realidade proporciónalle unha rapaces está .relacionada coa 
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adquisición de poder. As transcender as barreiras de estiveron sernpre tan 
adolescentes autobiográficas de xénero e de raza resulta sernpre entretecidos como o branco e o 
McCullers resístense a esmagado por unha cultura negro. 
desprenderse de vestimentas e dicotórnica que refusa recoñecer 
rnodais "masculinos" e tenden a que o masculino e o feminino 
identificarse con roles 
masculinos, porque o poder e a 
autonomía son valores 
"masculinos". A resistencia de 
Frankie ás restriccións do rol 
feminino móstrase tamén no seu 
soño de androxinia. Cando xoga 
co seu primo pequeno e coa 
criada Berenice a ser creadores, 
Frankie deseña un mundo no que 
"a xente podería cambiar 
instantaneamente de home a 
muller e viceversa, dependendo 
de como se sentise e do que 
quixese", anque no fondo sabe 
que na vida real a androxinia é 
unha anomalía reprochable e o 
"metade home-metade muller" é 
un dos rnonstros dunha caseta 
da feira que visita a localidade. 
Pero o xogo entrelaza fios 
temáticos moi profundos, e 
namentres Frankie soña con 
escapar da dicotomía excluinte 
masculino/ferninino, a negra 
Berenice crearía unha sociedade 
sen diferencias raciais, sen a 
polaridade opresora 
brancotnegro, un mundo onde 
todos terían unha cor marrón 
clara, ollos azuis e cabelo negro. 
Carson McCullers non lles 
permitiu ás mulleres da súa 
ficción fuxir do Sur monótono e 
abafante que ela si deixou atrás. 
Na súa magnífica obra o soño de 
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DESCONCERTO de Eva Veiga 

Valéndose de dúas imaxes de mundo da escuridade e do Mais as forzas que alimentan 
gran peso simbólico, a do paxaro abismo: o desconcerto do eu non só 
que se bate contra a gaiola na proveñen da negación da 
procura da liberdade e a do peixe Xa vou sabendo da m i t e  harmonía cósmica senón da 
preso na rede, inicia Eva Veiga o un arco que se tensa ao fondo propia consciencia de que 
que será o seu cuarto poemario: até os dedos "Exiliados da verdade,/ labramos 
Desconcerto. E é que, como se orfos e voraces o enigma" e cómpre descifralo 
di nos primeiros versos, Unha e propensa a pregaria para sentir aberta a posibilidade 
outra vez o paxaro porfiaba a proferirse contra a nada da esperanza. No dificultoso labor 
contra o cristal (...) e as súas/ abatido o propio corazón de descodificar entran en xogo as 
contorsións evocaban as dun encréspase o cabalotempo. habilidades do eu para recoñecer 
peixe nas redes do desespero. 
Tamén o poema se converte nun -~ - --. - 

vehículo para expresar a busca da 
transparencia, tema vertebral 
deste libro e meta perseguida na 
viaxe que o eu inicia polo 
territorio do tempo inmóbil, ese 
estraño inimigo que nos aterra e 
domina. A consciencia da tiranía 
temporal e a dureza do periplo 

i h 
L 

que o eu enfronta son 
constantemente representados k 
mediante un aparello simbólico 
cuxos termos remiten á paisaxe 
agreste (co eu convertido en 
cantil soportando os embates do 
mar bravo), ao mundo animal (as 
gadoupas do tigre erguidas 
contra a corza, o cabalotempo 
encrespado) e mesmo á 
vexetación (as rosas azuis das 
feridas, unhas margaridas 

a# 
sinónimo de inocencia expostas á 
tormenta, etc.). Todas estas 
imaxes, de tan gran peso no 
libro, retratan un medio hostil 
que agrede ao eu até o punto de i J S 
que este acaba por integrarse no I 
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entre tantos signos funestos as cara á luz que o amor atesoura. a verdade que poderiamos 
mensaxes positivas. Con todo, Así, no poema final do libro compartir 
antes de poder remontar o voo aparece, mesturada con certos se non fose por ese medo 
deberá pórlle nome ao ecos da cantiga de amigo demente a 
desamparo, atarse cun fío para medieval, a imaxe dun río que que nos relacionen 
que o mar escuro non o engula, flúe sen mancar, sen 
erguer o peso dun aire pretiado dramatismo, cara ao territorio do 
de ausencias, curar a cegueira de nós: "E irá sendo o son da vida Eva Veiga, Desconcerto, Biblos 

non vermos aquilo que nos toca auga nosa namorando". Atrás Clube, Colección Mandaio, 2006 

coa súa certeza e desapropiarse quedan os espellos que 
da materia para sentir o impulso distorsionan, tantas portas 
da ingravidez. Só así acada a abertas a un labirinto sen saída, a 
iluminación necesaria: noite a ameazar con devorarnos, 

Ao andar o silencio da rosa, as despedidas 

facjanse recofiecibles 0s camiños CO SeU punto de ácido veleno, a 

como se o transcurso fose por dúbida e o enigma. Por diante 

unha arteria están xa as páxinas da memoria 

propia que se revela a cada que preserva, o dominio da voz e 

chanzo do devalo. a porfía por buscar a 
transparencia onde poidamos 

Contra a desolación, o eu recoñecer as pingas de realidade 
aspira a "ser impulso que se que nos fan humanos, quizais 
expresa1 na insondable extensión feridos pero aínda máis 
do tempo" de aí a importancia 

fondamente humanas e 
que se Ile outorga á palabra 

humanos. Neste proceso é 
neste libro, ese don misterioso 

fundamental aceptar a propia 
que queima a lingua fronte ao 

dualidade, as outras que somos e 
estéril silencio. Mais a verdadeira 
forza capaz de esconxurar o que ecoan no volume (Medusa, 

drama de saberse finito, perdido, Sylvia Plath, as mulleres 

inmerso no desconcerto, é o anónimas da cidade) como 

amor sexa este un sentimento espellos nos que mirarnos 

dirixido a outros seres ou acade recotiecendo canto delas temos 

un valor máis universal na súa porque 

dimensión patrística. Ámase Levamos a vida enteira 
aquilo que nos conforta, ás veces xuntas ti e mais eu 
o que xa se foi, ás veces o que como a face e o envés 
aínda está por vir, por iso o eu de dunha /uva sen outra maxia 
Desconcerto vaise encaminando que ocultármonos mutuamente 
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ANCHO MAR DE ARGAZO 

No Jean Eire de Charlotte entre unha e outra escritora xorde Jean Rhys precisaba do meu 
Bronte aparece unha personaxe este Ancho Mar de Argazo. Non se "estilo". 
secundaria, unha muller entolecida, trata dunha corrección, nin tan Mais velaí que xorde unha 
casada anos atrás cun home de sequeradunhaengádegaque interrogante fundamental: cómo se 
fortuna mais agora abandonada por viñese completar a ficción traduce o "estilo". Non está de 
completo, incapaz o seu home de deseñada inicialmente. Antes ben, máis dicir que o primeiro que 
recuperala da súa doenza mental na vontade de Rhys está, en deberíamos facer é definirmos 
para a vida diaria, da que xa só primeiro lugar, retomar o tema primeiro que cousa é o "estilo", 
cabe esperar o declive definitivo, a desde outra perspectiva, tanto antes de podermos falar sobre 
morte. Trátase dun deses centos, espacial como temporal, de como se debe facer ou non a súa 
miles de seres abandonados, antes maneira que a ficción pode lerse transposición. Digamos, de 
da institución psiquiátrica, que separadamente, sen ter en conta entrada, que se a literatura é un 
permanecían, no mellor dos casos, para nada a novela de Bronte, aínda conxunto de tropas e de topos, o 
ao coidado da súa familia, de que tamén, fuxindo da imposición estilo encontraríase antes no 
institucións relixiosas, en autorial, ambas as dúas poden ámbito dos tropos que no dos 
condicións moitas veces verse como un macrotexto, un fluir topos, terreo, por tanto, aboado 
deficientes, libres no seu delirio, discursivo conxunto que se antes para a estilística que para a 
aínda que apresados para sempre alimenta mutuamente. tematoloxía. A percepción do 
entre as paredes de casas, "estilo" dunha obra literaria sería, 
conventos, mosteiros. Tamén Cando María Xosé Queizán, a deste xeito, un exercicio 
abandonados por montes e directora da colección As Literatas, indubidable de mestría, a 
páramos, acaso á busca de que a me propuxo traducir Wide capacidade para comprender os 
súa loucura rematase por Sargasso Sea, deslizou un elementos epocais e resultantes 
converterse na sua exterminadora, comentario que cabía comprender dun exercicio de estética que 
na súa gratuíta asasina. En diálogo quer como un encomio quer como constitúen en si mesmos un código 
con esa novela, clásica onde as unha crítica e que me deixou especial que se sobrepón aos 
haxa entre as novelas de autoría especialmente preocupado: máis outros códigos presentes na obra, 
feminina, Jean Rhys restaura esa que un tradutor o que se precisa é a habelencia para descodificar os 
personaxe e convértea na un estilista. Isto quería dicir que a infinitos xogos de ecos e 
protagonista de Ancho Mar de novela, na súa opinión, non ofrecía reverberacións que as palabras dun 
Argazo. maiores dificultades para ser texto gardan con respecto aos 

