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Resumo 

Achéganse unhas reflexións arredor da memoria e a historia e os seus problemas: esquecemento, 
exclusión, silenciamento, ocultación ou invisibilización das mulleres. Partindo dos estudos 
feministas e de xénero, repararase, dun lado, na tarefa reconstrutiva/construtiva, facendo 
especial fincapé na falla de transmisión, e na historia e memoria como  construcións activas 
e prospectivas.  Doutro, mirando ao futuro, amósase a necesidade das redes de transmisión, 
e de información, persoais e profesionais, institucionais e alternativas.
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Abstract

Reflections are presented on memory and history and their problems: oblivion, exclusion, 
silencing, concealment or invisibilization of women. Based on feminist and gender 
studies, the reconstructive/constructive task is discussed, with special emphasis on the 
lack of transmission, and on history and memory as active and prospective constructions. 
Furthermore, looking to the future, the paper shows the need for transmission and information 
networks, personal and professional, institutional and alternative. 
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1 Introdución

A ninguén se lle escapa que o tema da memoria é complexo, tanto no que atinxe á memoria 
individual como á colectiva, cultural ou  histórica. A memoria non pode separarse do 
esquecemento e as súas diversas formas. No marco dunhas Xornadas sobre “As mulleres, 
a información e centros da memoria”, porei o foco  na memoria das mulleres, empregando 
as ferramentas e análises críticos da teoría feminista e os estudos de xénero e memoria. 
Desde esta perspectiva, considero pertinente comezar por me referir á conmemoración, 
neste ano, do centenario do nacemento de María Casares e á súa memoria convocada nese 
extraordinario texto que é Résidente privilégiée (1980)1. Nun contexto como o actual no que 
a invasión e a guerra na Ucraína nos golpea de cheo, a metáfora da maleta, ao fío dun recordo 
de Casares,  serviranos para establecer o vínculo entre resistencia e memoria. Nun segundo 
apartado, ocupareime da articulación entre pasado, presente e futuro, tirando   das achegas 
dos “estudos da memoria” e a cuestión do sexo-xénero. Nun terceiro apartado, abordarei 
os problemas de transmisión respecto da historia e memoria das mulleres, destacando  
a necesidade dunha recuperación reconstrutiva-construtiva. Rematarei partillando unhas 
breves reflexións sobre a necesidade das redes de transmisión da memoria das mulleres,  
e o papel fundamental que xogan as bibliotecas, arquivos, museos e centros de documentación, 
en tanto redes activas e de resistencia fronte ao esquecemento, fronte a percepción de que 
sempre se está a comezar de novo; e como non, como tarefa colectiva e colaborativa que 
debe atender ás esixencias dunha cidadanía activa e participativa,  xerando, ao tempo, unha 
memoria colectiva compartida e prospectiva,  con miras ao futuro dunha comunidade, dunha 
cidadanía para unha sociedade máis xusta e igualitaria, máis colaborativa e solidaria.

1. París, Fayard. Hai tradución española do ano 1981: Residente Privilegiada. Barcelona: Argos Vergara. Trads. Fabián 
García-Prieto e Enrique Sordo. A tradución ao galego é do ano 2009: Residente Privilexiada. Oleiros, A Coruña: Editorial 
Trifolium. Trad. Ana Belén Martínez Delgado, pola que citarei.
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2 A maleta da memoria2

Si, se cadra é inconveniente, pero así é; e como este libro non pode nin quere 
responder ao que se chamaría un libro de memorias, porque non teño ningunha, 
como mínimo ten que ficar en fiel acordo co que me dita a memoria, xa que é 
xustamente para ir ao seu encontro que eu decidín escribilo” (Casares, 2009, p. 181).

En Residente privilexiada, María Casares vai ao encontro da súa memoria e sitúanos  na 
complexidade dun proceso semellante, como ela mesma suxire,  ao dunha escavación. 
Como ben subliña María Lopo: “Résidente privilégiée non é a autobiografía dunha muller 
de teatro, é o testemuño vital dunha exiliada. As súas memorias, que levan por título o nome 
do seu permiso de residencia, son en realidade un ensaio, fondo e policéntrico, sobre o lugar 
que a autora dedicou «ás persoas desprazadas» (Lopo, 2016, p. 149). Ela foi, segue a ser, un 
referente do exilio republicano en París. Tamén se rexistra nel a pegada e o peso ao longo 
da súa vida dos seus anos na Galiza. Estando a relela, xusto estoupa unha outra guerra,  
a invasión rusa da Ucraína, golpeándonos moi preto. Unha outra vez achámonos ante trens 
ateigados de mulleres, nenas e nenos, de vellas e vellos, de moreas de persoas fuxindo do 
horror, arrastrando as súas maletas: desprazadas, exiliadas, refuxiadas. E fai eco co que  
a propia Casares narra, cando por segunda vez ten que escapar, tras irromper o estado de 
guerra en Francia. Volta o éxodo á súa memoria, e nese momento, di:

[...] tiven o tempo e o vagar todo para inserir a lembranza no meu cerebro; durante 
corenta e seis horas seguidas fixemos cola diante da entrada das grandes liñas, 
arrastrando aos poucos a nosa equipaxe, carretando as mesmas extravagancias 
que xa carrexáramos dende Madrid. 

