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EDITORIAL
Clara Zetkin, unha gran figura
feminista e socialista de
repercusión mundial, pero
ignorada neste país, é a obxecta
do Monográfico da Festa da
Palabra no 28.
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A profesora e investigadora na
Freie Universitat Berlin, Marta
Estevez Grossi respondeu de
forma entusiasta á proposta de
traballar sobre Clara Zetkin, e será
ela quen dirixa, maiormente, este
Monográfico e quen convoque a
varias das investigadoras que nos
achegan as diferentes fasquías
desta fecunda personalidade.
Agradecemos a súa contribución,
decisiva ao carecer en España de
bibliografía de Clara Zetkin.
C.Z., filla de mestre e ela
mesma pedagoga vai practicar
toda a vida o afán por transmitir
valores e coñecementos. A súa
conciencia Iévaa a estar do lado
das persoas oprimidas e sen
dereitos, daquela o proletariado e
as mulleres. Moi nova ingresa no
Partido socialista dos
traballadores que logo se chamará
SPD Partido social demócrata
alemán. Ao falecer o seu pai, a
familia reclama que abandone a
militancia política e se faga cargo
da súa responsabilidade como
filla maior. Non acepta e racha

fundará con Louise Otto-Petters a
ADF, Unión Xeral de Mulleres
Alernás na procura do acceso das
mulleres á educación superior, e
unha lexislación que protexa ás
traballadoras. Auguste foi despois
a presidenta da BDF Liga das
Asociacións de Mulleres Alernás
que unía a 30 grupos de mulleres
reclamando os dereitos civís.
Este dato dá idea da fortaleza do
que chamamos a l a onda do
Feminismo en Alemaña.
A loita antiimperialista de C.Z.
vai radicalizándose cos anos. A
palabra tiña daquela diferente
significado político que para nós.
C.Z. vivía baixo o imperio alemán
e debe exiliarse polas restricións
políticas do prusiano Otto von
Bismarck, chanceler do Kaiser
Guillerme l. artífice da unificación
alemá. Non será até a derrota na
l a Guerra Mundial do kaiser
Guillerme II, e o seu obrigado
exilio a Holanda, cando Alemaña
se libere deses déspotas.

coa familia. Nunha frase
resolvemos un conflito ben
complexo, que aínda segue
afectando a moitas mulleres na
actualidade. Clara non se deixa
engaiolar e trunfa o seu sentido
da independencia e a súa
vocación pública sobre o "deber"
familiar. Decisión que posibilitou
que escribamos agora sobre ela.
En Leipzig, cidade onde vai
exercer a súa profesión, será
introducida no feminismo por
unha pioneira e grande activista
da época. Coincídelle ser alumna
de Auguste Schmidt, nesa altura
profesora de Literatura e Estética
nun Instituto de educación
feminino, quen, no ano 1964

Precisamente o pacifismo,
que será outro dos seus
principios elementais, e a
contraditoria tolerancia coa
iniciación da Guerra do SPD, leva
á escisión do partido e á caída de
C.Z. que xunto coa súa amiga
Rosa Luxemburgo e Karl

María Xosé Queizán
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Conferencia lnternacional de
Mulleres, onde se acorda, por
primeira vez, conmemorar o Día
lnternacional da Muller. En
España vaise celebrar durante a II
República.
Ao falar desta Clara, socialista
e feminista, vennos á mente a
nosa Clara Campoamor, socialista
e feminista que conseguiu O
sufraxio, a cidadanía, para as
mulleres españolas no ano 1931.

e a Clara feminista. Poderemos
comprobar como, malgré tout,
Clara Zetkin fixo un labor
fundamental polos dereitos das
mulleres, dentro e fóra do
partido. Ademais de editar o
periódico Igualdade, desde 1891
a 1917, fixo a súa primeira
intervención pública no l o
Congreso da II Internacional co
discurso Defensa das mulleres e
polo dereito ao sufraxio.

Liebknecht fundarán a Liga
Espartaquista no ano 1916 e
pouco despois, o KPD Partido
Comunista Alemán. As dúas
fraccións van competir. O SPD
proclamará a República e o KPD a
República Socialista. O
enfrontamento remata
cruelmente co asasinato da líder
Rosa Luxemburgo e de Karl
Lebknecht o 15 de xaneiro do ano
1919. Un duro golpe para C.Z.
íntima amiga de Rosa.

O Feminismo ten historia e
consideramos fundamental saber
de onde vimos, que mulleres nos
precederon e canto lles custou
conseguir maior liberdade e
igualdade para as súas
conxéneres.

Como Secretaria Internacional
das Mulleres, en 1907 organiza a
l a Conferencia de Mulleres
Socialistas, onde defende a
liberación das mulleres, dentro
das marxes socialistas. En 1910
celébrase en Dinamarca a II

C.Z. tratou de combinar a loita
polo proletariado coa loita
feminista. Equilibro insensato e
ardua tarefa sendo militante dun
partido. Neste Monográfico
vannos desvelar a Clara socialista

E D I T O R I A L
4

I

M O N O G R A F I C O

BIOGRAF~ADE CLARA ZETKIN
INTRODUCIÓN
Contexto histórico e feitos
relevantes que aconteceron en
Alemaña e que de forma directa
ou indirecta afectaron á vida de
Clara:
Transcorría o ano 1862 cando
Otto von Bismarck foi nomeado
Primeiro Ministro de Prusia. O seu
principal obxectivo era a unificar
Alemaña e crear así o seu Reich
ideal. De feito, comezou a acadalo
tan só dous anos despois ao crear
a Confederación de Alemaña do
Norte, con el mesmo como
chanceler. Seguidamente, en 1871
proclamou o Segundo Imperio
Alemán e redactou unha
Constitución Federal.
En relación á política interior de
Bismarck cómpre destacar que, a
pesar da existencia dunha
constitución e da implantación do
sufraxio universal -destinado a
neutralizar ás clases medias-,
baseouse maioritariamente nun
réxime autoritario. Inicialmente
gobernou en coalición cos liberais
para contrarrestar a influencia da
Kulturkampf (Igrexa católica) e
para, mediante a aplicación dunha
economía librecambista, favorecer
os intereses dos terratenentes.
Despois aliouse co Zentrum
(Partido Católico), levando a cabo
políticas proteccionistas e
fomentando o desenvolvemento
industrial. E importante salientar,
sobre todo tendo en conta o tema

Blanca Fernández González

que nos concirne, que no ano
1878 e como consecuencia dos
resultados electorais, redactou a
Lei antisocialista, coa que
pretendía poñer freo ao
movemento obreiro alemán ao
tempo que intentaba contentar os
e as traballadoras coa lexislación
social máis avanzada do
momento^ ~~i~ no ano 1990, tras
perder o apoio do Kaiser Wilhelm
111, Bismarck viuse forzado a
presentar a súa dimisión,
finalizando así, o seu mandato.
Dezaoito anos máis tarde e
tras a 1 Guerra Mundial, Guillerme
II atoparase na obriga de abdicar
a0 producirse entre I9l8 e 91 a
Revolución de Novembro. A pesar
da violenta represión coa que se
respondeu revolta, finalmente
creouse a República de Weimar,
que supuxo a aprobación dunha
Constitución na que se recoñecía
que todas as alemás e alemáns
tiñan os mesmos dereitos e
privilexios.
Un tempo despois,
concretamente en xullo de 1932,
o Nationalisozialistische Deutsche
Arbeiterpartei -NSDAP (Partido
Nacionalsocialista Obreiro
Alemán)- accede ao poder,
chegando máis adiante a
o Reichtag, acción da que culpan
ao movemento comunista, e a
instaurar unha ditadura fascista e,
consecuentemente, ilegalizar o
Kommunistische Partei

M O N O G R A F I C O

Deutschlands - KPD (Partido
Comunista Alemán).
A VIDA DE CLARA ZETKIN

"E se volvese empezar a miiia
vida dende o principio, volvería
ser; dende que tivese conciencia e
final,
contra o capitalismo, contra a súa
orde mundial, contra todos os que
o serven:
Clara Zetkin
Clara EiBner, máis coñecida
como Clara Zetkin (apelido que
adoptará do pai dos seus fillos),
nace un 5 de xuño de 1857 en
Wiederau, no Estado de Saxonia
(Alemaña), froito do matrimonio
entre Gottfried EiBner e a súa
segunda muller Josephine EiBner.
Será a irmá maior dos tres fillos
que Josephine e Gottfried tiveron.
Gottfried EiBner é, por aquel
entón, o profesor da escola de
Wiederau e vive o seu día a día
contemplando constantemente as
I.s.s.N.: 1139-4854

desigualdades entre as clases
sociais.
Por outra banda Josephine
EiBner é neta dun burgués
(descendente de italo-alemáns),
oficial adxunto do Kaiser que
estudara na Escola de Oficiais de
Napoleón 1, chegando a
converterse en catedrático de
lingua francesa e italiana na
Universidade de Leipzig. Deste
modo Josephine interioriza os
valores da Revolución Francesa
-que máis tarde Ile transmitirá aos
seus fillos- , chegando a formar
parte do círculo democráticoburgués e defender a
emancipación da muller.
A pesar do baixo índice de
mulleres escolarizadas nesta
época, Clara non cumpre con este
estándar xa que os seus pais
consideran que tanto homes
como mulleres teñen que
formarse e aprender unha
profesión. De feito, por este
motivo, os pais de Clara deciden
trasladarse a Leipzig (Saxonia) no
ano 1872. Nesta cidade Clara
Pedagoxíana
que
por aquel entón dirixe Auguste
Schmidt, feminista burguesa coa
que Josephine ten unha estreita
relación. Tamén é en Leipzig onde
establece un contacto máis
directo cos movementos obreiro
(maioritariarnente) e feminista.
Clara comeza a asistir, cunha
amiga de clase, ás reunións que
organizan os estudantes rusos.