Resulta evidente, logo de ler a vertida a outro idioma, máxime textos consagrados ou non da súa 
Bronte e a Rhys, que, como pedía cando xa existían versións en propia tradición. Para dicilo en 
George Steiner, toda verdadeira castelán e en portugués que me termos saussereanos, o estilo non 
lectura esixe un libro como alixeirarían grandemente os pertencería tanto ao eixe 
resposta e que Jean Rhys, problemas digamos "técnicos", sintagmático como ao 
iluminada acaso por este senón que a principal resistencia paradigmático. A súa presenza 
pensamento, optou por encher de era a de producir un texto no que o faríase notar máis pola absentia 
voz aquelas zonas da novela de galego "literario" estivese á altura que pola praesentia. O estilo falaría 
Bronte en que imperaba o silencio. do inglés "literario" orixinal. Dito máis daquilo que está ausente no 
Desa "dialoxía", que diría Baktin, con outras palabras, o "estilo" de texto que do que esta presente. 
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Non me cabía, por tanto, máis que denominado neotrobadorismo. A consiste xustamente en facer 
comprender o comentario da tradución para o inglés podería desaparecer do texto que escribe 
directora da colección como un servir para un libro de estética calquera trazo de autoría. O seu 
eloxio, unha especie de pago por corporal, para un libro de dietética estilo é, inicialmente, un non estilo. 
anticipado do traballo que me feminina, para un tratado sobre a O manexo de narradores alternos 
suxería facer. anorexia, que sei eu.. . A para evitar que o lector poida 

Digamos, finalmente e para 
imposibilidade de trasladar todo o pensar que a voz autorial se agocha 
que semellante declaración 

engadirmos máis complexidade ao significa na nasa tradición 
por detrás do personaxe da muller 

asunto, que o estilo é intraducible. protagonista non sería máis que un 
presentaríasenos diante dos 0110s. 

Son tantas esas complexidades pequeno aspecto desta estratexia. 
E o mesmo acontecería coas 

semióticas das que falo e os ecos Ademais, a focalización tende a ser 
outras opcións posibles: Slender 

dialóxicos que xeran os tropos obxectiva, fomentándose o 
Body Lady, Thin Body Lady, etc., 

dentro da propia tradición literaria contraste de pareceres entre os 
sempre e cando non quixésemos 

en que se inscribe un texto que a diferentes narradores, 
integrar a palabra dona dentro 

súa transposición para outra correspondentes a diferentes 
daquelas que definen propiedade, 

tradición abre vías imposibles, vías personaxes. A entrega do texto aos 
posesión, porque daquela o asunto personaxes, de maneira que son 

que pode resolver o tradutor en complicaríase indefinidamente, 
tanto que traidor ou, mellor dito, o estes os que escriben, sempre 

Fosen cales fosen as palabras que 
que vén ser o mesmo, en tanto dentro de modelos autodiexéticos, 

eu procurase ningunha me 
que creador. Digamos, por tanto, propios da escrita autobiográfica, o 

outorgaría o mesmo abano de 
que o estilo non se traduce senón que sitúa a sombra do autor moi 

semioses posibles. 
que se traspón. Onde había un por fóra de calquera das peculiares 

estilo xorde outro estilo. E nada hai Con todos estes preámbulos e afirmacións feitas polos 

peor que un texto traducido sen prólogos comezaba eu a miha personaxes. E, sobre todo, o 

estilo. Se traducísemos o Dona do tradución de Wide Sargasso Sea, silencio. Calquera que se interne na 

corpo delgado de Álvaro Cunqueiro cenamente análise desta novela extraordinaria 
para o inglés poderíamos converter formidable, como deixei escrito no comprenderá que o fundamental da 

o seu título en algo así como Slim pequeno preámbulo que a ficción está fora da dicción. Se 

Body Lady. Esta tradución, sendo acompaña. Unha novela que, dun dicción e ficción semellan ser, por 

en principio coherente co tempo para aquí estase a constituír definición, paralelas, na medida en 

significado literal das palabras, nun texto clave en toda a tradición que a primeira serve de vehículo á 

perdería algo que vai alén deste e crítica anglosaxona dos últimos segunda, sendo o texto literario un 

que si incluír dentro do que anos, máxime cando arredor dela signo que ten a dicción como 

chamamos estilo. Cunqueiro está a foise constituíndo unha corrente de significante e a ficción como 
citar, no título do seu poemario, un singular importancia na actualidade significado, lendo a Jean Rhys 

verso de Don Dinís de Portugal e, e que se denomina crítica comprendemos en que medida a 

por tanto, este eco medievalizante, postcolonial. ficción que constrúe coa súa novela 
que tamén está presente na Resultará, sen dúbida, máis só está suxerida polas palabras 
palabra Dona, evidencia o feito de sorprendente a afirmación, que me mais completamente fóra destas. 
que o seu libro sexa en parte vexo obrigado a dispor aquí, de que Por iso a novela non se deixa ler 
vinculable ao movemento literario o peculiar estilo de Jean Rhys fragmentariamente ou por enriba xa 
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que as insinuacións de uns son Ademais está a época. Se 
corroboradas polos silencios considerarmos o momento 
doutros; os delirios duns só son histórico en que a novela foi escrita 
comprendidos como tales nas (principios dos anos 60) e 
palabras doutros, etc. chegarmos a percibir en que 

De maneira que o estilista medida no estilo da autora están 

encontrábase perante o seu presentes necesariamente 
primeiro paradoxo: traducir un texto ' elementos desa época, daquela 

"sen estilo". Mais esta non deixa poderíamos optar por levar a cabo a 

de ser, igualmente, unha afirmación tradución botando man do galego 

singular, xa que o estilo ausente do dese momento histórico, de 

autor era reemprazado polo estilo maneira que a antigüidade Iéxico- 

presente dos personaxes, na semántica presente na obra orixinal 

medida en que son os seus textos e perceptible para o lector en lingua 

privados, as súas cartas, os seus inglesa coincidise coa antigüidade 

monólogos, os seus pensamentos, Unha vez a mitia tradución foi 
perceptible polo lector da tradución 

os que constrúen o texto global da en lingua galega. Nin que dicir ten 
publicada, xerou dúas opinións 

novela. 0 estilo da autora, digámolo enfrentadas. Desde as páxinas de 
que as peculiares condicións da 

de vez, aparecía filtrado a través A Noca Terra alguén disparou historia social do galego e da 

dos estilos dos seus personaxes, dardos envelenados de (creo eu) historia da súa normalización e 

exemplo singular de heteroglosia, falsa erudición, considerando en normativización converterían esta 

de presenza na novela das voces termos moi ofensivos o meu tarefa en algo pouco menos que 

dos outros. O estilista humilde traballo de estilista e imposible. Así que os 

enfrontábase, por tanto, non á "traidor". Desde as páxinas do condicionantes da nosa diglosia e 

tradución dun estilo senón de Faro das Letras, Marga Romero da nosa anormalidade lingüística 

varios estilos, uns masculinos e considerou a tradución tamén pairan sobre o produto final, 

outros femininos, uns brancos e "formidable", o mesmo adxectivo mesrno como un dos principais 

outros negros, uns europeos e que eu empregaba para definir a aspectos a ser reelaborado no 

outros americanos, uns lúcidos e obra, e por completo condigna coa exercicio de construción do 

outros delirantes.. . e todos categoría da novela. Calquera que "estilo". 

connotados "no fondo" por un cotexe o texto orixinal e a miria Se aceptamos a afirmación 
nexo común, o nexo que era "traizón" comprenderá que o meu barthesiana de que o texto non 
preciso apreixar logo de tan dominio da lingua inglesa, sen ser responde senón que pregunta, 
complexa deconstrución da novela. eu un especialista, era máis que daquela comprenderemos que a 
Porque alí "no fondo" estaba Jean suficiente para afrontar o reto novela de Jean Rhys mais que dar 
Rhys, a brincar comigo, "traidor" disposto pola editora. Mais tamén respostas a unha complexa 
da súa novela, mesrno como se a comprenderá en que medida a situación social e política derivada 
través do texto se chegase a escrita de Jean Rhys se converte da independencia das Antillas o 
producir un diálogo que iría alén desde o mesmo inicio na escrita de que formula son interrogantes que, 
das épocas (ela morta e eu vivo) e Manuel Forcadela. sendo pertinentes de xeito 
das fronteiras. inmediato para un determinado 
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tempo e lugar, tamén o son, identidade. O feito de que a novela resulta evidente, as posibilidades e 
mediatamente, para todo tempo e se convertese, como xa dixen, nun demandas funcionais do texto son 
lugar. Sendo locais son globais. dos obxectos de reflexión claramente diferentes nunha e 
Sendo epocais son eternas. Porque predilectos do modelo de crítica noutra circunstancia. 
a abstracción desas vidas postcolonial é un dos seus valores 
convértese en mito: vidas E Ancho Mar de Argazo 

engadidos. Se queremos significa agora a existencia dun 
exemplares e memorables, vidas comprender este modelo de mercado de lectores e, sobre todo, para ser lembradas e convertidas discurso crítico dependemos en 
en obxecto de reflexión, vidas de lectoras en lingua galega 

gran medida das ficcións sobre as 
semellantes ás nosas. Porque os disposto a dar conta dos textos da 

que se asenta, os textos que literatura universal que contribuíron 
interrogantes do ser humano sobre contribuíron a enxendralo. Non en a conformar o que denominamos 
a súa identidade, a complexidade van unha novela tan sen "estilo" só modernidade e, meSrno, 
de vivirmos en sociedade, as podía ser unha novela esencialista, posmodernidade. E fóra do 
débedas que temos que saldar co unha novela na que a emprego da palabra mercado, tan 
pasado, a nosa responsabilidade co preponderancia da ficción sobre a condicionante da análise, a 
futuro, están presentes aquí. Pero, dicción era indicio deste obxectivo existencia, igualmente, dunha 
por máis que estas preguntas fundamentalmente filosófico. sociedade interesada en acadar 
sexan eternas e poidan ser América inaugura o seu discurso, para a súa lingua a consideración 
dispostas tanto agora como antes, un discurso emancipado, un de lingua de cultura universal, 
tamén é certo que a enunciación discurso propio. E América serve capaz de comprender calquera 
destas preguntas ten unha como metáfora, igualmente, dos discurso en calquera outra lingua. 
substancia epocal, tanto na súa novos discursos: o da negritude, o E, alén diso, do emprego da lingua 
formulación orixinal como na súa do proletariado, o da feminidade.. . galega para levarmos a cabo un 
versión traducida. Dúas linguas, A América que se emancipa é o diálogo, semellante ao que Jean 
dous momentos da historia, dous cristal que engarrafa a Rhys estableceu no momento de 
sistemas literarios. modernidade. Un cristal que publicar a súa novela, que se 