[...] amontoados no medio da multitude, arredor das nosas maletas, á vez asentos-
camas-fardos, agardábamos pacientemente

[...] Despois chegou a hora punta en que se anunciou que estaba alí o último 
tren; e aquilo foi unha avalancha. Lémbrome, non sei por que fiquei a última na 
plataforma, se callar porque agarraba como unha electrocutada a maleta da que 
estaba encargada e que, a xulgar polo peso, debía conter, de seguro, onda os  “libros 
persoalmente encadernados por papá”, as sonadas “xoias” de mamá. Si, volvo ver os 
sinais adoecidos de papá, preso entre o xentío, no alto do convoi, que me ordenaba, 
espavorecido, que deixase a condenada da maleta e subise; e para rematar o tren que 
arrancaba paseniño para se liberar lentamente dos acios humanos que se aferraban 
a el... (Casares, 2009, p. 181-2).

Así e todo,  ela consegue sacar forzas, ve unha portiña aberta nun vagón, guinda a maleta e 
logo ela da un chimpo. Hoxe, enfrontámonos a unha invasión, a unha guerra, que fai abanear 
a Europa, ou mellor, á Unión Europea, achámonos diante de imaxes de trens ateigados, de 

2. A propósito da maleta, só apenas unha  breve alusión a  Walter Benjamin, quen ten escrito sobre a memoria e a historia. 
Nado en Berlín en 1892, suicídase nun hotel de Portbou en 1940, despois de ter cruzado os Pirineos para refuxiarse en 
España, mais ante a posibilidade de ser detido pola Xestapo e devolto ao seu país de orixe, pon fin a súa vida. Sábese que 
entre as súas pertenzas estaba unha maleta que levaba con el e que  se lle pasaba algo quería que se salvara, dise que nela 
estaba un manuscrito. Malia que foi inventariada no xulgado de Figueres, a maleta desapareceu.
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persoas con maletas que buscan refuxio, de testemuños e vítimas da violencia e da guerra, 
tamén de solidariedade. Mesmo semella que, recorrendo ao mantra, a historia repítese, non 
hai memoria ou de nada serven nin memoria nin testemuños, o que leva a interrogármonos 
sobre isto da memoria, os seus documentos e arquivos, os seus lugares; a movernos, xa que 
logo, arredor da memoria, dos seus problemas e formas de transmisión interxeracional, 
transxeracional. En troques de repetir o mantra, ao final unha posición confortábel, mellor 
optar por indagar nisto da memoria e, como veremos, na  súa falla de transmisión, facendo 
especial fincapé na historia e memoria das mulleres. Desde esta perspectiva, a maleta 
convértese nunha metáfora de transmisión, de resistencia e proxección de futuro. A maleta 
da memoria é algo máis que un ‘baúl dos recordos’ arrombado no faiado. A testemuña vital 
de María Casares, en primeira persoa, sitúanos no contexto de transmisión da memoria dun 
dobre trauma histórico: o da Guerra Civil e a Ditadura de Franco, e o da Segunda Guerra 
Mundial. Ao abeiro destes traumas asistimos, non só no noso país, a un crecente interese 
pola memoria cultural e histórica, e agroman interrogantes sobre cómo achegármonos ao  
pasado, cómo relacionármonos con el, sobre qué queremos conservar e para qué ou para 
quén, e, nese marco, sobre o pasado das mulleres e o sexo-xénero da historia e a memoria.

3 O pasado mirando ao futuro: a memoria e o sexo-xénero

Unha recoñecida estudosa da memoria cultural, Marienne Hirsch3, chama a atención sobre 
que, nas últimas décadas, a memoria adquire un uso moi significativo, mesmo un abuso, 
baixo o rótulo “estudos da memoria”, apuntando a que adoita ser unha sorte de paraugas. Tal 
profusión viría dada polo caso límite do Holocausto e polo traballo do que se coñece como 
“segunda xeración” ou a “xeración do despois”. Chega así a afirmar que vivimos nunha “era 
da memoria”, case ao punto de reemprazar os discursos da historia, revolvendo as bases do 
arquivo histórico, dando voz aos esquecidos e esquecidas polos historiadores e historiadoras 
tradicionais, mudando formas de coñecemento e metodoloxías. Sinala o xurdimento de novos 
arquivos cuxos materiais son, entre outros, testemuñas orais, obxectos, imaxes, rexistros de 
vivencias e conductas cotiás. Igualmente indica, estanse a construír memoriais e museos 
nos lugares de trauma histórico. Da súa caracterización da memoria, salientamos que é tanto 
individual como social, corporeizada e mediatizada, partillada e debatida; a memoria, as 
memorias son plurais, e polo tanto poden acoller historias e experiencias que desafían as 
versións hexemónicas do pasado. É unha práctica e un acto. Por máis que esteamos a tratar 
do pasado, importa na medida en que existe no presente e mira cara ao futuro. 