Entre eles, atópase Ossip Zetkin,
un revolucionario ruso exiliado en
Alemaña.
No ano 1875 morre o pai de
Clara e a situación económica da
familia vese moi afectada. Esta
situación acaba desencadeando a
ruptura de Clara coa súa familia; xa
que por unha banda non están
moi contentos coa actividade
política de Clara (eran momentos
politicamente convulsos) e doutra
banda a súa familia espera que
nesta delicada situación
económica Clara se centre no
sustento da mesma -post0 que
era a irmá maior-.
Dous anos despois, o CAP
preséntase ás eleccións ao
Reichtag alemán conseguindo un
b0 resultado; así, no ano
1878, como consecuencia do
activo desenvolvemento da
corrente socialista en Alemaña,
Otto von Bismarck conseguía
aprobar no parlamento a
prohibición das actividades,
organizacións e asociacións
socialistas. Sucede no mesmo
ano, que Clara comeza a militar no
SAp motivo polo que quebra a
relación coa súa profesora,
Auguste Schmidt, que ata o
momento supuxera unha forte
influencia para ela, ademais de
que podía ter chegado a ser un
importante contacto laboral.
No entanto, rnalia os
contratempos, Clara consegue un
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traballo como profesora nunha
casa privada nos arredores de
Leipzig. Mentres, Ossip Zetkin (o
futuro pai dos seus fillos) vese na
obriga de abandonar Alemaña en
1880, pois é apresado debido a
súa militancia política, e é
expulsado da cidade baixo pena de
extradición Rusia
en caso
de volver ser detido, polo que
dicide exiliarse en París.
Un tempo despois, Clara
marcha de Alemana,
establecéndose primeiro en Linz,
(Austria) -onde tarnén traballa
como profesora nunha casa
privada- e posteriormente, a finais
de verán de 1882, en Zürich
(Suíza). Nesta cidade atopábase o
centro da resistencia
socialdemócrata alemá, e Clara
enseguida comeza a colaborar na
rede de contrabando de
publicacións socialistas (Die Rote
Feldpost - Correo Vermello de
Campana) a Alemaña.
En novembro deste mesmo
ano trasládase a París e alí comeza
a vivir con Ossip, traballando os
dous como tradutores e ela tamén
como profesora de
Mais
aínda así, os traballos non lles
aportaban os suficientes ingresos
polo que a súa situación
económica era bastante
desfavorable. En París, tanto Clara
como Ossip proseguen coa súa,
actividade e formación política. E
na súa estancia nesta cidade onde
Clara coñece a Luísa Michel

(heroína da Comuna de París),
Jenny Marx (muller de Karl Marx)
e Laura e Paul Lafargue (filla e
xenro de Marx), entre outras
mulleres e homes de relevante
importancia para o movemento
socialista.
Un ano despois, en agosto de
1883, nace Maxim Zetkin, o
primeiro fillo de Clara e Ossip; en
agosto de 1885 o segundo,
Konstantin Zetkin. Ambos os
dous, en maior ou menor medida,
continuarán co exemplo
revolucionario dos seus pais.
No entanto, en 1889 Clara
pasa por unha das peores pasaxes
da súa vida: a morte de Ossip.
Máis adiante referirase a este
episodio do seguinte xeito: "o
Único que me devolveu á vida
foron os rneus fillos e, sobre todo,
o socialismo, o meu traballo como
loitadora revolucionaria:
Coincide neste ano, de crúas
circunstancias para Clara, a
celebración en París do congreso
fundacional da Segunda
Internacional e tamén a
celebración dos actos
conmemorativos do centenario da
Revolución Francesa.Tras a
participación neste evento, Clara
volve a Zürich e algo máis tarde
decide mudarse a Stuttgart, sito
no estado de Württemberg. A súa
decisión de volver a Alemaña e,
concretamente a Stuttgart non é
casual. Debido a que, por un lado

Württernberg, nese momento, é
un dos estados máis progresistas
de Alemaña, xornalística e
politicamente falando; polo outro a
que no ano 1890, a Lei
Antisocialista que se viñera
renovando bianualmente durante
os últimos doce anos, deixará de
ter vixencia.
Na súa chegada a Stuttgart
atópase enferma de tuberculose;
esta será a primeira vez que pasa
por un sanatorio pero os
problemas de saúde
acompañarana toda a vida. Unha
vez nesta cidade, Clara atópase
con trabas para o recoñecemento
da súa nacionalidade, xa que aínda
que non casara con Ossip Zetkin
(precisamente para non perder a
nacionalidade alemá), o feito de
que fora o pai dos seus fillos é un
problema para a burocracia do
país.
Mais non todo son infortunios
nesta época da súa vida;
finalmente consegue superar os
problemas burocráticos e mais
atopar un traballo na editorial
Dietz, onde ademais de traducir
diversos libros e publicar
nUmerOSOS a r t i g 0 ~CO rnOV€?mefltO
obreiro internacional como tema
central, tamén se converte na
redactora xefa da revista Die
Gleichheit (A Igualdade).
Tras levar sete anos vivindo en
Stuttgart, en 1897, Clara Zetkin
casa co artista Georg Friedrich
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Zundel, dezaoito anos menor ca
ela. Con el vive en Sillenbuch
(preto de Stuttgart) e establecen a
súa casa como punto de encontro
con diferentes personalidades
socialistas do momento, tales
como Rosa Luxemburgo, coa que
tivo unha amizade de máis de
vinte anos e coa que, entre outros
acontecementos, asistirá ao
Quinto Congreso da II
Internacional. Tamén chega a pasar
pola súa casa o mesmo Lenin, ao
que coñecera no Sétimo Congreso
da II Internacional celebrado en
Stuttgart.
Mais novamente tócalle vivir
duros momentos a esta
revolucionaria muller, xa que no
1914 estala a I Guerra Mundial. A
raíz do conflito bélico, decide
celebrar a Conferencia
lnternacional de Mulleres
Socialistas contra a Guerra en
marzo de 1915 en Berna, á que
asisten entre outras Nadeschda
Krupskaja (muller de Lenin e gran
amiga de Clara). Nesta
Conferencia redáctase un
manifesto que Clara asina, e que
xunto cun artigo publicado en Die
Internationale, motiva a súa
detención así como unha estadía
en prisión durante catro meses.
Mais a resposta social de
rexeitamento, tanto a nivel
nacional como internacional, a
este encadeamento é enorme;
feito que conmove a Clara.

Chega o ano 1920 e Clara,
incesante loitadora, ocúpase da
publicación Kommunistin (A
Comunista). Neste mesmo ano,
Clara Zetkin e Paul Levi
convértense nos dous primeiros
deputados comunistas da historia
do Reichstag alemán e Clara visita
por primeira vez a Unión Soviética.
Alí reúnese con Lenin, que Ile
encarga a redacción dunhas
directrices para o movemento
comunista feminino. Ademais,
entre 1920 e 1927 Clara ocupa
diferentes cargos directivos dentro
do KPD, de forma intermitente.

Así, en 1916 créase o Grupo
Internacional -fracción e escisión
do SPD-, que tres anos máis
tarde daría lugar á fundación do
KPD; Clara milita e apoia
formacións, apoia ambas as dúas
organizacións ante o
posicionamento probelicista do
SPD. Como consecuencia do seu
cambio de militancia, quítanlle a
redacción de Die Gleichheit (A
Igualdade) en 1917, ano no que
tamén se separa do seu marido
Georg: ambas as dúas perdas
moi dolorosas para ela.
Entre 1918 e 1919 prodúcese a
Revolución de Novembro, que
provoca a abdicación do Kaiser

Wilhelm II. A pesar das súas
inquedanzas, Clara non pode
trasladarse a Berlín debido ao seu
estado de saúde, pero participa
activamente nas mobilizacións en
Stuttgart e colabora no xornal Die
Rote Fahne (A Bandeira Vermella).
Mais a dura represión contra o
Levantamento Espartaquista
acaba coa vida de Rosa
Luxemburgo e Karl Liebknecht,
que son asasinados en Berlín,
entre outros e outras
revolucionarias. Este volve ser un
duro revés para clara, que
esforza enormemente en que os
escritos de ambos os dous sexan
publicados e que non se perda a
súa herdanza política.
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Un ano máis tarde (19211, na
celebración da II Conferencia
Comunista lnternacional Feminina,
instaurase o 8 de marzo como o
Día lnternacional da Muller. Aquí
Clara e Alexandra Kollontai -entre
outras camaradas- son elixidas
responsables da Secretaría da
Muller da III Internacional, para a
que Clara publica o xornal Die
Kommunistische
Frauenjnternationale (A
Internacional Comunista das
Mulleres).
Alén disto ante o fracaso da
Acción de Marzo Alemán de 1921
-na que se levaron a cabo revoltas
de traballadores/as- o KPD decide
crear un comité: o Comité do
Socorro Vermello (para atender e
apoiar aos traballadores/as que
participasen no conflito), do que
Clara será presidenta no 1924 a

escala nacional e entre 1927 e
1929 a nivel internacional.
A partir do ano 1923,Clara
establécese case de forma
permanente na URSS debido ás
súas continuas enfermidades;
Clara incluso chega a quedar
practicamente cega, condición
que non é suficiente para disuadir
a Clara da constante redacción ou
-cando xa non o podía facer eladitado dos seus artigos.No
entanto, a residencia de Clara
Zetkin na Unión Soviética está
marcada polo seu rexeitamento
-sempre de carácter privado- a
Stalin, que sobe ao poder da
URSS tras a morte de Lenin no
ano 1921.0 5 d e x u ñ o d e 1927
Clara cumpre 70 anos e decídese
celebrar tan especial aniversario
con diversos actos na súa honra
tanto na URSS coma en Alemaña,
xa que é vista polos seus e as
súas camaradas como "a avoa do
comunismon

frecuentes visitas de Nadeschda,
a viúva de Lenin, das cales
existen documentos gráficos.
Deixando atrás unha vida
repleta de arduas contendas,
finalmente, Clara falece ás dúas
da mañá do 20 de xuño de 1933.
Os seus restos mortuorios son
visitados por rnáis de 400 000
rr~oscovitase tras~adados
necrópole da muralla do Kremlin,
xunto a grandes camaradas que
coma ela loitaron pola
consecución dun sistema
comunista co que lograr a
igualdade de todas as persoas,
sen diferenzas de clase nin de
xénero.