Se reparamos no dito pola transparenta o contraste entre a institúe como un dos moitos 
crítica arredor das condicións en racionalidade e o delirio ou, alén debates clave do mundo 
que o texto orixinal foi publicado diso, na medida en que a contemporáneo. 
encontrarémonos de novo con protagonista é unha tola fechada 

nun enorme caserón inglés a Así que temos que darlle vida a 
varias ideas xa apuntadas: o 

lembrar a súa mocidade nas este Ancho Mar de Argazo, 
contraste entre Europa e América 

Antillas, a razón que envolve todo traizoado por min. E a vida dun 
ou, mesmo, entre África levada a 

delirio. texto é, como se sabe, a 
América e Europa; entre a Francia e actualización que lectoras e 
a Inglaterra coloniais; entre O A anáiise das condicións en que lectores leven a cabo a través da 
mundo dos negros e o dos a novela se traduce obrigaríanos a proxección, na pantalla das súas 
brancos; entre o dos homes e o outro modelo de discurso: unha conciencias, da extraordinaria 
das mulleres; entre os ricos e os colección de orientación feminista película que debuxa a súa ficción. 
pobres.. . Somos sempre onde e de novelas clásicas da literatura 
cando. O tempo e o lugar universal escritas por mulleres e 
condicionan por completo a nosa traducidas para o galego. Como 
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REIVINDICACIÓN DO DRAMATURXISTA* 

En 2002, cando o proxecto Dramaturxia. Teoría e práctica da ((A arte debe facernos gozar 
dunha Escola Superior de Arte autoría de Afonso Becerra de co agradable, co amable, co 
Dramática para Galiza parecía que Becerreá, titulado superior nesta marabilloso, co delicioso, pero 
ía alcanzar concreción nun especialidade polo lnstitut del tamén co terrible, co amargo, co 
horizonte temporal máis ou Teatre de Barcelona e profesor da doloroso, co polémico)) declara o 
menos próximo, a Editorial Galaxia materia na citada Escola Superior autor. ((A fruición e o pracer da 
iniciaba a súa Biblioteca de Teatro, de Arte Dramática de Galiza, para dramaturxia [...] non só atinxe á 
unha colección editada grazas a alén de dramaturgo e intérprete. recepción á que vai destinada 
un convenio co IGAEM coa que senón tamén aos que a executan, 
se pretendía coadxuvar a reparar a O estudo é precedido dun dramaturgo, director escénico, 
carencia de textos teóricos prólogo asinado por María Xosé actor, etc., xa que a ledicia de 
recentes á volta de disciplinas Oueizán en que se aborda o valor fa¡ algo con goce 
relacionadas coa práctica político que a actividade dramática transmítese dun xeito case animal 
escénica. posúe e a súa potencialidade na a quen recibe ou percibe ese 

construción dunha Galiza 
Logo de sete números traballo)). 

democrática. 
asinados por especialistas En definitiva, reivindicación do 
estranxeiros -en que se atendían gozo, do xogo, da complicidade. 
aspectos relacionados coa O PUNTO DE PARTIDA Cando a celebración dramática se 
interpretación, a teoría do teatro, a afasta deste presuposto e se 
dramaturxia ou a escenografía-, a Antes mesmo de definir o esquece de propiciar o pracer d@ 
serie de manuais de gran formato concepto ao que está dedicada a espectador/a -pracer Iúdico, 
daba un xiro no que a autoría dos monografía, o autor consagra o estético, festivo; mais tamén 
seus títulos se refire, pois primeiro dos doce apartados en ritual, social.. .- perde o favor 
confiaba a Mónica Groba a que estrutura o seu traballo a popular e dá en se converter 
elaboración dunha monografía unha particular declaración de nunha cerimonia autocompracente 
consagrada á linguaxe musical. principios. So a epígrafe «A carente de destinatariQ. O teatro 
Continuando esta liña de estudos dramaturxia do pracern, Becerra galego vive sen un apoio popular 
realizados por investigadores explicita o alicerce -a clave decidido desde a segunda metade 
galegos, en datas recentes fundamental- sobre a que vai da década de oitenta e as políticas 
editábase o noveno volume da erguer a súa construción, planificadoras desenvolvidas non 
colección, segundo dos realizados marcando claramente as alcanzaron a fidelizar realmente un 
por especialistas do país. O distancias con esa rancia tradición público para a noca actividade 
equilibrio entre a produción e a española que aínda se pode escénica. E neste punto non 
importación -a través da rastrexar -mais agardemos que en podemos deixar de formular unha 
tradución- representaría, se se recesión definitiva- que dá pregunta: por que a práctica 
alcanzar realmente, un indicio prevalencia ao sufrimento sobre o totalidade das campañas 
máis de madureza do noso estudo da forma e sitúa o deseñadas para gañar público 
sistema teatral. exhibicionismo sentimental como teiman en levar o teatro á rúa, 

Nesta ocasión, a Biblioteca de eixe ou motor da arte normalmente de graza, e non 
Teatro tira do prelo o volume interpretativa. cultivan o valor social, ritual, 
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cerimonial, doutro tipo de derivados da súa asistencia. responsabilidade, repasando se 
consumos? Sospeitamos que o Infelizmente, a subsidiariedade da permitiron -se están a permitir- 
pracer que experimentan os noca cultura continúa moi un goce pleno e real d@ 
asistentes ás representacións interiorizada -mesmo nos espectadorla. 
operísticas do Festival Mozart da responsábeis da planificación 
Coruña, por exemplo, vai alén da teatral- e aínda se asocia 
beleza da representación e da inconscientemente a pompa e o DRAMATURXIA: DE QUE 
interpretación musical. Porén, o boato social ás producións ESTAMOS A FALAR? 
teatro galego vese foráneas e o populismo e a O seguinte punto sobre o que 
sistematicamente privado deste accesibilidade ás galegas. centra a súa atención Afonso 
tipo de connotacións, de maneira Con todo, tamPoUc0 estaría de Becerra é a definición da disciplina 
que o incapacitamos para reportar máis que os propios creadores obxecto de estudo e os recursos 
aos espectadores ((goces sociais)) teatrais valorasen a súa parcela de e códigos dos que se serve. s té 

cinco capítulos do libro -os que 

- ~T Jm!Pwj van do segundo ao sexto- están 
dedicados a esta tarefa e desde o 
comezo evidencia que non se vai 
limitar ás fórmulas dramáticas 
clásicas, xa que o seu obxectivo é 
trazar a historia da ((arte de 
compoñer o drama)) desde as 
orixes da linguaxe escénica á nova 
organicidade do teatro 
contemporáneo. 

Definida polo autor como ((o 
manual de instrucións para un 
espectáculo)), a dramaturxia 
ultrapasa definitivamente a idea 
de adaptación dun texto literario e 
engloba todos os materiais que 
interveñen nunha escenificación 
-até o extremo de poder darse o 
caso de dramaturxias sen soporte 
literario. Ponderando na súa xusta 
medida o proceso dramatúrxico, 
evítase tanto a literaturalización do 
feito dramático, como o xogo 
escénico caprichoso carente de 
sentido dramático. 

I 
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O DRAMATURXISTA mellor dos casos, en referencia do dramaturxista ao noso 
aos centros de produción -isto é, panorama teatral. 