  Aos nosos efectos, segundo a súa caracterización, a máis de quedármonos con que a 
memoria é compartida, pelexada, que é unha práctica, vemos como a referencia temporal 
é moi importante: non se trata simplemente do pasado, senón dun pasado que existe no 
presente e que mira cara ao futuro. Reparando, xusto, na construción de museos da memoria 
nos últimos anos, Patrizia Violi reflexiona sobre o que, como ben di, pode parecer un sen 
sentido: “lembrar o futuro”. Pregúntase se existe unha memoria do futuro e, no seu caso, 
pono en relación coas formas e modalidades de construcións identitarias que están tendo 
lugar. O que interesa aquí é que, ao igual que en Hirsch, a  memoria non convoca ou radica 
só nunha relectura e interpretación do pasado, senón que, dun xeito constitutivo, faise 

3.  Ela foi quen acuñou o termo “posmemoria” a comezos dos anos noventa.
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desde un proxecto sobre o futuro, proxectando a imaxe que se quere transmitir. Desprégase 
así unha dialéctica entre o pasado e o futuro onde os “lugares da memoria” (mausoleos, 
monumentos, museos...) xogan un papel fundamental, sexa como recordo dun pasado 
glorioso ou traumático. Na súa acaída análise incide en que a memoria e o esquecemento 
están imbricados, producíndose unha “selección e a reorganización narrativa e discursiva 
de certos elementos do pasado a expensas doutros”, pois: 

[...] o pasado non é nunca un dato en si, fixo e inmutable: se os feitos pasados, en 
canto que eventos acaecidos, o son, a súa memoria é, en cambio, variable, decontino 
transformable e renegociable, e as formas deste traballo de constante reescritura do 
pasado están sempre ancoradas no presente. Que o pasado sexa construído a partir 
do presente e das súas necesidades é probablemente un dos puntos en que máis 
concordan todas as numerosas reflexións sobre a memoria (Violi, 2019, p. 323).

Violi ven por de relevo, entón, que a memoria é construída, non é un simple rexistro do 
acontecemento, tanto no canto das memorias individuais como das colectivas, xa que:  
“A memoria non revisa exclusivamente a reconstrución do noso pasado nin a soa dimensión 
do presente; a memoria é tamén, e talvez, paradoxalmente sobre todo, unha construción 
prospectiva que mira ao futuro, á imaxe de nós que nese futuro queremos proxectar” (Violi, 
2019, p. 325). Ademais de ser construída, a memoria colectiva ten que ser compartida 
ou “potencialmente compartible” de xeito que unha sociedade “funda un modo común 
de mirar para o seu propio pasado e de proxectar o seu futuro” (Ibid.).  De aí que adquira 
sentido o ‘lembrar o futuro’. A memoria colectiva tampouco resulta dun sumatorio de 
memorias individuais pero, así mesmo, se quere ser compartida, ten que acoller, recoñecer, 
as memorias singulares.

Non podo esmiuzar aquí -nin eu son unha especialista- este complexo campo da memoria 
cultural, da construción das identidades nos lugares da memoria, senón  quedármonos con 
que a memoria non é un simple rexistro do dato, do acontecemento, a memoria é construída 
e colócanos nunha especial relación co pasado, coa conexión entre presente e  futuro.  A 
memoria é construída e reconstruída, nun proceso dialéctico e paradoxal entre o pasado e o 
futuro, facendo escolla de que esquecer e que lembrar. Emporiso, ten que ser compartida, e de 
aí tamén a importancia da transmisión, do que se quere construír e transmitir e, xa que logo, 
leva a formular a cuestión dos problemas da ausencia ou falla de transmisión. Ben é certo que 
tanto Hirsch como Violi estaríanse a referir, en primeiro termo, á memoria en relación co 
trauma, ca dor, xaora, estes seus apuntamentos poden servirnos de base para preguntármonos 
agora sobre as mulleres e o sexo-xénero da memoria desde unha perspectiva feminista. Isto 
fainos acudir de novo a Hirsch.   

  Na introdución ao número especial “Gender and Cultural Memory” (2002) da revista 
Signs, Hirsch xunto con Valerie Smith, insisten en que a memoria está moi firmemente 
achantada no presente, mais mirando sempre cara ao futuro. Sosteñen que, nos últimos 
trinta anos, os estudos feministas estiveron impulsados cara a redefinir a cultura desde a 
perspectiva das mulleres mediante a recuperación e a inclusión do seu traballo, historias e 
artefactos.  Os primeiros intentos por teorizar a cuestión da memoria desde unha perspectiva 
feminista, no mundo anglosaxón, din, é unha conferencia na Universidade de Michigan sobre 
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“Mulleres e memoria” en 19864. Neste pioneiro monográfico repárase en que as teorías da 
memoria cultural e as teorías feministas discorrían en paralelo,  abrindo o campo da súa 
intersección. Segundo Hirsch e Smith, as editoras e autoras daquel monográfico “usan o 
concepto de “memoria” para definir o campo dos estudios das mulleres como unha forma 
de “contramemoria”5, e os estudos feministas, a literatura e a arte como medios de reparar o 
“esquecemento” oficial das historias das mulleres (Hirsch, Smith, 2002, p. 4). Preto de quince 
anos despois, o especial sobre “Xénero e memoria cultural” tenta recoller o legado e seguir a 
profundar na articulación das interrelacións, das interseccións, entre as teorías feministas 
e as teorías da memoria cultural. 

Perseguindo dito obxectivo, a teoría feminista nunha variedade de formas, afirman, pode 
fornecernos cunhas lentes valiosas para estudar a memoria cultural6. O xénero, ao igual que a 
raza e a clase, marcan as identidades de maneiras específicas;  proporcionan un medio polo que 
a memoria cultural ven localizarse en contextos precisos, é dicir, non se subsume en categorías 
monolíticas e esencialistas, acreditando que o xénero ten “unha inescusable dimensión de 
relacións diferenciais de poder, e a memoria cultural é sempre sobre a distribución de e as 
demandas disputadas de poder” (Hirsch, Smith, 2002, p. 6, trad. n.). Así, o que unha cultura 
lembra e o que elixe esquecer está sempre rodeado de cuestións de hexemonía e poder e, 
consonte con isto, de relacións xerárquicas de poder arredor do sexo-xénero. Hirsch presta 
atención aos usos e abusos da memoria, recala nas interseccións entre xénero e memoria, 
defende a indispensable importancia do feminismo para arrombar a memoria cultural.  
Os lentes feministas dan lugar a unha reconcepción do xeito de relacionármonos, de coñecer o 
pasado. Afastándose dos modos tradicionais, desafiando as versións hexemónicas, fornécenos 
con outros modos de transmitir a memoria cultural atendendo ao campo literario, visual, 
ao cinema... e reparando na lei,  historia oral, rituais, mitos nacionais... mesmo no silencio. 