En 1932 pronuncia o discurso
inaugural do Reichtag por ser a
deputada de maior idade, feito
que coincide coa suba ao poder
do NSDAP (Partido
Nacionalsocialista Obreiro
Alemán).
Clara pasa o seu último ano
de vida nun sanatorio da URSS,
onde segue -con gran
preocupación- o
desenvolvemento da ditadura
fascista. Ademais recibe
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A HERDANZA DE CLARA ZETKIN
0 s seus fillos

Maxim, o fillo maior de Clara,
foi militante do KPD dende o ano
1919, alistouse nas filas
republicanas da guerra civil
espanola como médico, A
continuación traballou varios anos
como médico na URSS e,
finalmente en 1945 trasladouse de
forma definitiva á zona alemá
soviética que, posteriormente,
constituiría a RDA (República
Democrática Alemá),
concretamente entre o 7 de
outubro de 1949 e o 18 de marzo
de 1990. Aquí tamén foi
catedrático na Humboldt

Universitat de Berlín e traballou no
Ministerio de Sanidade da RDA.
Konstantin Zetkin (máis
coñecido como Kostja) era o fillo
máis novo de Clara. Tras estudar
medicina en Berlín (ao igual que
Maxim) e vivir con Rosa
Luxemburgo (íntima amiga de
Clara) coa que tivo unha relación
amorosa entre 1907 e 1915, foi
chamado a filas durante a I Guerra
Mundial. Seguindo o activismo
familiar, tamén colaborou na
redacción da revista Die Gleichheit
(A igualdade), da que Clara era a
redactora-xefa, sobre todo durante
as épocas nas que ela estivo en
prisión ou enferma. Xunto coa nai
instalouse na URSS(cando se
implantou a ditadura
nacionalsocialista en Alemaña),
mais cando ela rnorreu tivo
problemas co goberno soviético,
polo que decidiu trasladarse a
Francia, onde foi apresado polos
nazis e posteriormente liberado.
Finalmente estableceuse nos
Estados Unidos.

Publicacións póstumas

Entre outras, no Berlín
Oriental, entre os anos 1957 e
1960 publicáronse tres volurnes
das súas obras selectas, baixo o
título Ausgewahlte Reden und
Schriften (Escritos e Discursos
Seleccionadosl.

Conmemoracións

Os billetes de dez marcos e as
de 20
da RDA
levaban impresa a cara de Clara,
en lembranza e honra

Premios Clara Zetkin

En México existe O Comité
Clara Zetkin, que anualmente
entrega o " Premio Clara Zetkin" a
rnulleres que loitan pola defensa e
igualdade dos dereitos femininos.
En Alemaña, o partido político
Die Linke (A Esquerda), outorga
dous premios que levan o norne
de Clara:
Co motivo do Día lnternacinal
da Muller, convoca anualmente o
Clara-Zetkin-Frauenpreis (para as
organizacións que leven a cabo
proxectos sociais ou políticos que
promovan a igualdade da rnuller na
sociedade), dende 2011.
O premio Clara-Zetkin-Preis für
Antifaschismus und Antirassismus
(Premio Clara Zetkin polo
antifascismo e o antirracismo).
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NOTA
1. Guillerme II.

CLARA ZETKIN. CADRO SINÓPTICO
1857. O 5 de xuño nace Clara
Zetkin.
1872. Clara trasládase a
Leipzig.
1874. Prirneiros contactos co
movemento obreiro e feminista.
1875. Fúndase o Sozialistische
Arbeiterpartei (CAP en galego
Partido Socialista dos
Traballadores).
- Morre o pai de Clara.

1877. O SAP obtén nas
eleccións ao Reichtag alemán, 12
escanos dun total de 397.
1878. Ottovon Bismarck
prohibe as actividades,
organizacións e asociacións
socialistas en Alernaña ao aprobar
a Lei Antisocialista.
1880. Clara únese ao SAF xa
organizado na clandestinidade.
- Rompe coa súa familia.
- Remata os estudos de
Pedagoxía.

1882. Deteñen a Ossip Zetkin
(cornpañeiro e pai dos fillos de
Clara).
- Clara marcha a Linz, Zürich e

finalmente París, onde viviría con
Ossip Zetkin e refuxiaría a moitos
camaradas rusos e alemáns.
1883. Nace Maxirn Zetkin, o
primeiro fillo de Clara e Ossip.
1885. Nace o segundo fillo de
Clara e Ossip, Konstantin Zetkin.
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1889. Morre Ossip Zetkin.
- Celébrase en París o
congreso fundacional da II
Internacional, en cuxa organización
participa Clara activamente,
chegando a realizar a súa primeira
intervención pública defendendo a
igualdade dos dereitos da clase
obreira en xeneral e da muller
traballadora en particular.

1890. Deixa de renovarse a Lei
antisocialista, despois de doce
anos.
- Os partidos socialdemócratas
modifican os seus estatutos para
permitir a participación das
mulleres, comezando a incluírse á
muller na propaganda política e a
crearse comisións de mulleres.
- Ademais, o SAP cambia o
seu nome a Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (SPD, en
galego Partido Socialdemócrata
Alemán).

1891. Instálase en Stuttgart.
- Publica a revista A Igualdade

(Die Gleichheit) da que é a
redactora xefa.
1893. Coñece a Friedrich
Engels en Zürich.
1895. Convértese na primeira
en ter un cargo na
dirección do partido (membro da
Comisión de Control do SPD),
1896. Desprázase a Londres
para asistir ao Cuarto Congreso da
II Internacional.
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1900. Asiste ao Quinto
Congreso da II Internacional, en
París, xunto a Rosa Luxemburg.
1907. Clara é elixida
responsable da Secretaría
lnternacional da Muller. Realízase I
conferencia internacional de
Mulleres Socialistas, onde sae
elixida como presidenta da
Secretaría Internacional da Muller
Socialista.
- Coñece a Lenin no Sétimo
Congreso da II Internacional, en
Stuttgart.

1910. Na II Conferencia
lnternacional de Mulleres
Socialista na que se acordaron
resolucións pacifistas, Clara xunto
a Kate Düncker propoñen
establecer a celebración anual do
Día Internacional da Muller
(Traballadora).
1911. Por primeira vez na
historia, celébrase o Día
Internacional da Muller en Austria,
Alemaña, Dinamarca e Suecia.
1914. Rómpese a II
lnternacional por mor do
posicionamento belicista dos
socialistas ante o estalido da I
Guerra Mundial.
1914-1918. Tras a I Guerra
Mundial, instaúrase a República
de Weimar, que supuxo recoñecer
que todos os alemáns, homes e
mulleres, tiñan os mesmos
dereitos e privilexios.
I.s.s.N.: 1139-4854

- O goberno (SPD incluído),
reprende o denominado
Levantamento Espartaquista de
forma violenta.
- Rosa Luxemburg e Karl
Liebknecht son asasinados.

1920. Clara convírtese en
representante do KPD no
Reichtag, ao obter o partido dous
escanos (Paul Levi sería o seu
compañeiro no Reichtag).

1915. Clara organiza a
Conferencia Internacional de
Mulleres contra a Guerra en Bern.
Debido a esta conferencia e rnais
a unha serie de publicacións, Clara
será arrestada e encarcerada
durante catro meses.
1916. Por iniciativa de Rosa
Luxemburgo e co apoio de Clara
Zetkin, Karl Liebknecht e Franz
Mehring, entre outros, fúndase a
Liga Espartaquista, grupo de
oposición ao posicionamento
belicista do partido
socialdemócrata.
1917. A Liga Espartaquista
integrarase dentro do USPD e
como consecuencia Clara,
integrante de debandita Liga, terá

-

que deixar a dirección da revista
Die Gleichheit.
1918-1919. Prodúcese a
Revolución de Novembro que
provoca a
do Kaiser
Wilhelrn II.
- Clara non pode participar
activamente na revolución por
motivos de saúde pero si
traballará no xornal A Bandeira
Vermella (Die Rote Fahnel

1919. A Liga Espartaquista
funda o Partido Comunista Alemán
( Kornrnunistische Partei
Deutschalnds - KPD), do que Clara
pasará a formar parte,
encargándose da publicación da
revista A Comunista
(Kommunistin).
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-Visita por primeira vez a
Unión Soviética.
1920-1927. Ocupa diferentes
cargos directivos no KPD.
1921. Fracasan as revoltas de
traballadores/as coñecidas como a
Acción do Marzo Alemá.

- Créase o Comité do Socorro
Vermello, da que Clara será
presidenta.
- Lenin falece.
1923. Establécese de forma
permanente na URSS.
1927. Celébranse diversos
actos na URSS e en Alernaña para
honrar a Clara no seu 70
aniversario.
1932. Pronuncia o discurso
inaugural do Reichtag.
- Suba ao poder do Partido
Nacionalsocialista Obreiro Alemán
(Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei - NSDAP).

1933. Clara falece o 20 de
xuño.

A CLARA SOCIALISTA
"Ser comunista significa ser unha
persoa nova, unha persoa mellor,
unha persoa máis altruísta, máis
denodada e máis afouta do que
xamais Ile permitiría a moral
capitalista :'
Clara Zetkin
Clara Zetkin é unha das figuras
máis relevantes do socialismo
alemán do século XIX e do
primeiro terzo do século XX. AS
súas dúas grandes achegas
consistiron en incorporar a
cuestión da muller á filosofía e
política socialista e en involucrar
ás mulleres na loita anticapitalista.
O seu papel como socialista,
socialdemócrata primeiro e
marxista, despois é indivisible,
pois, da súa figura como
feminista.
PRIMEIROS CONTACTOS CO
SOCIALISMO
Dende moi nova Clara Zetkin
foi consciente das desigualdades
sociais da súa época. Se ben a
súa nai a introduciu no feminismo
burgués do momento, foi grazas
en parte ao seu pai que coñeceu
de preto e dende unha idade moi
temperá as diferentes clases
sociais que compuñan a
sociedade. O pai de Clara era o
mestre da escola da pequena vila
de Wiederau, na que Clara naceu
e viviu a súa infancia, e as portas

Marta Estévez Grossi

este entrañaba, Otto von Bismark
continúa coa súa campaña
antisocialista. Deste xeito acusa,
aínda que sen probas, ás
organizacións socialistas de estar
detrás dos dous atentados que
cofre o KaiserWilhelm 1 ' no ano
1878 e, en consecuencia,
consegue que o día 19 de outubro
de 1878 se aprobe no Reichstag a
Lei antisocialista, que entra en
vigor dous días máis tarde. A
devandita lei, que prohibía as
organizacións e asociacións
socialistas e socialdemocráticas
en todo o Reich alemán e que
debía de renovarse cada dous
anos e medio, estaría vixente
durante os seguintes 12 anos. A
pesar da Lei antisocialista e a
disolución oficial do partido,
continúa a estar en Leipzig a
oficina central do mesmo. Comeza
así a época da clandestinidade
para o socialismo alemán.

da súa casa sempre estaban
abertas a calquera que necesitase
axuda.
No en tanto, é na cidade de
Leipzig -á que se traslada a familia
no ano 1872- na que Clara entrará
en contacto co movemento
obreiro, o marxismo e a actividade
política da man do revolucionario
ruso de orixe ucraína, Ossip
Zetkin.
Tras rematar os seus estudos
de pedagoxía no ano 1878, Clara
comeza a militar no Sozialistische
Arbeiterpartei (SAP Partido
Socialista dosTraballadores). O
SAP era o gran partido
socialdemócrata alemán da época,
fundado noano 1875enacidoda
unión do Sozialdemokratische
Arbeiterpartei (Partido
Socialdemócrata dosTraballadores)
de August Bebel e Wilhelm
Liebknecht e da Allgemeiner
Deutsche Arbeiterverein
(Asociación Xeral de Traballadores
Alemáns) de Ferdinand Lassalle.
Para as eleccións ao Reichtag
alemán de 1877 o novo partido,
que contaba xa con 38.000
afiliacións, conseguiu un moi bo
resultado electoral cun 9,7% dos
votos -o que supuña un 36% máis
do que conseguiran os dous
partidos anteriores xuntos- que Ile
proporciona 12 escanos a pesar da
lei electoral, que Ile prexudicaba.