Despois de se ter detido nos 
ás compañías- e a programación recursos dramatúrxicos e nas Significativamente, a idea 
dos espazos de exhibición recae convencións teatrais, así como inicial de abrir este ano un 
en técnicos desvinculados da 

nas interaccións que se poden dar percorrido de Dramaturxia na 
creación escénica e, coas 

entre o espectáculo e o Escola Superior de Arte Dramática 
evidentes excepcións 

espectador, Becerra céntrase nos descoñecedores da 
-itinerario que se sumaría aos xa 

ámbitos de actuación do existentes de Dirección de Escena 
dramática e dos movementos 

dramaturxista, tomando como e Interpretación Textual- tivo de 
teatrais que se están a producir na ser desbotada por falta de referencia o papel que actualidade. A súa función 

desempeña nas tradicións teatrais limítase, por tanto, a escoller 
matrícula, de maneira que o noso 

en que existe a diferenza entre sistema teatral non vai formar, 
entre as producións galegas que 

este e o dramaturgo. polo de agora, especialistas nesta 
se ofrecen, normalmente a través disciplina, A pregunta se non se 

Segundo nos explica o autor, das redes institucionais, ou, nos sumará ao descoñecemento 
nos países en que a figura do casos máis privilexiados, a sobre a función destes 
dramaturxista está plenamente determinar que porcentaxe da profesionais a falta de demanda 
vixente -os nórdicos e os da programación vai ser cuberta por real de dramaturxistas. 
órbita xermánica-, para alén de espectáculos procedentes do 
servir de contrapunto ao labor do exterior. 
director -na medida en que se E vello o debate sobre o papel T E o ~ i A  E 
encarga da preprodución e da que desenvolven os Afonso Becerra titula o seu 
posprodución do espectáculo-, o programadores no noso país e os tra ballo Dramaturxia. Teoría e 
dramaturxista é o responsábel da preconceptos e arbitrariedades práctica e esta dupla vertente 
definición da liña estética e do que comparecen nalgunhas das non fica limitada a un desexo, 
ideario da institución para a que programacións. Ademais diso, os pois en todo momento existe 
traballa. Por iso, é a el a quen se teatros galegos son concibidos, unha vontade de concretar o 
encomenda a programación do no xeral, unicamente como discurso teórico en exemplos 
teatro. espazos de exhibición, sen liña precisos tomados das tradicións 

Volvendo á realidade galega, o programática expresa nin dramáticas máis próximas. Esta 
papel do dramaturxista non existe tendencia ponse definitivamente 
como tal e as súas funcións Mais tal vez sexa o momento de manifesto a partir dos 

adoitan ser repartidas entre o de reflexionar, agora que se está a capítulos dedicados texto 
director do espectáculo -as debater un Plan das Artes dramático, onde enumera ás 

relacionadas coa preparación do Escénicas para Galiza e se insiste diferentes tipoloxías textuais e a 
material- e -as que teñen a ver no potencial económico das variabilidade no discurso das 

coa posprodución- polo chamadas ((empresas culturais», personaxes. 
distribuidor, cando existe, ou a sobre os modelos de Neste punto faise evidente a 
figura empresarial. A identidade programación vixentes no país e a largueza da cultura dramática do 
estético-ideolóxica defínese, no eventual incorporación da figura a-utor -que realiza explicacións 
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prácticas a partir de fragmentos O CORAZÓN, A COLUMNA Ademais, en ningún momento fica 
dunha centena de pezas VERTEBRAL E A RESPIRACIÓN totalmente clarificada a 
diferentes- e a aspiración de non DA DRAMATURXIA diferenciación entre trama como 
se limitar á dramaturxia clásica, Os capítulos finais están 

urdime ou estrutura -elemento ao 
pois son numerosos os exemplos que se dirixe a análise- e esa 

dedicados á análise da personaxe 
das novas maneiras do teatro outra concepción da trama como 

dramática, da trama e do ritmo, 
contemporáneo. anécdota, historia ou sucesión de 

considerados respectivamente 
Por outra parte, a súa non é feitos -confusión moi frecuente 

polo autor como o corazón, a 
unha ollada subsidiaria da entre os que se achegan á arte 

columna vertebral e a respiración 
realidade galega -visión dramática. 

da dramaturxia. 
altamente frecuente entre os Como demostran outras 
galegos formados no exterior. O repaso polas tipoloxías, publicacións do autor, Becerra é 
Desde as primeiras páxinas, funcións e graos de concreción da un auténtico especialista en ritmo 
Becerra fala do seu traballo como personaxe dramática, definida dramatúrxico e no último apartado 
un ccmanual galego)) e non como unha suma de indicios e deste manual logra suscitar o 
defrauda estas expectativas, pois sinais que funciona 'Orn0 interese do lector por un concepto 
demostra ser un profundo metáfora do ser humano, serve a tantas veces relegado ou 
coñecedor da realidade escénica Becerra para nos convidar a un desatendido na creación escénica. 
de Galiza e da historia do noso apaixonante percorrido polos 

campo teatral. A súa é unha entes ficcionais máis 

ollada fresca, sólida e sen representativos das tradicións CULTIVO DA LIBERDADE 

preconceptos. con recursos para dramáticas ás que temos acceso. CREATIVA 

contemplar a nosa realidade Fronte ás concepcións máis Cando se penca nun manual 
desde dentro e desde fóra, monolíticas da transmisión de vén rapidamente á mente a idea 
enriquecéndoa e relativizándoa habilidades teatrais -de camitios dunha sucesión de fórmulas, 
dunha maneira saudábel. pechados e fórmulas dunha constrición. Malia os 

constrinxidas-, a galería de 
Porén, tal vez cometa algún excesos taxonómicos, Becerra 

personaxes que describe abre foxe desta concepción e teima en exceso taxonómico, levando a creadores -intérpretes, 
clasificación en tipos e subtipos a dramaturgos, directores ou 

abrir portas á variabilidade, á 

extremos innecesarios e especificidade.. . á liberdade, en 
dramaturxistas- un mundo de 

entrando, por momentos, en definitiva. Liberdade que procede 
camitios, de silencios, de 

terreos esvaradíos que non do coñecemento, un 
personaxes ausentes, 

conducen a ningures -penso, por coñecemento que o autor 
incompletas, intrigantes. .. 

exemplo, na explicitación en demostra posuír e ao que nos 
deixando patente a altura docente convida con paixón e alegría, centímetros das distancias entre do autor do manual. 

personaxes que define a 
proxemia, cando no teatro todas A trama é o elemento en que 
estas dimensións poden estar menos se detén o estudo e a "Afonso Becerra de Becerreá. Drarnaturxia. 

metaforizadas a partir da epígrafe a ela consagrada Teoría e práctica. Editorial Galaxia 2007 

convención. liquídase con certa precipitación. 
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REXINA R. VEGA, TALENTO E NOVIDADE 
1 I 

A novela de Rexina R. Vega, 
Cardume, recentemente gañadora 
do premio Xerais de novela, vén 
sumar a súa autora, mesmo para 
situala en primeira fila, ao 
importante elenco de narradoras 
en lingua galega que, dun tempo a 
esta parte, están a renovar a 
escrita de ficción no noso idioma. 
Sendo como é a primeira obra de 
narrativa que a autora publica, 
convén advertir aos lectores que 
non se trata para nada dunha 
recente chegada ao ámbito das 
nosas letras. Pola contra, da súa 
man xa tiñan saído, antes da 
redacción desta novela, 
importantes contribucións no 
ámbito do ensaio, territorio polo 
que, ata agora, deambulou a 
escrita de Rexina con obras como 
Álvaro Cunqueiro. Unha poética da 
recreación que fora merecedora 
do premio Ricardo Carballo Calero 
de investigación. Ademais a 
autora ten publicado un 
substancioso conxunto de artigos 
en diversas revistas literarias así 
como feito incursións no ámbito 
da lexicografía, da tradución, etc., 
de xeito que a súa presenza como 
autora, tanto na noca tradición 
literaria como fóra dela, vén de 
bastante lonxe. 

Esta estrea como escritora de 
ficción, con todo, non podía terse 
realizado en mellores condicións. 
En primeiro lugar por resultar ser 
a gañadora dun dos premios con 
maior prestixio no ámbito das 

nosas letras, carecendo como 
carecía nese momento de 
producións anteriores que 
puidesen avalar o seu traballo; en 
segundo lugar, porque a calidade 
do seu discurso, á espera de 
novas obras que vaian 
configurando un camiño máis 
amplo, resulta, como axiña 
explicaremos, salientable de todo 
punto de vista, non só á hora de 
valorarmos o seu estilo senón 
tamén as peculiaridades temáticas 
da súa ficción. 

Eu diría que, en primeiro lugar, 
a autora foxe premeditadamente 
da "escrita de muller". Non está 
entre as súas intencións a de 
construír un universo ferninino 
fechado no que levar a cabo 
calquera proxecto de investigación 
arredor da entidade do feminino 
ou das condicións en que se 
desenvolve a vida das mulleres, 
tanto na sociedade 
contemporánea, que non é o 
caso, como no tempo en que se 
sitúa a súa ficción: a etapa da II 
República Española. Isto non 
empece que, ao longo das súas 
páxinas, poidamos asistir a máis 
dunha declaración en que, ben por 
boca dos seus personaxes, ben 
polas condicións ficcionais que 
van vertebrando este percorrido 
histórico, o lector poida percibir a 
presenza dunha ideoloxía 
poderosa que acompaña a 
elección dos feitos, a perspectiva 
das situacións, as coordenadas 

dos personaxes, mais tamén os 
silencios, as elipses, o que se 
cala. Fica claro, por tanto, que 
Rexina non procura un lector 
feminino reducido e illado que 
poida ser cómplice das súas 
especulacións. Antes ben, a 
condición de novela para todas e 
todos, parte da construción dun 
lector implícito culto pero non 
amaneirado, interesado pola 
historia, pronto a se deixar 
engaiolar polas aventuras vitais 
destes personaxes. Un lector que 
deberá aprender na lectura porque 
non poderá separar os feitos que 
se narran das súas consecuencias 
morais. Un lector que resulta 
convocado a un espazo ficcional 
aberto e nunca separado, 
segregado, arredado. Un lector, 
por tanto, dialogante, disposto a 
contemplar a novela como un 
xogo de dialoxías baktinianas, un 
camiño, por tanto, aberto na 
linguaxe á procura de 
interrogacións e dúbidas, tanto 
como de certezas e verdades. 
Mais, con todo, e acaso por 
condicións específicas do 
mercado literario, é evidente que 
a súa obra vai saír connotada con 
este cualificativo, toda vez que a 
ficción feminina é, desde hai xa 
uns anos, un fenómeno 
sociolóxico ao que a industria 
editorial non é, en absoluto, allea. 
Trátase, claro está, de aproveitar 
un importante mercado de 
lectoras, ao tempo que de situar o 
numeroso grupo de novas 

I I 
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tópicos condicionantes deste 
modelo de narrativa "de muller", 
sendo este un feito máis de entre 
os moitos que cabe salientar tanto 
no plano temático como 
meramente estilística, non se 
reducen a unhas poucas claves 
senón que, antes ben, poderán 
ser contemplados, polos que así o 
quixeren, como inscritos na propia 
concepción da trama. 