Deica agora, é preciso ficar con que a memoria, en primeiro lugar, constrúe e reconstrúe o 
pasado, seleccionando e proxectando a imaxe que nós queremos mirando ao futuro. Na base, 
diciamos, varias preguntas: ¿para que conservar? ¿para que a memoria? ¿para quen importa?. 
Polo que atinxe ao noso contexto, tanto se se trata do trauma da Guerra Civil e a memoria 
histórica7, como se queremos enxergar, como é agora o caso, o pasado das mulleres, da súa 
historia e memoria, compre reter estes apuntamentos iniciais.

4.  Logo publicada nun número especial: “Women and Memory” da Michigan Quarterly Review (1987), editado por Margaret 
Lourie, Domna Stanton e Martha Vicinus.

5.  Nesta onda e na nosa contorna, compre citar o libro de Carmen Blanco: O contradiscurso das mulleres. Historia do 
feminismo (1995). Véxase tamén, Mª Xosé Agra (2008).

6.  Hirsch ten comentado que  tras ver o impresionante documental Soah de Claude Lazmann, de nove horas e media de 
duración, ficou sorprendida porque case que non aparecen mulleres, o que a levou a preguntarse por isto.

7.  Sobra dicir aquí, e como ben subliña Irene Vallejo, que: “As bibliotecas e os bibliotecarios teñen a súa propia historia 
universal da infamia: ataques, bombardeos, censura, depuracións, persecución”, e que quen seguiu conservando o seu 
traballo no Corpo público de Bibliotecarios e Arquiveiros, referíndose en particular ás mulleres -xa que desde comezos do 
século XX este oficio vai “transformarse nun territorio pacificamente invadido por mulleres”-, sufriron  perda de salario, 
inhabilitacións para postos de dirección, destinos forzosos..., citando expresamente a María Moliner (2019, 156). Igualmente 
fan parte da nosa memoria Juana Capdevielle, paseada no 36, ou Luisa Cuesta, de quen, por certo, acaba de saír publicada 
unha edición facsimilar do seu libro La emigración gallega a América [1932].  
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4 Disque hai mulleres: herdanza, apropiación, falla de transmisión.

A conmemoración é unha arte da memoria, e coa fábrica da memoria, afirma Geneviève 
Fraisse (2009, 9), pódese facer historia. Estas palabras están escritas nun texto seu sobre 
Simone de Beauvoir con motivo do centenario do seu nacemento. Nel interrogase, acudindo a 
un paseo pola historia do pensamento das mulleres, á historia do “como pensar” ás mulleres 
e, máis polo miúdo, a como a filósofa enfrontou esta dificultade. E sostén:

Non hai ningunha vacilación, estamos xa instalados na historia, a longa historia das 
mulleres que pensan, e a historia curta das mulleres que emprenden a conquista 
colectiva do saber e de todos os gozos singulares que aí se enlazan. Este é o primeiro 
“privilexio” de Simone de Beauvoir, o de poder imaxinarse na historia como 
protagonista (Fraisse, 2009, p. 10, trad. n.).

Fraisse demora no que xulga o privilexio de Beauvoir, quere celebrar a arriscada traxectoria, 
di, dunha muller que pensa, dunha muller que aínda con privilexios, tivo a coraxe de 
pelexar. O que persegue é “apropiarse” deste percorrido, despregando de novo unha serie 
de interrogacións que nos colocan no problema da transmisión. Pregúntase se o que está 
a propor é o recoñecemento dunha transmisión obrigada, a “evidencia dunha filiación”, 
se é preciso lembrar unha referencia necesaria para as xeracións feministas futuras, se o 
obxectivo é “seguir o fío histórico, reconstituído, retomado, dunha resistencia á “condición” 
das mulleres”. A súa resposta a estas cuestións non pode ser máis tallante:

Non, a apropiación é outra cousa que o desexo de filiación de continuidade, 
descendencia ou ascendencia, segundo o punto de vista. A elección da historia 
e da memoria como lugares activos, produtores de novos pensamentos, suscita 
a apropiación da transmisión, máis que a súa aceptada recepción pasiva. Facer 
propio este percorrido non se semella de ningunha maneira á aceptación dunha 
doazón, dunha herdanza. É un xesto a contrapelo, desde o presente cara ao pasado, 
é un xesto que remonta o tempo (Fraisse, 2009, p. 13, trad. n.).