Ademais dos evidentes
problemas no eido político, Clara
ten que afrontar tamén nesta
época dificultades no ámbito
familiar e persoal posto que,
debido ás súas conviccións
socialistas e á súa militancia, se
rompen as relacións tanto coa súa
admirada profesora Auguste
Schmidt como coa súa familia.
No ano 1880 varios camaradas
de partido, entre eles Ossip
Zetkin, son levados presos pola
policía. Se ben non teñen proba
ningunha contra eles e os

Consciente do avance da
socialdemocracia e os perigos que

M O N O G R A F I C

1

I.S.S.N.: 1139-4854

compañeiros alemáns son postos
en liberdade, a Ossip expúlsano
da cidade baixo pena de
extradición á policía zarista, de
volver ser preso. Deste xeito,
Ossip deixa Alemaña e exíliase en
París. Pouco despois marchará
Clara tamén ao estranxeiro.
Despois de botar unha
tempada en Austria, Clara marcha
a Zürich, que na época era un dos
núcleos máis importantes, da
socialdemocracia alemá. E nesta
cidade suíza na que se publicaba o
xornal Der Sozialdemokrat (O
Socialdemócrata), o órgano do
SAe que se enviaba ilegalmente a
Alemaña xunto con outras
publicacións socialdemócratas
impresas en Suíza. Clara entra
enseguida en contacto co grupo
de exiliados políticos, entre eles
August Bebel ou Julius Motteler, e
colabora activamente na rede de
contrabando das devanditas
publicacións a Alemaña, que
levaba por nome Die Rote
Feldpost (o Correo Vermello de
Campaña). Nesta época chega ás
súas mans un libro que marcará o
seu pensamento político e que
relerá varias veces ao longo da
súa vida, A muller e o
socialismo de August Bebel.
En novembro de 1882 marcha
a París onde se reúne co seu
camarada e agora compañeiro
sentimental Ossip Zetkin. Ambos
os dous participan activamente na
vida política da cidade, que nesta

época estaba a reactivarse tras o
lategazo que supuxera a derrota
da Comuna de París en 1871. Da
man da súa parella entra en
contacto non soamente coa
comunidade de emigrantes rusos,
senón tarnén co círculo
socialdemócrata alemán e con
grupos marxistas franceses;
precisamente a raíz do seu
contacto con estes últimos
coñece a Paul Lafargue e Laura
Lafargue, xenro e filla de Karl
Marx respectivamente, que se
atopaban moi activos na
rearticulación do movemento
marxista francés.
Xunto con Ossip, e a pesar das
penurias económicas que vive a
familia, publica numerosos artigos
en diversos medios socialistas
coma no xornal francés Le
Socialiste ou no berlinés Berliner
Volkstribüne. Esta tamén é unha
época de formación teórica, na
que Clara le os clásicos do
marxismo: O manifesto
comunista, Anti Dühring, A orixe
da familia, da propiedade privada e
o Estado e os primeiros tomos de
O capital.

I

A CLARA SOCIALDEM~CRATA

Revolución Francesa, ten lugar en
París o Congreso Socialista
Internacional do que sairá a II
Internacional, continuando o labor
da I Internacional fundada por
Marx. Clara participa activamente
nas preparacións do congreso e,
debido ademais ao seu dominio do
alemán e do francés -ademais dos
seus coñecementos do italiano e
do inglés- é escollida como unha
das once secretarias e secretarios
do congreso ademais de realizar
labores de tradución. Tamén tivo a
oportunidade de tomar a palabra,
por primeira vez ante un público de
tales magnitudes; no seu discurso,
"Pola liberación da muller',' fala
sobre o feminismo proletario e
avoga polo recoñecemento da
igualdade laboral e social entre
homes e mulleres, poñendo de
manifesto a necesidade da
incorporación da cuestión da muller
á causa socialista e mais tamén de
gañala para a loita de clases. O seu
discurso contribuíu a que o
congreso recoñecese a actividade
profesional da muller e que os
partidos participantes se
comprometesen a incluír ás
mulleres e ás rapazas na súa
estrutura.
O 25 de xaneiro de 1890
suprímese a Lei antisocialista. No
entanto, os seus 12 anos de
duración non conseguen debilitar
á socialdemocracia no Reich
alemán. A pesar de que o CAP se
disolvera ao entrar en vigor esta

Tras o duro golpe que cupón
para ela a morte en 1889 do seu
compañeiro, Ossip Zetkin, Clara
dedicarase totalmente á política. O
14 de xullo de 1889, coincidindo co
centenario da Toma da Bastilla da
1
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lei, os políticos (pertencentes ao
partido ou de tendencia socialista)
si que podían presentarse ás
eleccións ao Reichtag de xeito
individual e independente de
maneira que -unha vez elixidosformaban grupo no parlamento. En
contra de todo prognóstico, nas
eleccións do 20 de febreiro de
1890, as primeiras tras a
supresión da Lei antisocialista, o
CAP resulta o partido máis votado,
cun 19,7 % dos votos; aínda que,
como xa ocorrera en eleccións
anteriores soamente Ile
corresponderán 35 deputados Por
mor do sistema electoral.
Nese mesmo ano, Clara
marcha de París cos seus fillos
para, tras unha curta estancia en
Suíza, volver a Alemaña. Así,
decide asentarse en Stuttgart,
posto que no Reino de
Württemberg a prensa era máis
progresista que na maioría dos
estados alemáns e a muller podía
participar máis activamente na
vida política. Tras certos problemas
burocráticos, Clara comeza a
participar activamente no partido
que, a partir de 1891, pasará a
chamarse Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (SPD, Partido
Socialdemócrata Alemán).
No ano 1891 Clara faise cargo
da revista Die Arbeiterin (A
traballadora) como a súa redactora
xefa, que agora e baixo a editorial
Dietz pasará a chamarse Die
Gleichheit (A igualdade). Clara

concibía esta revista como un
xeito non necesariamente de
gañar mulleres á causa socialista,
senón de proporcionarlle
formación teórica ás socialistas xa
existentes. A pesar de ter, por
tanto, un contido en ocasións
demasiado teórico, no ano 1900 a
revista, que se publicaba cada 14
días e estaba composta por 8
páxinas, contaba xa cunha tirada
de 4 000 exemplares e, na época
da I Guerra Mundial, chegaría ás
125.000 subscritoras.
Paralelamente, en agosto de
1893 asiste ao terceiro congreso
da II Internacional, onde coñece a
Friedrich Engels. No ano 1895 é
escollida como membra da
Comisión de Control do SPD,
sendo así a primeira muller en
ocupar un cargo nun órgano
directivo do partido. En
representación do partido, asiste
ao cuarto e quinto congreso da II
Internacional, en Londres en 1896
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e en París xunto con Rosa
Luxemburgo no ano 1900.
No ano 1907 ten lugar en
Stuttgart, cidade na que tiña a súa
residencia, o
congreso da
II Internacional, que reuniría a 886
representantes procedentes dos
cinco continentes, de entre eles
58 mulleres de 15 paises. Clara
aproveita esta circunstancia para
fundar e celebrar na véspera do
congreso a I Conferencia
Internacional de Mulleres
Socialistas -na que será escollida
presidenta da Secretaría
Internacional da Muller Socialistapara discutir entre outros asuntos
sobre o sufraxio feminino. O
sufraxio feminino será concibido
como un medio para espertar a
conciencia de clase nas mulleres
proletarias e achegalas á vida
política; de xeito que, ainda que se
recoñece o papel do movemento
feminista burgués na consecución
dunha maior igualdade entre

homes e mulleres, o sufraxio
feminino só se pode comprender
para Clara e as súas camaradas
como unha cuestión de clase e
non de xénero. A cuestión do
dereito ao sufraxio feminino
universal será levada ao Congreso
da II Internacional, onde se aproba
por unanimidade2.Neste congreso
Clara coñecerá, entre outros, a
Lenin, entre os que existirá unha
fonda amizade.
Coa chegada da segunda
década do século XX, as tensións
no ámbito internacional son cada
vez máis palpables e témese o
estalido dun conflito bélico. Así,
ata o comezo da I Guerra Mundial,
a lita do SPD é de rexeitamento
ao enfrontamento bélico por
considerar que este nacía de
arelas imperialistas e que ía en
contra dos intereses da clase
traballadora, chegando a convocar
numerosas manifestacións en
contra do conflito armado. No en
tanto, co estoupido da Grande
Guerra, a súa postura cambia
radicalmente.

O 4 de agosto de 1914 o
Kaiser Wilhelm 113 diríxese ao
Reichtag nun discurso no que
pronunciará a súa célebre frase
"Eu non vexo partidos políticos, só
vexo alemáns: apelando á unión
das forzas políticas do parlamento
no tocante, sobre todo, á emisión
de bonos de guerra. Os
socialistas, aos que
tradicionalmente se Iles acusaba

da súa falta de lealdade patriótica,
vían en parte a súa oportunidade
de redimirse e de demostrar o
contrario. Deste xeito comeza en
varios países o que en alemán
será coñecido como
Burgfriedenspolitik (ou política de
tregua) e que leva, nese mesmo
ano 1914 á ruptura da II
Internacional.
A CLARA PACIFISTA
Clara Zetkin -xunto con Rosa
Luxemburgo, Karl Liebknecht e
Franz Mehring- será unha das
representantes da corrente rnáis á
esquerda do SPD que non está de
acordo e se sente traizoada co
cambio de
do
que
vai en contra dos obxectivos da
socialdemocracia internacional e
dos intereses da clase
traballadora. A iniciativa de Rosa
Luxemburgo, créase o Grupo
Internacional (posteriormente
Grupo Espartaquista e, máis tarde,
Liga Espartaquista) para agrupar a
esta fracción de oposición dentro
do propio partido.