Así, dentro do conxunto de 
personaxes que a novela vai 
debuxando, só a narradora e a súa 
avoa, presentes no inicio e final da 
novela, dan conta desta presenza 
ferninina nun discurso ficcional 
composto e ocupado 
fundamentalmente por homes. 
Ben certo é que este marco 
ficcional de avoa e neta a limpar 
as lápidas dun cemiterio, onde se 
encontran enterrados os 
protagonistas masculinos, é máis 
que suficiente para condicionar 
esta perspectiva. Son elas, as que 
a través dunha especie de ladaíria 
inicial, que logo encontra ecos no 
interior do discurso, rememoran 
as vidas dos seres queridos e 

escritoras no lugar que se moitos outros factores, non evita ausentes, familiares que o tempo 
merecen dentro do sistema que sexan as súas personaxes foi levando, arrincados polo drama 
literario. Mais cabe sinalar femininas, a avoa e a neta, as ao río do vivir. Son elas, as que, 
igualmente que o feito de que superviventes, as que sobreviven remexendo entre os recordos e 
esta condición de "novela escrita para contalo, aquelas que, en os obxectos posuídos, reelaboran 
por muller" non sexa, como digo, definitiva, se fan donas do vidas, establecen conexións, 
en modo algún determinante nas discurso e do logos e gañan a descobren fíos que acaso os 
páxinas que a autora vai tecendo, perspectiva suficiente para propios protagonistas non foron 
nunha urdime na que se fan comprender a historia. Así que os quen de coriecer. Son elas as que 
presentes, como axiña veremos, que poderíamos considerar abren cartas, caixas, habitacións, 
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casas, percibindo as fantasmas converterían a novela noutra nalgún momento, resultar 
dos desaparecidos. Son elas, en cousa, Rexina establece, unha suxerida. Non sería de estrañar, 
definitiva, as que contan e tras outra, frases de grande por tanto, que esta ficción 
dialogan, as que paran a describir beleza, mesmo concluíndo, de puidese ser levada algún día á 
ou aceleran os feitos, mais cando en vez, con sentencias pantalla. 
sempre co obxecto dos homes ponderativas nas que latexa a Novela, xa que logo. disposta 
como albo central do seu PreSenza calada dunha voz autorial perante lectoras e lectores para 
discurso. de fondo. O manexo alterno dos ser gozada a través da escrita 

A novela é ademais unha diferentes modelos de discurso mais tamén a través da 
novela republicana. Explicareime. (directo, indirecto e indirecto libre) imaxinación, ficción e dicción de 
Sitúase dentro dese conxunto de evita a monodia e fai fuxir a calidade, preséntanos unha autora 
textos producidos de xeito común nugalla lectora, SemPre Procura para ser seguida a través de obras 
por todas as literaturas hispánicas dunha novidade que, ben  ola vía sucesivas, toda vez que esta súa 
nas últimas décadas, empeñados do temático, ben pola vía do primeira novela non é máis que o 
en recuperar a "memoria estilo, vainos batendo na inicio dun percorrido que intuírnos 
históricarr dos anos da ~ ~ ~ ú b l i ~ ~  a conciencia unha vez tras outra ata longo e fecundo. 
través de personaxes de toda chegarmos ao final. 
condición e procedencia que A predominancia da visión, 
vetien salientar a ignominia do nun modelo de escrita 
golpe fascista e as súas terribles e fundamentalmente 
dolorosas consecuencias. Mais cinematográfica, sería outro dos 
l0nxe de Converter esta condición trazos deste modelo peculiar de 
en algo que afectaría o previsible escrita. Malia a importancia da 
da historia, a autora manexa con palabra, a pantalla da conciencia 
autoridade os seus recursos e ilumínase sen cesar a través de 
sabe economizar a información espazos ben descritos, 
que dispón perante os seus personaxes nítidos aos que Iles 
lectores de maneira que esta non podemos dispor un rostro, 
resulta para nada previsible. mesrno unha voz. A forma de 

Eu salientaría, ademais, a pensar o fluír da ficción resulta así 
beleza e o lirismo da escrita. derivado da incidencia da 
Rexina comprácese con cada cinematografía sobre a literatura, 
expresión, con cada palabra, nun aspecto este clave en toda a 
exercicio que impregna todo o tradición contemporánea, mais 
seu discurso, de xeito que os tamén no carácter 
lectores chegamos a nos sentir cinematográfico de rnoitos textos, 
abrazados por estes brazos como como é o caso, de aí que a lectura 
capítulos, por estes tentáculos gozosa da novela derive nunha 
como parágrafos. Sen chegar ás corte de proxección de película da 
condicións do poemático, que que mesmo a música nos pode, 
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NORA INMATERIAL 

Nora, a secas. Unha muller- "Primeiro tiven que abandonar o Nora de lbsen é unha muller que 
" 

iena, unha meu fogar para converterme nun ten que educarse, a Nora de 
ser humano". Jelinek non é "unha muller 

r-burguesa, unha muller- Cen anos separan a Nora de abandonada polo seu home, senón 
o~reira, unna muller-obxecto, unha Ibsen da Nora de Jelinek; un l - - . I I _ . I 

unha que abandonou por conta 
?rial, unha muller- século fai eco na porta que pecha propia, o que é máis raro. Son 

pendente de Nora, da obra de teatro de Ibsen 
de bOnecas e 1 difiniciíin at6 n annririhn rlitnha do mesmo nome". Mentres lbsen 

muiier-aesario: unna muller que se tamén unha muller debería ter a por condenala pola mentira que o I que se impón ao liberdade de desenvolverse como salvou; Jelinek aposta por unha 
que antepón os seus persoa adulta, independente e muller exiliada e desposuída, unha I 

ive para recuperar a súa sociais (verdade, liberdade, xustiza pasado dificulta as súas 
individualidade. e igualdade) para conseguir que a posibilidades de atopar traballo, o 

"Grazas pola fealdade porque sociedade abanee e a abandono do fogar choca co 

con ela coñecín a beleza, grazas recoñeza como ser humano. pensamento das obreiras da 

p0la ignorancia porque Con ela "Nora: Parece que unha muller non fábrica téxtil. "Xefe de persoal: 

coñecín o saber". As palabras de ten o dereito de protexer o seu Moitas das nosas empregadas 
I 

1 1 Henrik lbsen e continuada ~ o r  ' 
1 figura de Nora transcende a de 1 volve enfrontarse ante un colectivo 1 

~ - -  

que está perdida. Así é como mediante un relato que iborda a vocación está nos meus fillos para 

adquire a convicción para elevar a cuestión dos cartos, a corrupción e os que por desgraza non teño 

voz e reclamar dereitos, poñer en a moralidade, así como o conflito tempo pois teño que facer traballo 

dúbida os valores impostos e aberto entre os deberes éticos da de fabricación. L..) Obreira: 

iniciar a súa metamorfose. Esta Revolución Francesa e os deberes Ningunha de nós podemos 

transformación comeza no Acto dunha lei feita e pensada desde o entender, Nora, como puideches 

Terceiro de Casa de bonecas masculino. deixar atrás os teus pequenos sen 

cando Nora asegura que "teño que Situada na segunda década do protección! ". 
pensar por min mesma e tomar as século XX, a Nora que Jelinek Mais Nora perde a súa 
miñas propias decisións" e presentou en 1979 defínese a condición de heroína. Despois de 
continúa coa afirmación que realiza través dos seus actos e os seus rebelarse contra un destino 
a Nora de Jelinek no primeiro ideais, desposuída de todo obxecto imposto, a Nora de Jelinek non 
parlamento de O que ocorreu ... : ou ben material. Así, mentres a asume as consecuencias da 