Historia e memoria son lugares activos, niso consiste, ao seu ver, a apropiación da transmisión; non 
se trata de aceptala e recibila pasivamente, dunha doazón ou herdanza, senón dunha apropiación 
e transmisión activa, “un xesto a contrapelo”, inscribíndose no imaxinarse na historia como 
protagonistas. Isto é, dado que, por máis que estean a mudar as cousas, ningunha institución 
transmite a historia das mulleres, hai que ver ás mulleres en acción e de aí que “escribamos esta 
historia soamente á inversa, como valentes historiadoras, desde o presente cara ao pasado” (Fraisse, 
2009, p. 14) e así ser quen de xerar novos pensamentos. Esta reconstrución do pasado desprégase 
de xeito explícito desde os anos setenta do século XX, máis o que a nosa autora salienta é que “non 
descendemos de Simone de Beauvoir, apropiámonos dela coas necesidades do presente” (Fraisse, 
2009, p. 16). Non fai falla facela revivir mediante o lento traballo da memoria, no que fai fincapé  
é que o seu privilexio, que utiliza para cualificarse, é unha afirmación e un desafío. É isto o que quere 
por de relevo cando afirma que “se a historia das mulleres se fai sen herdanza, se non se a recibe de 
maneira compartida, é necesario entón apoderarse dela, e facer elección do lazo, da transmisión 
recoñecida” (Ibid.). As mulleres somos seres históricos, tal é o que Fraisse tira da famosa frase de 
Simone de Beauvoir: “non se nace muller, chégase a selo”, subliñando que o percorrido que ela fai 
é un desaloxo dos lugares que se lles asignan ás mulleres, malia elas ou non. (Fraisse, 2009, p. 23).
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Importa reter que8 a memoria e a historia das mulleres, ao igual que a memoria e a historia do 
feminismo, son lugares activos, non unha herdanza9 ou unha filiación sen máis, convocándonos 
a historizar o pasado, a recoñecer a acción das mulleres, indo  a contrapelo, acreditando na 
promesa da historia que Fraisse acha en Beauvoir. É dicir, afirmando, actuando, desafiando, 
en tanto que seres históricos. Neste senso, as mulleres non temos herdanza ou filiación, temos 
que construíla e transmitila, revisando como fomos recibidas nos distintos espazos e tempos, 
como os conformaron quen antes estivo. A partir dos anos setenta, ao calor do movemento 
feminista e co xurdimento dos Estudos das Mulleres, iniciase un proxecto, un proceso de 
reconstrución nos distintos campos e saberes, atendendo ás distintas estratexias: ás lagoas, 
invisibilizacións ou agochamentos, ás exclusións ou minorizacións, á marxinación ou ao 
silenciamento, ao borrado das mulleres tras os seus homes (maridos, irmáns...). Cuestiónase 
e revísase a tradición, na procura de enfiar xenealoxías, recuperando a memoria e a historia 
das mulleres, mirando cara ao futuro. Nos anos 90 dispomos xa dunha seria e ampla reflexión 
resultado dunha tal empresa. Imos ver.  

Disque non hai mulleres, é o que se dicía, ou adoita dicirse. As preguntas agroman, porén, ¿Seica 
non hai mulleres?, ¿Onde están as mulleres?. Aínda que focalizadas no ámbito de Filosofía  
e a Historia da filosofía, no pensamento feminino, as análises e propostas que deveñen daqueles 
interrogantes sérvennos para ter unhas claves para outras disciplinas ou campos como o que 
nos ocupa nestas xornadas.  En dúas compilacións, Filosofía y Género (1992) e El género de la 
memoria (1995), no canto de analizar o que os filósofos escribiron sobre as mulleres, reúnense 
textos diversos e plurais arredor do pensar a obra e as palabras das mulleres no pasado,  
e preséntanse os problemas da “reconstrución” da historia das mulleres filósofas á hora 
de atallar a carencia de xenealoxía, de antecedentes lexitimadores10, de tradición. Nas súas 
introducións, Fina Birulés, a compiladora de ambos os dous libros,  debulla a cuestión de como 
abordar a recuperación do pasado das mulleres, formulando a pregunta: “¿Non sería máis 
pertinente, para o caso das mulleres, falar de ausencia de tradición, de tradición adversa ou 
mesmo de exclusión e de imposición de silencio?” (1992, p. 15). Concedendo que o traballo de 
reconstrución, de deconstrución, é necesario, dado que a exclusión e discriminación histórica 
ven provocar a escaseza de obra filosófica feminina se a comparamos coa masculina, mais, 
ao tempo, hai que arroxar luz sobre a súa falla de transmisión, pois, di, a pouco que se poña 
empeño en rañar no pasado filosófico de Occidente ”atopará con sorpresa moitos máis textos 
e fragmentos escritos por mulleres dos que houbera imaxinado” (Ibid.)11, o cal é extensíbel 

8.  Sen poder referirme aquí a súa lectura doutros aspectos interesantes do privilexio de pensar de de Beauvoir, abonda 
anotar que esta tamén escribiu as súas Memorias e varias novelas.

9.  A respecto da herdanza, é acaída a precisión de Sara Ahmed: “Como sinalei en Queer Phenomenology, a palabra herdanza 
pode significar recibir e tamén posuír (2006, p. 125). Unha herdanza pode ser non só  o que recibes, senón tamén como es 
recibido. Unha herdanza pode facerche a vida máis doada, darche posibilidades: os espazos teñen sido conformados polos 
que estiveron antes que ti.” (Ahmed, 2020, 225, trad. n.).

10.  Sobre os antecedentes lexitimadores son de referencia obrigada os traballos de Celia Amorós e do Seminario Feminismo 
e Ilustración dirixido por ela.