Na
calidade de presidenta
da Secretaría lnternacional da
Muller Socialista, Clara organiza
unha Conferencia lnternacional de
Mulleres Socialistas contra a
Guerra, que terá lugar en marzo
de 1915 en Berna (Suíza) e á que
asistirán mulleres de Inglaterra,
Francia, os Países Baixos, Italia,
Polonia, Suíza, unha comisión de
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bolxeviques dirixida por
Nadeschda Krupskaja (a muller de
Lenin) e máis dúas menxeviques.
Desta conferencia sairá un
manifesto, asinado por Clara, que
se repartirá tanto polos países
involucrados na Guerra como
aqueles que se declaraban
neutrais. O manifesto estaba
dirixido ás mulleres, pois
considerábase que elas, no seu
papel de nais e esposas, eran as
únicas que non estaban tan
alienadas como para non
comprender que a guerra
respondía aos intereses do
capitalismo. Deste xeito,
apelábase, dende unha postura
socialista, á unión da clase
traballadora para rexeitar enerxica
e activamente a guerra.
Debido á súa actividade
política de axitación contra a
guerra, Clara Zetkin pasará catro
meses en prisión acusada de
intento de alta traizón pala
difusión do devandito manifesto
en Alemaña e de alta traizón,
xunto con Rosa Luxemburgo e
Franz Mehring, por un artigo
publicado en Die lnternationale (A
Internacionad, a revista do Grupo
lnternacional da que só chegou a
publicarse un número, pois
enseguida foi confiscada pola
policía.
No 1916 os e as integrantes do
Grupo Internacional crean o Grupo
Espartaquista, no que Clara Zetkin

estará presente dende a súa
fundación. Un ano máis tarde, en
abril do ano 1917 constitúese o
Unabhangige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (ou USPD,
Partido Socialdemócrata
lndependente de Alemañal. nacido
das crecentes tensións entre os
parlamentarios do SPD xurdidas
en decembro de 1915, cando 18
deputados do partido -seguindo o
exemplo dos camaradas Karl
Liebknecht e Otto Rühle- votan en
contra da emisión de máis
créditos de guerra.
Clara Zetkin participa tamén na
fundación do USPD, no que se
integrará tamén o Grupo
Espartaquista, e a raíz do seu
cambio de militancia perde a
dirección da revista Die Gleichheit,
que dirixira durante 25 anos.
Os acontecementos da
Revolución de Novembro de finais
do 1918 e principios do 1919 en
Alemaña, que levará á abdicación
do KaiserWilhelm II, marcan
tamén un punto de inflexión na
vida política de Clara e do
socialismo en Alemaña. A pesar
de que debido ao seu estado de
saúde (e contra a súa vontade)
Clara non pode viaxar a Berlín para
participar activamente na
revolución na capital, traballa na
publicación do novo xornal da
agora denominada Liga
espartaquista, Die Rote Fahne (A
Bandeira Vermella), e mantense en
contacto, na medida das

posibilidades, cos seus camaradas
en Berlín.
Tras a abdicación do monarca e
mOi presente
trunfo da
Revolución rusa, o goberno teme
que o Reich acabe convertido
nunha república de consellos a.
estilo soviético. Deste xeito, o
goberno, co SPD á frente, decide
sufocar violentamente o chamado
Levantamento Espartaquista4e
Karl Liebknecht e Rosa
Luxemburgo, entre outros, son
asasinados polas forzas
paramilitares protofascistas
Freikorps co seu beneplácito. Así,
o 31 de xullo do ano 1919
apróbase a Constitución da que
posteriormente sería denominada
a República de Weimar.

RUPTURA COA
SOCIALDEMOCRACIA: A CLARA
Despois do asasinato dos seus
camaradas e amigos íntimos,
Clara Zetkin acode en marzo de
1919 ao que sería o seu derradeiro
congreso do USPD. Entre finais de
1918 e principios do 1919 a Liga
Espartaquista decidira fundar o
Kommunistische Partei
Deutschalnds (ou KPD, Partido
Comunista Alemán); no en tanto,
deciden que 'lala
se
de
baixa inmediatamente do USPD
para facilitar que as e os
pertencentes á fracción esquerda
do partido pasaran a formar parte
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do KPD, tendo en conta ademais a
grande influencia que Clara exercía
sobre as afiliadas ao Partido5.
Deste xeito, neste
congreso diríxese as que ata aquel
momento foran as súas
compañeiras e compañeiros de
partido, reivindicando a separación
da ala máis á esquerda do USPD e
rematando a súa intervención final
do seguinte xeito: "Levo loitando
case 40 anos polo ideal socialista
e, dado que xa teño unha idade
L..) quero estar e loitar o tempo
que me quede, e aínda poida
traballar, aló, onde estea a vida, e
non onde só me espere o
abatemento e a debilidade (...). Só
hai dúas opcións: capitalismo ou
socialismo,^ Deste xeito Clara
rompe definitivamente coa
socialdemocracia e comeza a
militar oficialmente no KPD.
Clara ocupa un papel moi
importante dentro do Partido
Comunista. Por un lado, ocúpase
da redacción da publicación
Kommunistin (A Comunista), que
sería o órgano da sección da
muller do partido e que seguiría a
tradición da revista
Gleichheit;
por outro, e tras as eleccións de
xuño de 1920 nas que o KPD
consegue dousescanos no
Reichtag, Clara Zetkin e mais o
seu camarada Paul Levi serán os
primeiros deputados comunistas
en Alemaña.
En setembro deste mesmo
ano viaxa por primeira vez á Unión

-

Soviética. Ali, reúnese con Lenin,
co que discute sobre estratexias e
prácticas dos partidos comunistas,
a problemática da revolución
cultural socialista e, sobre todo,
sobre a cuestión da liberación da
muller. En relación a este último
punto, Lenin encoméndalle a
redacción das "Directrices para o
movemento comunista feminino','
que habían de ser o punto de
partida neste ámbito para o
posterior traballo da Internacional
comunista.
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Tras esta estancia na URSS e
mais mediante o traballo de
redacción das devanditas
directrices, Clara entra en
contacto coa cúpula directiva da III
Internacional, fundada no 1919 a
iniciativa de Lenin e dos
bolxeviques. Deste xeito, Clara
viaxará en varias ocasións como
representante do Comité
Executivo da Internacional
Comunista, asistindo, por
exemplo, á fundación do Partido
Comunista Francés en 1920.
Tras o fracaso da Acción de
Marzo alemán de 1921, na que
diversas organizacións e partidos
comunistas lideraran unha serie de
revoltas de traballadores nas zonas
máis industrializadas de Alemaña, o
KPD decide crear un comité de
Socorro Vermello para apoiar aos
traballadores que participasen no
conflito. Uns meses máis tarde,
entre xuño e xullo, ten lugar en
Moscova o III Congreso da
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Internacional Comunista, ao que
asiste Clara dentro da delegación
do KPD. Nesta ocasión, Lenin dilles
que cometeron un erro ao apoiar e
dirixir estas revoltas, posto que só
se pode conseguir o trunfo da
revolución "coas masas e
mediante as masas"; Clara
compartirá esta postura durante o
resto da súa vida, o que a levará ao
seu illamento político tras a
stalinización da Internacional
Comunista e do propio Partido
Comunista Alemán tras a morte de
Lenin.
No Congreso tamén se dan a
coñecer os resultados da II
Conferencia Internacional de
Mulleres Comunistas, que tivera
lugar pouco antes, na que Clara
Zetkin e Alexandra Kollontai, entre
outras, serán elixidas secretarias
da Secretaría da Muller da III
Internacional. Pouco despois, o
Comité Executivo da lnternacional
Comunista encoméndalle a Clara a
publicación do xornal Die
Kommunistische
Fraueninternationale ( A
lnternacional Comunista das
Mulleres), que dirixirá entre o ano
1921 e 1925.

Vermello Internacional. Clara
Zetkin será a presidenta do
Socorro Vermello Alemán dende
1924 e do Socorro Vermello
Internacional a partir do ano 1927.
Nese mesmo ano é
condecorada coa Orde da
Bandeira Vermella. Clara tamén
ostentará outros moitos cargos en
diferentes organizacións como na
Axuda Internacional aos
Traballadores, a Liga Vermella de
Mulleres e Rapazas ou no Comité
central do KPD; no que, debido
aos seus problemas de saúde, só
poderá exercer en parte a título
honorífico. Nesta época e ata a
súa morte, pasará grandes
tempadas en Rusia recibindo
tratamento médico.

No IV Congreso da
lnternacional Comunista en 1922,
decídese crear, seguindo a
tradición do comité de Socorro
Vermello creado polo Partido
Comunista Alemán o ano anterior,
unha "Cruz Vermella proletaria"
que se denominará Socorro
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN
DO REICHTAG COMO
PARLAMENTARIA DE MAlOR
IDADE
En xullo de 1932 teñen lugar
as eleccións ao Reichtag, nas que
o Partido Nacionalsocialista
Obreiro Alemán recibirá o 373%
dos votos, seguido do SPD cun
21,6% e do KPD cun 14,3%; o
que significa que os
nacionalsocialistas soben ao
poder. Clara Zetkin é unha das 89
deputadas escollidas entre o
grupo comunista. Como
parlamentaria de maior idade,
ademais, correspóndelle a tarefa
de pronunciar o discurso de
inauguración da nova sesión
parlamentaria.

A distancia que a separaba da
capital alemá -xa que neses
momentos se atopaba na Unión
Soviética-, o seu estado de saúde
e as ameazas de morte recibidas
non foron suficiente para impedir
que Clara, con 75 anos de idade,
se desprazase a Berlín para cumprir
co seu deber. O 3 0 de agosto de
1932, arroupada polos seus e as
súas camaradas de partido e ante
230 deputados do Partido Nazi
pronunciou durante tres cuartos de
hora o seu discurso de
inauguración e de rexeitamento ao
capitalismo, á guerra e a0 fascismo
esperando poder chegar a
participar na primeira asemblea
dunha Alemaña soviética. O punto
álxido do discurso produciuse ao
realizar un c-,amamento de unidade
a todos os traballadores e
traballadoras "para facer retroceder
o fascismo e para que os
escravizados e explotados poidan
conservar o seu poder organizativo
e incluso a súa integridade física.
Ante esta imperiosa necesidade
histórica deben de retroceder todas
as posturas políticas, sindicais,
relixiosas e ideolóxicas, por máis
convincentes e diverxentes que
sexan'.'
Clara volve a Moscova onde, a
pesar dos seus problemas de
saúde e de estar practicamente
cega, segue a escribir artigos e
mantense moi informada da
actualidade política alemá. NO ano
1933 é condecorada coa Orde de

Lenin; a súa última aparición
pública ten lugar o 8 de marzo
dese mesmo ano. Morre o 20 de
xuño de 1933. N o seu concorrido
enterro na capital da URSS Stalin,
ao que Clara detestaba, leva os
seus restos mortais á necrópole
da muralla do Kremlin, onde
descansan moitas das
personalidades comunistas máis
célebres.
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NOTAS
1. Guillerrne l.
2. A excepción dunha representante
inglesa da sociedade fabiana.