. - . .  
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decisión da Nora de Ibsen. Cando Liebhaberinnen: unha crítica aguda, 
o traballo a ameaza, Nora recúa, sarcástica, sutil e imparable na que 
Nora recupera a culpa, abandona a turra contra o destino ao que está 
súa proba de vida e regresa ao encadeada a muller en occidente. 
fogar. "Nora: Non aguanto máis A temática desta obra avanza en 
aquí. Teño que ir a un sitio onde os paralelo co contexto que a autora 
meus fillos me agarden". Non austríaca propón en O que 
obstante, Nora acadou o dereito a ocorreu ... : a escisión feminina 
elixir un futuro, un destino no que entre o público e o privado, o 
os homes non ostenten o mando, sacrificio e a renuncia a un futuro 
tal e como acontece ao longo da elixido, a despersonalización, a 
Galaxia-Nora: o pai, Helmer, establecido e apropiarse dun supeditación absoluta da muller 
Krogstad, o xefe de persoal, espazo de seu. Mais a razón é ante o home -pai, esposo ou fillo-, 
Weygang, o ministro ... A nivel fagocitada pola emoción e a a muller como pertenza. 
laboral, social ou familiar, todos convicción dilúese cando entra en 
eles encarnan as ideas dunha escena o novo amor que Ile ofrece A muller que Nora atopa no 

falocracia que estrutura o mundo o empresario Weygang. universo-jelinek é unha muller 
segundo o imaxinario masculino e máquina anquilosada no seu 

impón un pensamento que traballo. Por outra banda, Nora 
reproduce unha idea unilateral A REALIZACIÓN PERSOAL aspira ao movemento, a ser útil 
centrada no home. O tema principal das obras de mentres o resto fica sen máis 

lbsen é instigar ao ser humano a aspiración que regresar ao fogar. 
Da ilusión realizada á realidade 

frustrada. Nora evoluciona dunha pensar por el mesmo, a sentir, a Como definir? Como o que un 
situación afectiva confusa e cuestionarse, a vivir, a herdar o é ou como o que un fai? Que 
dependente cara unha falsa mellor del mesmo no seu tempo e sucede cando un non fai? A 
autonomía. Do feminismo lugar. Tamén Jelinek insiste na realización persoal de Nora pasa 
racionalista e ilustrado que necesidade de atoparse, de por sentirse útil e, á vez, a utilidade 
representa a muller de lbsen o transformarse en ser humano: esa pasa polo rendemento económico. 
lector pasa a0 postmodernismo de 6 a vitoria que aspira a súa muller Igualmente, O rendemento 
Jelinek e a súa fémina construída e ao redor desta idea xira a súa económico pode volverse 
sobre a ironía metaliteraria e Nora. independencia e a independencia 
determinada por un carácter crítico O contexto das dúas desemboca na realización persoal. 
e desconfiado, pola vulnerabilidade protagonistas -que son en Así presenta Jelinek a súa Nora 
e a invulnerabilidade ao tempo. realidade unha soa- pode quedar que foxe cara un oficio que a libere 
Non obstante, ámbalas dúas resumido no seguinte: "Se alguén e do que terá que fuxir para non 
mulleres presentan unha ten un destino, trátase dun home; alienarse. Nora só ten dúas 
constante: a convicción. Nora se alguén acada un destino, trátase opcións: o fogar ou o traballo e as 
dubida, logo existe e esa será a dunha muller". En 1975, Elfriede dúas acabarán por anulala. As dúas 
razón que Ile permitirá acadar os Jelinek publicaba a novela na que son restritivas. As dúas son 
motivos para arremeter contra o se inclúe a cita anterior Die imposicións masculinas. 

A C T U A L I D A D E  



O amor é a outra posibilidade fábrica, o cuarto de Nora, a casa de entre sistema sometido, pautado e 
de realización persoal, a fórmula Helmer. instaurado polo patriarcado e o 
para eliminar a soidade. Non "Obreira: Aos vinte minutos pensamento fálico que a forza de 
obstante, non é o amor o que entro polo portal e colgo o meu repetirse se transforma en lei. 
fortalece a Nora, senón que será o segundo eu que pertence a. Jelinek sabe que a orde simbólica 
desengano o que a endurece e a empresario,,, na interacción toas non IIe permite á muller unha 
fai consciente da súa obreiras cando atopamos a primeira representación distinta á 
individualidade. "Weygang: reflexión sobre o dualismo feminino establecida, nin das mulleres nin 
ComigO podes quedar porque que Jelinek avanzara de xeito da feminidade. Aínda que a Nora 
tes que quedar sempre contigo". destacado en Die Liebhaberinnen: de lbsen se bota á súa propia 
Do mesmo xeito, na peza de Ibsen "Paula aprende muy pronto a conquista, cen anos despois, a 
foi a certeza do desamor por contemplar su cuerpo y lo que con muller do século XX e do XXI 
Helmer a que a impulsou a él ocurre como algo que le sucede segue a ser un corpo do que non é 
procurarse: "Nora: Xa non quero a otro y no a sí misma. como un propietaria. 
estar aquí. L..) Porque me decatei segundo cuerpo, una segunda O capital e con el a 
de que ti non eras o home que eu paula. Todo el material de los especulación vólvense a combinar 
pensaba que eras". sueños de paula, toda la ternura nunha trama metaliteraria na que 

A loita de sexos aparece sucede con el cuerpo principal de unha Nora fortalecida avanza no 
presente nos dous textos, se ben, paula; las palizas de su padre le seu proceso de aprendizaxe, malia 
é no de Jelinek no que aspira suceden al segundo cuerpo". Aquí recuar no seu proceso vital. O valor 
realmente a acadar un estamento achamos un novo paralelismo, xa da rnuller de Ibsen acaba coa 
propio. Se en lbsen Nora que tamén a de Jelinek é unha covardia da muller de Jelinek: unha 
oufanábase por traballar e ganar Nora que confesa recibir tundas do muller que regresa ao lugar do que 
cartos porque facía que parecese seu proxenitor e que reforza a idea marchou, equiparada ao seu home, 
"coma se fose un home"; a Nora de Ibsen na que confesa: "Mentres que mesmo se fai superior a el e é 
de Jelinek non se acostuma a que estaba na casa do meu pai, el quen de humillalo, mais que 
"a muller teña que ter outro nivel contábame todo o que pensaba e remata por tragar o seu destino e 
que o home". eu pensaba o mesmo. E se algunha agochar o seu ser humano. 

vez pensaba distinto, non Ilo dicía Despois de todo, a felicidade é 
porque a el non Ile parecía ben". unha invención. 

O PÚBLICO E O PRIVADO A división entre intimo e Jelinek crea un futuro posible 
No que respecta á cuestión público aparece latente en Ibsen, para a Nora de Ibsen. Jelinek crea 

espacial, mentres a muller de xa que por unha banda temos unha un presente para un pasado 
lbsen aparece reducida ao ámbito Nora que loita contra unha imaxe continuo. Jelinek ironiza sobre o 
privado, recluída na sala da súa de irresponsabilidade e, por outro realismo crítico de Ibsen. Os dous 
casa; a muller de Jelinek é unha lado, unha Nora estratega e autores amosan que as rnulleres o 
muller que vai do público ao aforradora que analiza o mundo até pasan mal e van continuar así 
privado e que se nos presenta en as súas últimas consecuencias. mentres os homes teñan o poder 
diferentes espazos diferentes: o Todo isto nos remite á loita sobre o discurso e as regras, 
despacho do xefe de persoal, a constante entre dous mundos, mentres teiian o capital. 
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CÓLERA de María Xosé Queizán 

"Vivín os acontecementos que negritude, están os brancos e os convertéronse en referente 
escribo, e moitos máis, pero non seus intentos baleiros, ás veces ineludíbel daquela época, en 
os escribo en nome propio. Están carentes de forza, de loitar polos agudos berros de liberdade que 
trazados desde o punto de vista seus irmáns negros. A pesar de rebordarían as fronteiras dos seus 
masculino". Así de rotunda se que hai unha vontade de retratar países de orixe. 
amosa María Xosé Queizán no as convulsas e reivindicativas De Cólera ben se puidera dicir 
limiar da súa nova obra, Cólera, na décadas dos sesenta e dos que ten moito de poesía social, 
que tenta reartellar, a partir desa setenta a nivel mundial, Queizán fundamentalmente polo 
poderosa defensa sentimental incide, especialmente, nos recoñecemento aos nacionalistas 
que é a lembranza, os fitos e os sucesos e nas persoas, tamén que combateron o réxime 
personaxes que protagonizaron a nos lugares, que marcaron o franquista; non obstante, nel resistencia contra O franquisrno. 0 activismo galego. Faino, outra acaban por primar máis o seu percorrido que se nos propón, volta, sen renunciar a utilizar o 
enchido do forte alento narrativo carácter memorialístico (os feitos 

eixo da liberdade e da loita 
que emanan moitas das aos que se alude son xa un marco 

(principiado polo mítico berro 
composicións, iníciase, fixo no noso pasado histórico, que 

"Galiza ceibe, poder popular" e 
significativamente, coa cadaquén rememora, recreando, 

acompañado da alusión a Castrelo segundo as propias conviccións composición titulada "Comeza a de Mino ou As Encrobas) para 
rebelión". Nel, o poemario, case políticas e sociais) e os seus 

confrontalo ao da ditadura e a 
sen se decatar, autodefínese: "Os opresión (as cargas policiais en 

elementos de denuncia de 

espellos reflexan/ imaxes deses xénero. Como dunha maneira 
Compostela ou os campos de 

anos1 memorial emotivo/ aluvial concentración, personificados en bastante evidente explica a autora 
novo e roxo/ xeración furacán " . no prólogo, un dos obxectivos que 