11.  No apartado “Tejedoras de historias”, referido a Grecia, Irene Vallejo sostén que a historia da literatura comeza co 
primeiro autor do mundo que asina un texto co seu nome propio, e é unha muller, Enheduanna (2019, p. 163); ou véxase o 
apartado “Añicos de voces de femeninas”, no caso de Roma (p. 380-384). Así mesmo,  as mulleres no Renacemento, como 
subliña Rosa Rius en “Del secreto a la voz: Moderata Fonte y el mérito de las mujeres”, no século XVI deuse un proceso de 
cambio que rexistra unha importante afluencia de voces femininas na escritura, e que lograron transmitirnos un valioso 
legado, contestando unha tradición adversa,  e constata que ”O silencio foilles tan insistentemente recomendado que resulta 
sorprendente que conseguisen falar” ( Rius, 1995, p.76, trad.n.). E poderiamos seguir citando estudos que desmontan a idea 
de que non hai mulleres, igualmente en todos os demais ámbitos. 
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a  outros terreos. De aí que o asunto non radica só en recuperar o pasado, senón en atopar 
novas formas de relacionármonos con el. Isto supón desenvolver un traballo construtivo, 
xunto co reconstrutivo, achantado na transmisibilidade, pescudando as razóns da falla de 
transmisión, rachando coa división tradicional de “excepcionais” e “menores”, acreditando 
na singularidade, na memoria individual e colectiva. Agora ben, Fraisse, viamos, insistía en 
que o labor de apropiación da transmisión implica un xesto “a contrapelo”, Birulés exprésao 
dicindo que semella que “debemos entrar no futuro retrocedendo” (1992, p. 17).

Para levar a adiante tal empresa, apóstase polo indicio e o fragmento segundo o ‘paradigma 
indiciario’12. Neste adquiren relevo aqueles aspectos aparentemente máis insignificantes, 
os detalles, os indicios, os fragmentos, o xerarquicamente secundario, buscando que as 
mulleres falen por si mesmas, para que nos digan “quen eran”, “quen son”, e dicir, dándolle voz 
propia13. Este labor reconstrutivo/construtivo entraña unha análise do non previsto, do non 
examinado pola tradición, de escavación, seguindo rastros refugados ou non transmitidos. 
No caso da produción filosófica das mulleres, vai unido á reconsideración dos criterios, 
tradicionais e actuais, da hermenéutica filosófica. Noutros campos tamén se revisan criterios 
e metodoloxías tradicionais. Máis alá do terreo estritamente filosófico, dicía, podemos tirar 
unhas observacións compartíbeis. A primeira, sobre a herdanza e a transmisibilidade da 
historia e memoria das mulleres inserida nun proceso reconstrutivo-construtivo. A segunda, 
sobre os espazos privado e público. Unha terceira sobre a autoría feminina.

Indo á primeira, Collin e Birulés acoden ao coñecido aforismo de René Char: “a nosa herdanza 
non vai precedida de ningún testamento”, quérese dicir como xa sinalabamos: non hai ningún 
testamento á hora de interpretar, de apropiarnos ou avaliar o pasado. Tampouco hai unha 
historia lineal. O que temos é a necesidade de descubrir novas formas de relacionármonos 
co pasado, en tanto “posibilidade de dicir, de ordenar, a experiencia presente das mulleres” 
(Birulés, 1995, p. 11). O que está en xogo na transmisibilidade é saber quen son, quen somos, 
non que eran ou que somos. E, neste senso, son ben acaídas as observacións de Françoise 
Collin, en “Historia y memoria o la marca y la huella” [1993]:

Durante moito tempo a transmisión a través das mulleres, e entre mulleres, parece 
ter funcionado máis na forma da repetición que na da innovación: transmisión da 
vida, transmisión do que rodea e mantén a vida […]. Na medida en que as mulleres 
non eran consideradas como axentes sociais e culturais senón, sobre todo, como 
gardiás dun mundo que elas nin constituían nin modificaban, púidose inferir o seu 
carácter máis conservador que innovador.

O feminismo de onte e de hoxe, ao conceder ás mulleres o estatuto de axentes da 
súa propia existencia e da existencia colectiva, modificou as condicións e o sentido 
da transmisión entre mulleres (Collin, 2006, p.111, trad.n.). 

12.   Seguindo a Carlo Ginzburg e a crítica pictórica italiana (1989) que aplican á tradición, e a cuestión da autoría filosófica, 
aplicación extensibel á literaria.