3. Guillerme II.
4. Coiiécese con este norne a pesar de
que o Grupo Espartaquista non dirixiu este
rnovernento revolucionario e soarnente se
uniu a el unha vez cornezado. De feito. nin
sequera había unanimidade sobre a
conveniencia de levalo a cabo e Rosa
Luxemburgo expresou as súas reservas
sobre as posibilidades de éxito do
ievantarnento.

5. O número total de militantes do
USPD eran 300.000, dos cales 70.000 eran
rnulleres.

A CLARA FEMINISTA
"Como persoa, como muller e
como esposa, [a proletaria]
non ten a menor posibilidade de
desenvolver a súa individualidade.
Para a súa tarefa de muller e nai
só Ile quedan as migallas
que a produción capitalista deixa
caer ao chan I'
Clara Zetkin
Definir a Clara Zetkin como
unha simple feminista sería como
falar de Marx o economista ou
Lenin o político, ademais de
atentar contra os seus principios.
Clara foi, ao igual que os seus e as
súas camaradas, unha
revolucionaria, a cal consagrou
toda a súa vida e esforzos á
defensa da liberdade e OS dereitos
da muller traballadora. Mediante
CentOS de artigos, panfletos,
discursos, cartas, publicacións,
etc, Clara levou a cabo un labor
activista, internacionalista e
pacifista que cambiou a escena
política e social alemá e
internacional. A súa gran
relevancia histórica, en especial
como paladín da emancipación
feminina, é indiscutible.
O FEMINISMO SEGUNDO
CLARA: A T E O R ~ ADA
EMANCIPACIÓN
A posición feminista de Clara
Zetkin estivo sempre motivada,
máis que pola súa condición de

Noelia Surribas Díaz

muller, polas tendencias políticas e
de solidariedade co movemento
obreiro. E probable que xa
Josephine EiBner -súa nai, muller
cultivada e simpatizante cos ideais
da revolución francesa e o
movemento feministainfluenciase a visión de Clara da
sociedade do momento; mais foi
en Lei~zig,a ande se mudou Para
estudar maxisterio axudada polos
contactos de súa nai (en concreto
grazas a Auguste Schmidtl líder do
movemento feminista burgués),
onde Clara coñeceu as persoas
que máis marcarían o rumbo da
súa vida e ide"loxía.
Zetkin pasou á historia como
férrea militante socialista (antes da
I Guerra Mundial) e comunista
(despois da 1 Guerra Mundial),
mais afondando na
biografía e
ideario faise evidente que sempre
se deixou guiar por algún mentor:
Ossip Zetkin nun principio,
despois Friedrich Engels e Karl
Kautsky, August Bebel e Rosa
Luxemburgo e, a0 cabo, Lenin, Foi
tras a morte de Ossip, en 1889,
cando Clara comezou a
involucrarse na cuestión ferninina.
Testemuña das inxustizas sociais
dende moi nova, Clara resolve -xa
instruída nos principios marxistas
e socialistas- liderar o activismo
organizado alemán a pro1 da
emancipación da muller proletaria,
converténdose así nunha das
figuras máis representativas da
primeira onda do feminismo xunto
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a precursoras do talle de Flora
Tristán (1803-1844) e Luise OttoPetters (1819-1895).
Como entregada activista,
zektin non se entretivo filosofando
sobre a noción da muller como tal,
iso deixoullo ás "feministas
burguesas"'. As súas concepcións
teóricas sobre a cuestión feminina
concibíronse sempre dentro do
socialismo e fundamentáronse en
dúas obras clásicas: A orke da
propiedade privada, a familia e o
Estado(1884). de Engels, e A
muller e o socialismo (1 8791, de
Bebel. Clara asumiu a premisa de
Engels de que a opresión feminina
vén dada por condicións culturais
e sociais e
naturais O"
biolóxicas. Estas condicións
viñeron provocadas pola
introdución da propiedade privada
e, PO' ~onsecuencia,reforzadas co
capitalismo; do cal se deriva que
podían ser exterminadas coa
disolución do citado sistema.
Zetkin asumiu tamén que, excepto
pala diferenza de sexo, muller e
home son seres vivos iguais e
está na natureza de ambos a
necesidade de desenvolvemento e
goce da propia personalidade -isto
é, máis alá da casa e a familia-,
motivo polo cal só reparou na
reflexión da muller como ente
traballador.
Así, a loita de Clara foi unha
loita inexorable e apaixonada polos
dereitos básicos das proletarias.
Defendeu ante todo a
1.S.S.N.: 1139-4854

igualdade no eido público e privado
burgués, asegurando os seus
privilexios e perpetuando o sistema
capitalista e clasista. No entanto,
as proletarias -mulleres a miúdo
sen acceso a estudos pero con
autonomía económica a través do
traballo (neste sentido iguais que
os homesl- tiñan, precisamente,
no centro da súa lide as clases e
dentro desta loita a muller obreira
cobraba tanta importancia coma o
home pois, como el, era parte
activa do proletariado e, por tanto,
debía loitar xunta el e non en
contra. Esta postura divisoria do
feminismo, e algo extremista de
Clara, non foi ben acollida dentro
do partido socialista e incluso
chegou a ser criticada por Bebel e
emancipación feminina -dereito á
propiedade, condicións dignas de
traballo, igual remuneración que
os homes, etc- e o dereito ao
sufraxio e á participación da muller
na política como membra activa da
sociedade. Mais todo propósito
feminista de Clara tivo sempre un
obxectivo maior: o socialismo. Os
seus escritos e discursos
baseáronse na noción de que a
vitoria do socialismo pasaba
irremediablemente pola
emancipación da muller
-parafraseando a Bebel: a
liberación da humanidade da
escravitude capitalista era
impensable se parte da sociedade
aínda estaba privada dos seus
dereitos- e de ai que Clara

dedicase a maior parte da súa vida
ao chamamento e instrución das
obreiras e considerase os
problemas femininos como parte
dos problemas sociais.
Neste contexto nacen as
escisións entre o movemento
feminista burgués -liderado por
~ iB~~~~
l ~(1865-1916)- e o
proletario -liderado por Clara
Zetkin2. Pese aos intentos das
burguesas de unir esforzos contra
unha fronte supostamente común,
Clara mantivo unha postura
inalterable: distintas clases,
distintas loitas. Zetkin reprochaba
ás burguesas, mulleres cultas non
sometidas ao capital, que se
dedicasen a unha pugna de sexos
e reclamasen só dereitos de
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A énfase de Zetkin na
distinción de clases abrangueu
incluso a reivindicación do sufraxio
feminino, motivo quizais polo que
-malia ser un punto clave na
consecución de dereitos das
mulleres- chegou algo tarde aos
seus discursos. Se ben sempre
presente, no comezo Clara
formulou o dereito feminino ao
voto como un mero engadido
hberdade económica
proporcionada pola emancipación
da muller traballadora. Con estas
palabras referíase ao tema en
1889, durante o primeiro congreso
da II Internacional: "o dereito ao
voto sen liberdade económica non
é nin máis nin menos ca un

cambio sen ningún tipo de rumbo:
Non foi ata 1902 que Clara
comezou a predicar a imperiosa
importancia do sufraxio feminino
universal como práctica educativa
política e revolucionaria, sempre
en oposición aos perigos do
Damenwhalrecht (o voto feminino
como dereito natural dentro da
democracia burguesa).
Por outra banda, Zetkin ocupou
tamén parte do seu tempo e
esforzos -seguindo o legado de
Engels e Bebel- en criticar (sen
demasiada reflexión teórica) o
arquetipo de familia e matrimonio
vixente na sociedade burguesa
segundo o cal a muller quedaba
relegada á casa coma un mero
"moble de luxo" e dependía
totalmente do home. Zetkin
chamou á revolución contra este
modelo e defendeu o amor "sen
cura nin rexistro" e o divorcio "de
mutuo acorde'.' Con todo, de
compararmos a súa posición coa
doutras camaradas e
contemporáneas coma a rusa
Alexandra Kollontai (1872-1952)
-quen desafiou o puritanismo e a
dobre moralidade da época e
defendeu a liberdade sexualpodemos soster que Clara se
mantivo máis ben conservadora,
protexendo o "deber sagrado da
maternidade" e proclamando a
necesidade de "dar a luz a
soldados para a revoluciónY
Tras a I Guerra Mundial, a
instauración da República de

Weimar supuxo cambios radicais
na constitución alemá ao
recoñecer que todos os alemáns,
homes e mulleres, tiñan os
mesmos dereitos e privilexios.
Mais estas novas liberdades foron
só teóricas e non prácticas.
Mentres, a revolución bolxevique
de 1917 si desencadeou un
movemento internacional que
prometía liberdade legal,
económica e social para as
mulleres. Co estalido das
diferenzas entre os partidos
socialdemócratas e comunistas
alemáns, Clara -que sempre
mantivo unha relación de
proximidade con Rusia e os
bolxeviques- opta por dedicar os
seus esforzos á revolución
comunista internacional. A partir
deste momento Clara
converterase en defensora
convencida do comunismo xa que,
segundo ela, é -a través da
intervención do estado- o único
medio para conseguir a
emancipación total e real da
muller.
Sen dúbida as moitas e
incesantes contribucións da
incansable clara Zetkin convértena
nunha das grandes figuras do
movemento obreiro mundial. A
súa presenza chegará a ser
indisociable de congresos
socialistas, nacionais e
internacionais, e comisións e
conferencias de mulleres.
Innumerables foron os encontros
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nos que levantou a voz ante
homes e mulleres en defensa da
emancipación da muller e a
eliminación do capitalismo. Cabe
destacar, en especial, os
congresos da II Internacional e as
Conferencias lnternacionais de
Mulleres Socialistas. Mais
probablemente o maior e máis
eficiente medio de reflexión,
expresión e influencia do que
Clara dispuxo foron as
publicacións periódicas das que foi
responsable: Die Gleichheit,
durante a súa época
socialdemócrata; Die
Kommunistische
Fraueninternationale, durante a
comunista.
CONGRESO FUNDACIONAL DA II
INTERNACIONAL: PRIMEIRA
INTERVENCIóN PúBLICA DE
CLARA
A primeira intervención pública
de Clara Zetkin na defensa da
igualdade dos dereitos da muller
tivo lugar no congreso de
constitución da II Internacional
celebrado en París entre o 14 e o
19 de xullo 1889, coincidindo tos
actos conmemorativos do
centenario da revolución francesa.
A II lnternacional naceu, tras a
I lnternacional fundada por Marx,
da unión dunha serie de partidos
socialistas de distintos países co
obxectivo de conseguir unha
lexislación que mellorase as

condicións dos traballadores -en
concreto, a estipulación da
xornada de oito horas-, ademais
de promover a democracia, o
pacifismo e a igualdade. Esta
organización foi a responsable da
instauración do Día lnternacional
dosTraballadores (o un de maio) e,
promovido por Clara, do Día
lnternacional da Muller
Traballadora.
Ademais de participar na
organización do congreso, Clara
dispuxo aquí da oportunidade de
pronunciar o seu primeiro gran
discurso (titulado Für die Befreiung
der Frau!, "Pola liberación da
muller! "1 sobre os problemas das
mulleres, nun momento e ante
unha masa que negaba a
importancia destas proposicións.
Zetkin presentou a súa teoría da
emancipación -económica,
xurídica e política- feminina como
parte do problema económico
cuxa única solución pasaba polo
cambio de sistema produtivo3 e
introduciu, en consecuencia, a
vital relevancia estratéxica de
incluír as mulleres na loita de
clases.