San Simón). 
Cólera é precisamente iso, o se persegue é amosar que a 

memorial emotivo que consegue Alén disto, os feitos que foron, maioría dos militantes de 

que o lectorado fique cos nidios a historia (interferida ás veces esquerda non contemplaban ás 
cadros estáticos que acertan a pola non menos fundamental súas compañeiras como iguais, 
restaurar toda unha época e que intrahistoria), vese adobiada moi senón como camaradas de 
son (re)compostos pola poeta, intelixentemente, polas palabras segunda que sufrían acotío unha 
coma se dun puzzle de emocións que foron, polos versos de continua obxectualización. 
se tratase. Achámonos pois ante poemas e cancións que se Queizán, cunha obra consagrada á 
un auténtico filme lírico, a camiño popularizaron naquel tempo no explicitación da desigualdade 
entre o documental e o intimo, que a poesía foi, máis ca nunca, xenérica, escolle aquí o vieiro do 
construído a través do significativo arma cargada de futuro. Así, parte "outro", mais dun outro que é o 
emprego de símbolos tan opostos dos poemas de Díaz Castro, maioritario e o poderoso, para 
coma sinxelos e facilmente Novoneyra, Celso Emilio e Iglesia seguir pondo en relevo que ata o 
recoñecíbeis: fronte á confianza Alvariño, entre outros, de agora a historia relegou as 
no pobo coma colectividade e a entretécense aquí coas cancións mulleres a ser personaxes 
Che Guevara e Nelson Mandela de terras irmáns, pois L'Estaca de secundarios. Por todo isto, esta 
están os Grises e a violencia. Lluis Llach e a Grandola, vila viaxe na memoria non pode ser 
Fronte á reivindicación da morena de José Afonso unha travesía obxectivista, pois en 
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ocasións o eu lírico, que semella e como Venus unha Galicia seibe suxerir esas dúas cóleras ás que 
emanado en moitos dos poemas farías renacer/ por t i  e en ti se alude no remate do limiar: a 
das vivencias da colectividade, de Carmiña/ a patria seibe liberada indignación de saberse parte 
todas as persoas que empregaron cos teus eses pola boca". Ao dunha terra oprimida (feito que se 
o seu esforzo en acadar un país final, esta composición ensínanos, amosa explicitamente) e de 
máis libre, personalízase para definitivamente, o carácter pertencer ao sexo subxugado 
focalizarse na mente dun militante ambivalente deste poemario. Un (feito ao que se apunta 
concreto. Isto ocorre en carácter que o fai ser á vez "loa á implicitamente). Cólera eríxese así 
composicións como "Amor mocidade galega, idealista e en memoria viva dunha dupla 
cómplice", na que un preso político rebelde, que iniciou o galeguismo marxinalización, aludindo (dicindo 
evoca á súa parella na cadea, ou político de posguerra" e denuncia mais sen dicir, e case que 
"Amar a Che Guevara", na que da discriminación das mulleres, denunciando, para a lectora e o 
outro compotiente da resistencia tamén nesa época. Aínda que a lector que se mergullen con 
explica a relación da súa muller ,-o autora non O pretenda na orixe, ao profundidade no texto) tamén a 
mítico comandante como un colocarse volitivamente tras un eu moitos dos motivos que 
episodio de mitomanía resultado lírico masculino, algunhas das propiciarían o definitivo agromar 
do atractivo físico do Che. E é verbas desta obra rematan por do feminismo galego. 
precisamente nestes versos 
menos xeneralistas onde a autora .~ 

centra a súa denuncia encuberta: 
.. ' ''-1 - ...: 

a muller é case sempre corpo, 1 ! 
elemento desexábel, amada 

! j 
inalcanzábel, desafogo do 
guerreiro, sempre compatieira de, C 4 
case nunca compañeira. 

l 

Mais, a pesar disto, no 
poemario hai tamén lugar para o 
recotiecemento das mulleres que 
loitaron pola terra e pola liberdade, 
as labregas das Encrobas que se 
revelaron ante o que ordenaba o 
poder, e tamén para unha 

)r .. . 
ii., 

guerrilleira, Carmiña, considerada 
como tal mesmo dende a óptica 
masculina da que a poeta di partir. 
Esta militante comprometida cos q 
seus ideais dá lugar a algúns dos 
versos máis fermosos e 
reveladores de toda a obra: 
"Afogarías a patria presa nesa ría/ 

q -~.-, 
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MUDANZAS de Marilar Aleixandre 

María de Francia, unha poética, Marilar Aleixandre faino casca de ovo sobre a que escribe 
escritora do século XII, incorporando a esas mulleres que os seus poemas é o símbolo 
reivindicaba a súa identidade foron vítimas impotentes da cristián da resurrección, sepulcro 
como escritora e como muller divindade, e dando a voz ás e vida nunha mesma coiraza, 
elixindo un repertorio pouco mulleres vítimas da desgraza e pero tamén foi símbolo virxiliano 
difundido, o oral bretón, porque dos conflitos provocados por un da maxia e da alquimia, buscado 
ninguén ata entón o fixera, e "poder" masculino e sexualizado. e nunca encontrado no castelo 
renunciaba a traducir os clásicos 

Se no texto de Ovidio napolitano dese mago chamado 
porque xa moitos outros (homes) 

encontramos a mitoloxía, a arte Virxilio que acompañou a Dante 
o fixeran. Cando lin Mudanzas de 

poética, e toda unha simboloxía no seu descenso aos infernos. A 
Marilar Aleixandre interrogueime 

clásica que na ldade Media foi autora tamén baixa aos infernos, 
sobre a razón que levou á 

adaptada e reinterpretada, en ao Averno, ao Hades da memoria 
narradora e poeta a elixir un texto 

Mudanzas temos unha contemporánea. ao Abú Graib. A 
como as Metamorfoses de 

reinterpretación das divindades e morte entra nestes poemas de 
Ovidio como punto de partida. 
comprendín que a elección era a personaxes ovidianos creando mans do barqueiro 

unha complicidade entre a CarontelChorente, e sitúase onda 
da tradución no sentido literal, o 

materia clásica, coas súas as tapias dos cemiterios, nos 
paso de algo dun lugar a outro. 

referencias cultas, e os episodios máis cruentos dunha 
Non obstante non é calquera 

personaxes anónimos e sen voz guerra, posiblemente a Guerra 
tradución, a autora escribe "non 

con que a autora recontextualiza Civil española, ou calquera 
traduzo-traiciono", porque o seu 

a materia ovidiana. Ovidio guerra. Recorrente é a visita ao 
texto é unha reinterpretación 

reinterpretou, e Marilar inferno e a alusión ao sal, ou a consciente dos mitos que utiliza 
Aleixandre reinterpreta a ollada perdida de Orfeo ... 

e actualiza, tal como fixera María 
realidade confrontándoa co mito. Cambios e metamorfoses xa non de Francia no seu día. Quizais a 
Dialoga cun mito, cunha para personaxes lendarios, senón traizón á que se refire a autora 

cando comenta a súa actividade divindade, cunha imaxe e para individuos actuais. A autora 

respecto ás Metamorfoses a reflexiona sobre o presente. As non foxe de describir a mutación 

entendamos nos seus propios citas, unhas explícitas, outras sanguenta e a dexeneración física 

versos " Unha furia ceiba ... vai crípticas, fixéronme lembrar o e intelectual do tirano nun retrato 

paseniño mudando aos animais intento de sedución dun de extenuación e decadencia 

. .. en crueis humanos", masculino gentelman a Nicole "cando o sangue que tiña nas 

convertendo a Kidman en Eyes wide shut de mans asolagoulle o cerebro". 

antropomorfización nun castigo Stanley Kubrick, mediante unha Constantes son as 
para as sabias e naturais feras, copa de viño remitindo a unha referencias aos conflitos bélicos 
ao mesmo tempo que declara a estratexia de sedución a partir recentes no tempo (Albania, 
consciencia da súa dunha cita de Ovidio. Marilar Serbia, Croacia,..) ou na nosa 
subxectividade: "nunca a reivindica a presenza e o peso da memoria (Guerra Civil) nos que 
escritura foi imparcial". E se a tradición clásica, pero relida e tantas mulleres sufriron a 
escritora medieval reafirmou a reinterpretada. As comparacións violación e a lingua cortada, 
súa feminidade na súa opción non se deteñen en Ovidio. Esa imaxe ilustrada co mito de Tereo, 
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Procne e Filomela, a lingua e Eva nas portas do paraíso, un falsa identidade asignada 
cortada da cal é a castración da café, nunha cotidianeidade que violentamente, á que non nos 
palabra e da liberdade de recorda os versos da poeta podemos subtraer. A voz das nais 
expresión, ao mesmo tempo que húngara Eva Toht, sobre todo en dos soldados arrebatados das 
imposibilidade de denunciar a súa "o territorio da cociña". súas saias, as troianas aldraxadas 
violación e escravitude sexual. A A voz é revisitada pola autora que lles preconizan a desgraza 
lingua, a voz, son as no ámbito da adiviñación aos vencedores. A voz que 
protagonistas destas Mudanzas. apolínea, na Sibila, que profetiza perdura, a da lingoreteira Eco. A 

o que a miúdo non queremos oír. de Circe cando Ile reprocha ao 
Ulises é o que se atreve a 

A Sibila cuspiu na noca boca, tal argalleiro Ulises que proclame as 
sucar o mar, sacrilexio para os 

como Apolo cuspiu na boca de súas conquistas mentres deserta 
gregos do tempo e sensibilidade 

Casandra para que nunca fose do leito matrimonial. 
de Hesíodo, que viaxa cun remo 
ao lombo esperando a ansiada crida, imaxe mitolóxica presente Marilar Aleixandre en 
pregunta para poder xa na actual poesía galega de Mudanzas reescribe os mitos do 
descansar.Sucar o mar mulleres. Esa voz truncada nas poder e convérteos na muda 

descoñecido, pecado para a cabezas rapadas das mulleres expresión dos desposuídos. 
Grecia arcaica, é o camino do vencidas en que asimila voz a 
exilio e da emigración para a cabelos. A cabeza con cabelos de 
autora. Ulises, o "argalleiro", serpe da Medusa é a Babel das 
ladrón e colonizador, enfrontado a linguas, e PerseO quen trunca a Marilar Aleixandre (2007) Mudanzas, 
Polifemo, o cego da igrexa pero voz nun enfrontamento entre Santiago de Compostela, col. Arte 

masculinidade e feminidade no de Trobar, PEN CLUB Galicia, 
que canta. 