13.   Mujeres con voz propia (2011) é o título do libro de Julia Varela no que se ocupa de Carmen Baroja y Nessi, Zenobia 
Camprubí Aymar e María Teresa León Goyri. Recollendo as autobiografías, memorias e diarios das tres, tenta responder á 
cuestión de cales son as condicións sociais e políticas que facilitan ás mulleres a consecución dun maior grao de liberdade 
e autonomía.  
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Collin advírtenos sobre unha comprensión da historia das mulleres vista só desde as 
innovadoras fronte as mulleres conservadoras/gardiás, e darnos así unha xenealoxía. No 
entanto, a historia das mulleres non debe ser, non é, a historia das feministas ou de quen 
contribuíu ao cambio, por máis que isto sexa importante. O que cuestiona é, xusto, que se 
acabe asumindo como criterio a distinción “entre as mortas da fosa común e as do mausoleo” 
(2006, p.122), descartando do proceso de escavación, deixando fóra da nosa xenealoxía, ás 
mulleres mudas, anónimas, contribuíndo deste xeito á represión da memoria e a transmitir 
a idea de que as mulleres non teñen introducido modificación algunha no mundo en común  
e, polo mesmo, estarmos sempre condenadas a comezar de novo, ou só á repetición. Con outras 
palabras, sostén Collin, e concorda Birulés, a recuperación das mulleres do pasado é, como 
non, unha cuestión de xustiza histórica, pero tamén atinxe “á nosa necesidade de non habitar 
un presente sempre idéntico a si mesmo”. Vai máis alá de ser unha cuestión académica. Non 
se trata, xa que logo, dunha simple tarefa arqueolóxica ou mesmo detectivesca. Non por 
acaso, convén subliñar, as mulleres anónimas están moi presentes no proxecto reconstrutivo/
construtivo. Así, Carmen Blanco afirma que a súa historia do proceso feminista é tamén 
“un escrito en memoria das mulleres todas, pois elas, ou nós mesmas, son, somos, as súas 
auténticas inspiradoras e as súas protagonistas últimas” (1995, p. 15). Ou, podemos reparar 
ao fío do recente fenómeno de Tanxugueiras  na conxunción das mulleres anónimas, as 
pandeireteiras, como axentes culturais e de transmisión da memoria e as máis novas, ben 
expresado na súa proclama, en declaracións aos xornais: ”Por nós, polas que veñen e tamén 
polas que foron”14, querendo darlle voz a todas as mulleres anónimas que nos deixaron o seu 
legado: “Elas sen saber ler nin escribir facían arte”.   

En segundo lugar, a cuestión dos espazos, do privado e do público, é un eixo fundamental 
da crítica e reconstrución feminista. Como indica Hirsch, quizais unha das cousas máis 
importantes que aprendemos foi a “analizar e documentar as prácticas da experiencia privada 
cotiá, recoñecendo que son tan reveladoras politicamente por si mesmas como calquera 
evento desenvolto na area pública” (Hirsch, 2002, p. 12). Este aprendizaxe é fundamental 
para recuperar ás mulleres do pasado, para dar conta tamén deses espazos intermedios 
entre o privado e o público, mesmo atemporais, onde as mulleres se reúnen (Safo, as  do 
Renacemento) (Birulés, 1995, p. 11). Ou, como o formula Julia Varela:

Paréceme que historiadores e sociólogos non temos posto suficientemente de 
manifesto que as mulleres da burguesía culta  participaron nunha importante 
transformación que tivo lugar no primeiro terzo do século XX: facer da vida cotiá 
un espazo público. O espazo público amplíase aos coidados, aos encontros e as 
relacións sociais, de  xeito que a ética persoal transformase á vez nunha moral 
pública. As mulleres burguesas efectivamente contribuíron a expresar cos seus 
xestos, cos seus actos, a través dos encontros nas casas, nos clubs, nos cafés que o 
persoal é político. Tal é o fío condutor que une os diarios, os escritos, as memorias 
das nosas tres protagonistas (Varela, 2011, p. 216).

Desnaturalizar espazos, transitar entre os espazos intermedios, entre o íntimo, o privado e o 
público é, certamente, unha aprendizaxe necesaria para a transmisión, para a documentación, 
para a memoria e a historia nas relacións entre homes e mulleres e entre as propias mulleres, 

14.   Outro exemplo atopámolo no Epílogo de Vallejo (2019): “Los olvidados, las anónimas”. Ou aínda outro: en Mulleres que 
(nos) dan que pensar (2019), África López Souto dedica o capítulo terceiro ás mulleres anónimas. 
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e esixe prestar atención aos contextos sociais, históricos, normativos, aos cambios que se 
operan, exercendo unha mirada non naturalizadora, nin esencializadora, para así deixar 
falar ás silenciadas, marxinadas, minorizadas..., amosar as súas conexións, as súas propias 
redes, e que, en consecuencia, non se produza xusto o contrario, isto é, empregar formas  
e fórmulas que rematen sendo silenciadoras, escurecendo a existencia de conexións entre 
mulleres, reforzando a idea de carencia de referentes, de modelos, ficando baixo o rótulo da 
excepcionalidade,  da anomalía, ou contribuíndo a pechar túneles xa escavados. 

Finalmente, o terceiro aspecto, e non menor, reenvía ao asunto da autoría feminina e o seu 
cuestionamento. Ben é certo que as mulleres tiveron que recorrer ao anonimato, baixo a 
forma de seudónimos masculinos, para poder publicar, pintar..... En  How to Suppress Women’s 
Writing (1983), Joanna Russ nun lúcido, imprescindibel, e aínda vixente texto para o que 
aquí nos ocupa,  fornécenos cun catálogo das distintas formas, máis grosas ou máis sutís, 
de silenciamento, de negación ou problematización da autoría15. Igualmente, hai que ter en 
conta outra forma de anonimato, nomeadamente aquel que o feminismo dos anos setenta ten 
asumido e reivindicado. Un anonimato que non busca o agocharse senón, como puntualiza 
Fraisse, utilizar os seudónimos, os nomes de pila ou apelidos tirados da literatura para ser 
unha ou outra, unha entre outras, parecidas e singulares ao tempo, liberándose do apelido do 
pai ou do marido, utilizando o nome de pila “como figuras dun movemento de emancipación, 
de liberación, como imaxe dun movemento colectivo, eran a marca do que lles pertencía 
como dereito propio. Asinar co seu nome de pila tiña un sentido político: reapropiarse dunha 
individualidade para poñela ao servizo da causa común” (Fraisse, 2009, p. 118).