organización empézase a incluír á
muller na propaganda política e a
crear comisións femininas dentro
do partido. En 1895 Clara Zetkin
convértese na primeira muller na
comisión de control dun partido
político (o Partido Socialdemócrata
Alemán -do que xa formaba parte
dende 1881-, en alemán,
Sozialdemokratische Partei

A intervención de Clara no
congreso supuxo o albor do
feminismo socialista organizado e
legalizado. En 1890 os partidos
socialdemócratas modifican os
seus estatutos para permitir a
participación das mulleres. A partir
deste momento e con Clara
sempre na sombra da

Deutschlands; en diante, SPD). En
1900 comézanse a celebrar
bianualmente conferencias de
mulleres paralelas aos congresos
do SPD. 0 s resultados dos
esforzos de Clara fanse patentes:
o número de delegadas pasa de
25 en 1901 a 407 en 1907 e o de
participantes nas conferencias de
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mulleres de 20 en 1900 a 55 en
1906. En especial aumenta o
número de mulleres militantes no
partido e as abonadas ás
publicacións feministas-socialistas.
Deste xeito aséntase Clara como
cabeza visible e pensante do
movemento feminista-socialista
alemán.

l CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE MULLERES
SOCIALISTAS, 1907
Da Conferencia de Mulleres
Socialistas de 1906 nace a idea de
imitar os congresos da II
Internacional. Así naceu a I
Conferencia Internacional de

Mulleres Socialistas, que tivo lugar
en Stuttgart (Alemaña) do 17 ao 19
de agosto de 1907; paralelamente
ao congreso da II Internacional
entre o 18 e o 24 do mesmo mes
e ano. A esta conferencia asistiron
58 participantes de 15 países
distintos (de Europa, India e
Xapón). As decisións resultantes
máis relevantes tocaron dous
campos de acción concretos: a
internacionalización do
movemento feminista-socialista e
a instauración do sufraxio feminino
universal.
Para fortalecer as relacións
entre as mulleres socialistas,
aprobouse a creación dunha
Secretaría Internacional da Muller,
ao cargo da cal estaría Clara
Zetkin. Tamén se resolveu un
proxecto favorable ao sufraxio
feminino (ata ese momento as
mulleres só podían votar en Nova
Zelandia e Finlandia), polo "dereito
a elixir e ser elixidas para todas as
mulleres maiores de 20 anos',' que
se converteu no punto de partida
na loita incesante polos dereitos
políticos da muller.

incompatible coa loita de clases.
Esta última prohibición custoulle
a Clara o alcume de
"antifeminista',' nada máis lonxe
da realidade.
A consecuencia das críticas
de Clara, a II Internacional
resolveu declarar (con 47 votos a
favor e 11 en contra): "o
Congreso Internacional recoñece
que non é apropiado indicarlle a
cada país en que preciso
momento comezar unha loita
polo dereito a. voto, mais aclara
que de levala a cabo deberá
facerse segundo os principios
socialistas; é dicir, esixindo o
dereito ao sufraxio universal para
mulleres e homes:

Durante a conferencia, Clara
tamén criticou que a II
lnternacional tolerase
reivindicacións sufraxistas
restritivas4 por parte de
asociacións socialistas doutros
países (Inglaterra, Bélxica, Austria
e Francia) e condenou calquera
alianza das mulleres co
"feminismo burgués','

-

-
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II CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE MULLERES
SOCIALISTAS, 1910: O D ~ A
INTERNACIONAL DA MULLER
A II Conferencia Internacional
de Mulleres Socialistas celebrouse
en Copenhague (Dinamarca) o 26
e 27 de agosto de 1910. Desta
volta contáronse máis de 100
participantes de 17 países
distintos. Ademais de adoptar
resolucións pacifistas fronte á
guerra que se aveciñaba, xurdiu
desta conferencia unha decisión
que faría historia.
Foron Clara Zetkin e Kate
Duncker5quen propuxeron
establecer unha celebración anual
do Día Internacional da Muller

(Traballadora), que sería un día
para facer campaña polo dereito
da muller ao voto e pola súa
emancipación política. O peche do
histórico discurso rezaba: "En
unísono coas organizacións con
conciencia de clase, partidos
políticos e sindicatos do
proletariado do seu país, as
mulleres socialistas do mundo
celebrarán cada ano un Día da
Muller que situará na vangarda o
reclamo do sufraxio feminino. Esta
demanda debe ser levantada
dentro do contexto global dos
asuntos concernentes ás mulleres
de acordo aos principios
socialistas. O Día da Muller debe
ter un carácter internacional e
debe ser organizado con celo."
No entanto, esta proposta non
era de todo orixinal; xa nos
Estados Unidos May Wood
Simons levara ao Partido Socialista
Estadounidense a celebración,
dende 1908,do Womenk day, que
nacera tamén para reivindicar o
sufraxio feminino. Malia a súa
prontitude as socialistas
estadounidenses tiveron que
esperar ata 1920 para ver
aprobada a lgaEmenda á
Constitución dos EE UU pola que
se outorgaba ás mulleres o dereito
ao sufraxio.
A primeira celebración do Día
Internacional da Muller produciuse
o 19 de marzo de 1911 e foi
seguida en Austria, Alemaña,
Dinamarca e Suecia. Máis dun

millón de mulleres saíron ás rúas
reclamando a igualdade de
dereitos económicos, sociais e
políticos. Ademais do dereito ao
voto e a ocupar cargos públicos,
demandaban o dereito a traballar,
á ensinanza e a fin da
discriminación no traballo. Nos
seguintes anos a celebración
volveu ter lugar, con distinta data
dependendo do país, agora
mobilizando ás mulleres polos
seus dereitos e en contra da
guerra.
Foi na II Conferencia
Comunista
Feminina
de lg2'
se unificou
de
marzo como xornada internacional
para a celebración do Día da
Muller. Existe unha estendida
mais errónea atribución da data ao
incendio dun grupo de
traballadoras que se manifestaron
nunha fábrica téxtil de Nova York;
en realidade, o 8 de marzo
levábase celebrando en Rusia
dende 1914 e foi debido ao
amotinamento ante a falta de
alimentos das mulleres rusas en
1917 que finalmente se tomou
esta data e non outra para a
celebración do Día da Muller. A
partir de 1922 moitos outros
países festexaron este día. En
1975,a ONU -con ocasión da
celebración do Ano Internacional
da M"llerconmemoración desta importante

data.
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PUBLICACI~NS
Die Gleichheit ( A igualdadel, 1892-

1923
Cando Clara Zetkin deixou
París por Stuttgart non o fixo en
absoluto ao azar. Zetkin coñecera
a Johann Heinrich Wilhelm Dietz
cando traducira para a súa editorial
a novela futurista Looking
backward do autor socialista
estadounidense Edward Bellamy.
Tamén na editorial de Dietz, sita
en Stuttgart, publicábase Die Neue
Zeit (Os novos tempos), a revista
teórica socialista que dirixía Karl
Kautsky -coñecido e admirado por
Clara-, e Die Arbeiierin ( A obreira),
o semanario feminista-socialista
de Emma Ihrer6.
Alén disto, con seguridade
outro motivo que alentou a Zetkin
a decantarse por esta nova
residencia foi o certo grao de
liberdade do que gozaban as
mulleres nos estados xermanos
do sur coma Württemberg e
Baden, onde lles estaba
recoñecido o dereito de
participación en reunións de
carácter político; entorno máis que
axeitado para unha incipiente
carreira activista.
En todo caso, o un de xaneiro
de 1892 nace das mans de Zetkin
-e das cinsas de Die Arbeiteriw a
revista feminista socialista Die
Glejchhe;t, a cal chegará a ser
unha das publicacións feministas
de máis tirada e maior influencia

de todos os tempos. Durante 25
anos dirixou Zetkin a redacción de
Die Gleichheit, a modo de
publicación da sección da muller
do SPD. En 1917, ao deixar o SPD
para unirse ao USPD
(Unabhangige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands, o Partido
Socialdemócrata lndependente
Alemán), Clara viuse obrigada a
deixar tamén a redacción da
revista.
Os primeiros números da
publicación quincenal custaban 10
céntimos e compúñanse de oito
páxinas con colaboracións de
mulleres, na súa meirande parte, e
tamén de algúns homes, de
nacionalidade non exclusivamente
alemá. Por sorte, Die Gleichheit
gozou de máis popularidade cá súa
antecesora e o seu éxito pronto se
fixo evidente: entre 1904 e 1905
dobrouse o número de
aboamentos, en 1909 había xa 82
000 mulleres subscritas en
comparación ás 62 259 inscritas no
SPD. En 1914 o número de
aboadas subiu a 125 000. Das 8
páxinas iniciais pasou a 16; máis
tarde, coa guerra, volveu baixar a 8.
Entre os temas a tratar nos
artigos estaban o movemento
obreiro, o socialismo e marxismo,
o sistema de produción capitalista,
a prostitución, etc ; pero tamén
era habitual atopar crónicas sobre
os congresos socialistas, debates
sobre temas legais (sufraxio,
matrimonio, divorcio) e incluso