que o obxectivo é acalar as Editorial Danú y Caixa Nova. V 

Voz e cegueira volven a palabras dos seres femininos, por 
Premio Caixanova 2006. 

encontrarse na persoa de medo ás súas palabras. O heroe 
Tiresias, o cego adiviño. Marilar mata por medo. 
poetiza os pretendidos monstros 
das versións mitolóxicas oficiais Marilar Aleixandre dá a 

e convérteos en tímidos seres palabra a todos aqueles aos que 

deformes, coma no canto á llela arrebataron mediante a 

fecundidade dedicado a Minos, violencia, unha palabra para 

convertido en amante sexual que revelar a súa terrible experiencia, 

guía a poeta polo labirinto. A unha palabra que encarna coa 

deformidade física, como en tradición mítica. A voz dos 

Edipo, conleva divindade e desposuidos, das vítimas dos 
deuses, de lo (a vaca rubia), 

adiviñación. vítima da crueldade da esposa 
O contido mítico desta obra despeitada: "vaca é como te ven 

no se circunscribe unicamente ao os demais e non podes ser algo 
universo clásico. Visita tamén o distinto daquelo que os outros 
bíblico cando a autora sitúa Adán ven". Trátase da fatalidade da 
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EL LABERINTO DEL FAUNO de Guillermo del Toro 

Nunha publicación do 2006, lgrexa e a Falanxe. A unha Guerra Mundial, os maquis non 
Historia virtual de España, pregunta sobre a súa película son chamados tales senón 
nárranse os acontecementos da anterior, El espinazo del diablo, "guerrilla", e o capitán Vidal 
historia do país de 1870 ao 2004 sobre o porqué de ter situado a Iévanos a calquera dos reximes 
encabezados polo seguinte trama no guerra civil en lugar de militares. 
exergo de Nietzche : "A pregunta na revolución mexicana, contesta A este respecto, interesa citar 
¿Que tería pasado se tal cousa o director nunha entrevista : "One as palabras antidemocráticas do 
non tivera ocorrido?" é of the reasons was 1 wanted to capitán Vidal, o que constitúe a 
considerada de forma case portra y within the walls of the base da súa política: "Porque 
unánime dunha maneira negativa; orphanage a microcosm of the esta xente -a republicana- parte 
porén, é precisamente a pregunta world going on outside the dunha idea equivocada, que 
fundamental"(Townson et at., 13). orphanage, and the revolution in todos somos iguais".Semellante 
Para explicar de qué maneira Mexico involved man y parties principio é contrariado por unha 
tivese podido evitarse tanta going against a common enemy. 

Even if it sounds simplistic, you nena, e isto constitúe unha 
morte, exilio e sufrimento tras a subversión dobre. Primeiro, por 
nosa guerra, Nigel Townson can define the Spanish Civil War feminista, a. ser a nena a que se 
contanos na parte correspondente more clear l~ as fascists against 

enfronta ata a morte contra esta 
á Segunda República: "A the left" [Unha das razons foi que idea do capitán; e lago, por facer 
consolidación do sistema político quería retratar dentro dos muros 

dun orfanato un microcosmos do o director-guionista que un ser 
republicano podería ter 

mundo que ten lugar fóra do tan novo, tan veraz e sinxelo 
complementado o anterior 

orfanato, e na revolución en ilustre, co seu silencio solidario 
desenvolvemento económico e cara Mercedes e coa súa 
social do país, e , con isto, España México participaron moitos 

bandos contra un inimigo común. oposición tenaz ao garda civil, un 
podería ter establecido unha principio tan elemental como 
democracia liberal duradeira moito Aínda que poida soar simplista, 

pódese definir a Guerra Civil universal en torno á igualdade 
antes da década de 1970. Por 

Española de xeito máis claro dos seres humanos. 
suposto, unha República desta 
natureza tería sido menos heroica, como fascistas contra a Ofelia parece dicirnos que a 

pero tamén menos violenta e esquerdal. Así, pois, pese á condición natural da infancia é a 

menos tráxica (Ibidem, 172). conciencia que Del Toro ten da de ser de esquerdas e a de non 
complexidade da situación política pertencer a máis orde que a da 

Contar a historia desde o que da España de 1944, volve maxia, "visible só para aquel que 
se tivese desexado que ocurrira, e enfrentar a esquerda á dereita sabe mirar", dinos o narrador 
ademais, como fa¡ Del Toro, cun sublevada e severa da ditadura na fílmico ao final da película. Pero 
forte compoñente de imaxinación época da inmediata posguerra. para aprender a mirar hai que 
cara este desexo, fai que os Claro que o que interesa desta restituír a historia como nos 
bandos se dividan nun suposto situación con respecto á realidade gustaría que sucedera, de aí as 
radicalismo que en El laberinto del española é que se pode facer fadas, a vontade e benevolencia 
fauno queda plasmada pola figura extensible a outras realidades dun fauno, de toda unha natureza 
do capitán Vidal e quen forman as históricas doutros países. O ano en consonancia coas ideas 
dúas salvagardas do réxime, A da narración é o final da Segunda republicanas. Cando ao comezo 
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. Esta muller non ten outra opción 
I , :. que se deixar levar polas 

imposicións do marido porque ten 
que sobrevivir e porque pasa ben 
tempo ata que se decata de que o 
seu esposo non vive máis que 
para a violencia. 

Na obsesión polo home está a 
anulación de nai e filla por obra de 
Vidal. Ambas se enfrontan 
inultimente nunha loita pola 
supervivencia de ambas. Mentres 
a pequena se rebela, a nai 
sométese como unha maneira de 
saír para adiante. Parece que só 
na maxia hai escapatoria á 
represión. Con todo, ao morrer a 
nai, dalgún xeito segue presente 
para a nena, pois a imaxina na súa 
cadeira de rodas. E así, o seu 
corpo ausente, un corpo que fora 
convertido nunha minusvalía por 
Vidal, e a seguir a unha ausencia 
pola morte, sobrevive nun espazo, 
o que ocupa a cadeira, e ese 
espazo é visto pola nena como 
unha representación do poder 
republicano a través da nai morta. 

E curiosa a actitude que a 
da novela Ofelia recolle o ollo da Nesta combinación de historia violencia da película operou en 
figura de pedra, está restituíndo a e fábula encontramos na certo tipo de espectador@s. Ao 
outra metade da historia, é dicir, a representación da muller o corpo comentario dunha periodista 
metade republicana que non puido da nai "inutilizado" por Vidal. (Since you live in the US, you 
contar a súa senón no exilio ou Primeiro, porque o capitán non must be aware of 
dentro e baixo ameaza de morte, admite máis que a idea dun home Americans'protective and almost 
e que por fin retomou o fío de e só nesa preriez está a facultade puritanical views regarding 
contar a historia para sempre, inda de ser muller. Logo, porque ao children ) [Xa que vive nos EEUU, 
que con non pouca fragmentación baldala psicoloxicamente pode debe de ser consciente da visión 
e a golpe de lagoas. crece por riba, porque sabe que protectora raiando o puritano da 

non é mellor, senón máis forte. sociedade estadounidense con 
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respecto a nenas e nenosl, Del Con todo e a dureza da 
Toro responde o seguinte: "1 have represión contra os maquis, 
a position toward this. First of al/, contra o pobo, contra as rnulleres, 
I'm a parent, andas a parent, do 1 a nena morre, si, pero irnaxínase 
want my child shielded from que pola maxia volve ao fauno e 
violence? No. 1 want my child to aos seus pais, todos a salvo nun 
experience life, including violence, "ceo" republicano, un ceo ateo, 
hand and hand with me. If my cun rosetón dentro dun escenario 
child gets beaten in school, I'm pagano, cun pai xastre e a nai á 
not against a fight. I'm against me dereita do pai, e cun terceiro lugar 
not having the chance to discuss que agarda pola nena, como unha 
it with hernlTeño a miña opinión trinidade republicana baixo a 
sobre o tema. En prirneiro lugar, bandeira tricolor. Os zapatos de 
son pai e como pai, iquero ter a Ofelia son verrnellos, o seu 
miña filla nunha burbulla illada da vestido, dourado, e na mirada leva 
violencia? Non.Quero que a mina o triunfo contra o mal soño do 
filla experimente a vida, incluída a capitán. Mentres, nun plano que 
violencia, ao meu carón. Se ben pudiera ser real, a narración 
alguén Ile bate na escola, eu non fílmica volve ao ollo da nena, 
me opoño a unha pelexa, como saíra ao principio da 
opóñome a non ter a posibilidade película, no que o seu sangue 
de falar con ela sobre o tema"]. pinga e fecunda a Iúa reflectida no 
En verdade, quizais o problema pequeno estanque de círculos 
verdadeiro sexa que esa visión concéntricos. 
ficticia da guerra pode facer ver a 
visión real dos mortos, dos 
malamente enterrados e dos Tradución : Marga Rguez-Marcuño 

exiliados. E isto, -nun país como 
os EEUU, onde durante décadas, 
e moi en concreto desde a guerra CITAS 

de Vietnam-, afixo a espectadoras Townson, Niguel et at. Historia virtual 

e espectadores a non veren rnáis de Esparía (1870-2004). Madrid: 
Taurus, 2004. violencia que a ficticia de 

Hollywood, cando o cine 
alternativo conta esta violencia, 
igual de ficticia que a de NOTA: Os textos en inglés foron traducidos 
H o ~ ~ ~ w o o ~  pero cun referente tan por Sabela Fernández Davila. 
real como a guerra española, o 
público reacciona con repulsión 
cara 'semellante rnontaxe contra a 
violencia. 
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