Ao carón destes apuntamentos, indo máis en concreto a bibliotecas, arquivos, museos  
e centros de documentación, ben é certo que, ao meu ver, xa se ten andado moito nos últimos 
anos, ao menos véndoo en perspectiva (Agra, 1993). No entanto, hai que seguir escavando 
e tecendo redes, dando a coñecer as redes existentes entre  pensadoras, artistas, escritoras, 
científicas... sen esquecerse das mulleres anónimas e da súa contribución á memoria 
colectiva16 tanto naqueles lugares institucionais como nos alternativos, vivos e militantes17. 
Neste senso igualmente resultan salientábeis  os traballos de investigación sobre as editoras  
e empresarias no mundo das letras18, sobre as redes transatlánticas de escritoras (Vicens, 
2020) ou, grazas aos novos instrumentos, sobre as pegadas na prensa española dixitalizada 
das escritoras que veñen de Francia a comezos do século XX (Sanz, et al.). Outro tanto 
poderíamos dicir do importante papel das libreiras.

15.   Velaí sinteticamente as que Russ sinala: Non o escribiu ela; escribiuno ela pero non debería telo feito; escribiuno ela, 
pero fíxate sobre que cousas escribiu; escribiuno ela, pero só escribiu un; escribiuno ela, pero non é unha artista de verdade 
e non se trata de auténtica arte; escribiuno ela, pero alguén lle axudou; escribiuno ela, pero é unha anomalía; escribiuno 
ela, pero… (2018). Particularmente interesante é o capítulo dedicado á “Falsa catalogación”.

16.  O Álbum de Mulleres do CCG-CDIF vai recollendo moitas delas.

17.  Véxase sobre arquivos alternativos Gracia Trujillo&Alberto Berzosa (eds.). (2019). En particular Bloque IV. Archivos.

18.  Véxase o monográfico da Revista Lectora: ¿Una empresa de mujeres? Construir la Re(d)pública de las Letras: editoras 
iberoamericanas contemporáneas (2019), onde se incide na escasa conciencia patrimonial dos arquivos editoriais, ademáis 
de recuperar mulleres do pasado que foron empresarias, editoras. Tamén: Blasco et al. (eds.): Las mujeres y las artes. Mecenas, 
artistas, emprendedoras, coleccionistas (2021).
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5 Redes de transmisión

Moito se ten andado xa, dicía, pero tamén moito fica por facer. Moitas mulleres teñen un 
cuarto propio, mentres  moitas outras seguen a pelexar por telo.  Arestora tamén teñen,  
e sabemos que tiveron, bibliotecas e arquivos propios. Sorprende, xaora, que unha Biblioteca 
de Mulleres como a construída por Marisa Mediavilla desde 1985, despois de moitos avatares, 
remate no Museo do Traxe de Madrid, dando que pensar sobre os atrancos á transmisión. 
Tamén achamos novas propostas como a da Biblioteca de Helsinki, inaugurada no 2018,  
e a súa forma de articular procesos de participación cidadá, orzamentos, espazos plurais e 
compartidos. Así mesmo,  contamos con experiencias moi interesantes na nosa contorna19. 
Agora ben, nun mundo dixitalizado, non hai dúbida da importancia das conexións, pero convén 
precisar, seguindo a Zigmunt Bauman, que non son o mesmo as ‘conexións’ que as ‘relacións’. 
Cando acreditamos en que a memoria é construída, compartida, prospectiva, estamos  
a soster que a súa transmisión é unha practica, activa, viva. É unha tarefa interdisciplinaria, 
transformadora, colaborativa, participativa,  de aí a importancia das redes de transmisión, 
das relacións, máis alá de conectar/desconectarse, a máis de propiciar un uso democrático 
dos datos dixitais. A transmisión, as redes de transmisión, responden a unha obriga ética 
e política, non se trata só dunha obriga legal reflectida en directivas sobre a introdución 
da perspectiva de xénero.  O labor de bibliotecas, arquivos, museos e centros da memoria 
é fundamental para arrombar a maleta da memoria e da historia das mulleres non como 
algo que hai que arrastrar ou que desaparece, senón como lugares vivos, activos, de redes 
de acción e resistencia, conxurando o ter que estar sempre a comezar de novo. Moito máis 
nun momento en que asistimos non só a invasións e guerras, senón a retrocesos como o das 
mulleres afgás ou ás ameazas que se cernen nas reaccións claramente masculinistas de 
hoxe en día, que poñen en serio perigo conquistas xa acadas. Eis a importancia das redes  
de transmisión, como lugares de resistencia activos. 

Resta ‘poñer o ramo’, eu fareino botando man de novo das palabras de María Casares:

“Canto ao espazo percorrido, tanto ten, non si? Representar nun escenario, agardar 
polo home que se ama, construír unha casa, escribir, mergullarse no océano, torrarse 
ao sol, aspirar o cheiro fermentado do outono da Charente, pasar con moito tino o 
aspirador ou encerar un moble con carraxe ou con dozura, que máis dá?

A. Camus dicíame: “A ti, xa te podían colocar no medio dun pasto, que pacerías coa 
mesma paixón.” Pois é. Ou coa mesma rabia. Ou a mesma urxencia. Pero, como as 
vacas, precisaría do tempo –o seu tempo- para remoer.”

19.  Unha mostra é o programa “Mulleres rurais” posto en marcha pola Rede Museística da Deputación de Lugo.
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