temas máis específicos coma o
traballo nas fábricas ou o acceso a
estudos.
Tanto o obxectivo coma o
público da revista foi cambiando
ao longo do tempo. Ata 1913 Die
Gleichheit foi a voz das
camaradas, organizada por e para
a elite proletaria feminina coa
intención de instruír e levantar ás
"camaradas en primeira liña de
loita" para que non "se deixasen
infectar" polo movemento
burgués. O peso teórico e o
carácter propagandístico fixeron
que a revista recibise algunhas
críticas do SPD. A partir de 1913 o
movemento obreiro feminino
refórzase coa participación de
milleiros de proletarias e urxe
levar a cabo un labor de
organización das masas e
esparexemento dos valores
socialistas. A necesidade de atraer
a un maior sector social carrexa a
introdución de suplementos para
amas de casa e nais, así como
poesía e folletíns.
O que si se mantivo e incluso
se reafirmou foi a imperante
perspectiva internacionalista,
característica tamén do
pensamento de Zetkin. En 1907,
cando Clara sae elixida presidenta
da Secretaría lnternacional da
Muller Socialista, Die Gleichheit
consolídase como medio para a
organización e, en consecuencia,
aumenta o número de artigos de
socialistas doutros países, con

especial presenza das
revolucionarias rusas.
Die Gleichheit xogou un papel
importantísirno tanto para a vida
de Zetkin como para o partido
socialista e o movemento de
liberación das mulleres
traballadoras. O feito de que o
SPD adquirise a editorial fixo
posible unha relativa autonomía
para Clara, quizais por isto a
revista é practicamente o único
exemplo de medio da época que
permitía unha case total liberdade
de opinión e expresión (sempre
que se respectase a liña política
do partido).
Die Kommunistische
Fraueninternationale (1921-19251
Tras a morte de Rosa
Luxemburgo en 1919, Clara Zetkin
pasou a ser a líder feminina do
comunismo alemán. En 1920 Clara
propuxo a Lenin a creación dun
comité de mulleres comunistas
paralelo á III lnternacional (ao
estilo da lnternacional de Mulleres
Socialistas); máis tarde, en 1921,
nunha carta a Kollontai, Clara
estende a idea á creación da
organización e máis dunha
respectiva publicación na que
difundir as resolucións dos
congresos, etc. Así naceu Die
Kommunistische
Fraueninternationale ( A
lnternacional de Mulleres
Comunistas; en diante, KFI)

feito, moitas das estatísticas e
promesas plasmadas na revista
diferían da propia realidade: os
soviéticos non chegaron a crear
institucións que axudasen na
práctica á emancipación da muller.
O modelo soviético amosado era
indubidablemente optimista pero
non totalmente realista, xa que se
baseaba máis ben nos desexos e
aspiracións das comunistas.

-organización e periódico- para
unir ás mulleres comunistas de
todo o mundo na causa da
revolución.
A Revolución de 1917 probou a
Clara que a liberación da opresión
capitalista era posible e que, polo
tanto, o comunismo rescataría as
mulleres das cargas domésticas
ás que estaban sometidas e Iles
abriría as portas a un mundo
laboral igualitario. Con estas
renovadas conviccións, Clara
abandonouse fervorosamente ao
comunismo, medio único e
indiscutible para a emancipación
da muller. Así, os artigos
publicados na KFI amosaban, en
xeral, unha visión idealista da
Rusia soviética -nación na que

triunfara a revolución e, polo tanto,
en vías de estar libre de
sometementos- e animaban as
mulleres a seguir o exemplo das
camaradas rusas. O obxectivo era
O
que 'lara
levaba
anos perseguindo: transformar as
mulleres en membras activas do
estado proletario e afastalas do
modelo burgués conservador de
muller e familia.
Na publicación tamén se
presentaban exemplos de como a
intervención do estado na
sociedade comunista fomentaba a
igualdade e a protección das
mulleres. No entanto, estes
exemplos non reflectían a
completa realidade da situación
feminina na Rusia soviética. De
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De todas as publicacións das
que Zetkin estivo ao cargo,
probablemente KFI foi a máis
persoal e o máis claro exemplo
dos seus esforzos a pro1 da
solidariedade internacional. KFI foi
a única publicación sobre a que
Clara tivo total e absoluto control
e, como consecuencia, foi a que
retratou con máis precisión o seu
entusiasmo pola obtención da
emancipación da muller e polas
ideas e posibilidades do modelo
comunista.
"TODO MEDIANTE A
REVOLUCIÓN!TODO POLA
REVOLUCI~N!"
Clara Zetkin viviu e morreu
pola revolución; incluso durante os
seus derradeiros anos de vida e
ata o seu suspiro final todos os
seus esforzos dedicáronse a unha
simple a clara meta: a eliminación
das desigualdades. Hoxe é un
símbolo de paz, solidariedade e
igualdade humanitaria
internacional.

As súas verbas non aspiraron a
grandes obras que pasasen á
historia; mais sen dúbida chegaron
aos corazóns das súas
conxéneres, de antes e de agora,
e probaron que era posible
mobilizar a milleiros de persoas
nunha causa común pola liberdade
e contra un sistema opresivo. 0
feminismo socialista alcanzou con
Clara Zetkin uns niveis de
organización e desenvolvemento
intelectual dunha amplitude
extraordinaria sen precedentes.
A pesar de ser en O C ~ S ~ Ó ~ S
incomprendida, esquecida e
incluso tachada de antifeminista,
Clara foi unha das máis férreas
combatentes pola igualdade dos
sexos e as pegadas das súas
contribucións son parte das nosas
vidas diarias. O inxusto papel
secundario ao que habitualmente
se relega só pon de manifesto que
ante idearios "perfumados"
incluso as máis brillantes mentes
poden, ás veces, pasar
desapercibidas.
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6. Emrna lhrer (1857-1911): política e
sindicalista alemá.

CLARA ZETKIN E AS SÚAS LEMBRANZAS DE LENlN
Clara Zetkin foi pioneira en
moitas lides a pro1 da
emancipación das mulleres na
Europa que transitaba do século
XIX ao XX entre grandes cambios
sociais, económicos e políticos.
Nada en 1857 en Alemaña,
formada academicamente para o
maxisterio, editora do xornal
vlgualdade: escritora, foi militante
socialdemócrata durante moitos
anos. E especialmente lembrada
por promover a creación do Día
internacional da muller traballadora
na Conferencia de mulleres
socialistas celebrada en
Dinamarca no 1910. En moitos
dos seus escritos e discursos
presenta ao socialismo como
intrinsecamente feminista e
imprescindible para acadar a
verdadeira igualdade. Cando
Alemaña entrou na I Guerra
Mundial, radicalizou a súa posición
política e uniuse á Liga Espartaco,
grupo á esquerda do Partido
Socialdemócrata alemán que
lideraba a súa amiga Rosa
Luxemburgo e que co tempo se
convertería no Partido Comunista
de Alemana (KPD). Clara Zetkin
chegou a formar parte do primeiro
Comité central do partido
comunista alemán en 1918.
Accedeu ao Reichstag en 1920,
onde permaneceu ata 1932, cando
Hitler chegaba ao poder. Entón
exiliouse na Unión Soviética onde
faleceu ao ano seguinte.

María Xosé Porteiro

Era, polo tanto, unha persoa
moi madura e cunha longa
traxectoria cando se afiliou ao
comunismo pero chegou a se
converter na máis notable
defensora da doutrina que
consideraba as mulleres como
parte do movemento obreiro.
Daquela, Clara Zetkin, renunciou e
foi belixerante cos postulados
feministas que reclamaban e
priorizaban a loita contra a
dominación patriarcal por
consideralos unha herdanza
burguesa, para defender a loita de
clases como único camiño para a
emancipación das mulleres
traballadoras. Cría, coma Lenin,
que os intereses das mulleres non
son homoxéneos senón que

dependen da súa pertenza ás
diferentes clases sociais e
desenvolveu esta idea a través da
análise da familia en coincidencia
coa posición que xa recolleran
Marx e Engels no Manifesto
Comunista, como indica a filósofa
santanderina Ana de Miguel
Á~varezno seu estudo sobre "La
articulación clásica del feminismo
y el socialismo: el conflicto clasegénero'.' '

.
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Tiña 73 anos cando entrou no
Parlamento alemán en 1920. Foi
daquela cando se produciu o seu
famoso encontro con Lenin que
tiña tan só 50 anos e morrería
catro anos despois. Naquela
entrevista abordaron a estratexia
do partido comunista para

I.s.s.N.: 1139-4854

mobilizar as mulleres e "liberalas"
do feminismo burgués. Esta foi a
tarefa que o dirixente soviético
encomendou á experimentada e
veterana loitadora alemá. Lenin
-Vladimir llich Ulianov- que
procedía dunha familia de clase
media, tiña formación universitaria
e chegou a exercer como
avogado, coincidía con Clara
Zetkin na ruptura -no seu casoco Partido Socialdemócrata ruso.
Logo do trunfo da Revolución de
outubro de 1917, o novo partido
estendeuse por numerosos países
e rachou definitivamente o seu
vencello histórico co socialismo a
pro1 dun novo internacionalismo
proletario -despoxado de
compromisos democráticosnunha nova xeira cun sistema de
Partido único.
Clara Zetkin foi unha
colaboradora imprescindible para o
proxecto de Lenin. Así queda
reflectido na obra na que recolle
todos os seus encontros, escrita
en Moscú a fins de xaneiro de
1925, pouco despois do
pasamento do líder soviético2. En
"As miñas lembranzas de Lenin"
Clara Zetkin aborda moi diferentes
cuestións vinculadas ao mutuo
interese político compartido,
dando unha versión de primeira
man das opinións de Lenin sobre
a mocidade, os movementos
artísticos de vangarda, o ensino
popular, a cultura, a economía, as
estratexias internas partidarias, e,

dun xeito moi extenso, a ideoloxía
en base á que o comunismo
debera contribuír á emancipación
da muller3. Sobre deste aspecto, é
interesante coñecer previamente
o comentado pola autora noutro
capítulo no que relata a vida
familiar de Lenin. Describe a súa
esposa, "a camarada Krúpskaia"
como "a encarnación viva da
sinceridade, da modestia de
carácter e dunha sinxeleza
verdadeiramente puritana(...) é,
indiscutiblemente, a primeira en
sacrificarse con ledicia e sen se
preocupar de si mesma, a primeira
en se entregar a causa dos
oprimidos e atormentados( ...) Era
a "man deteita de Lenin',' a súa
suprema e mellor secretaria, a súa
camarada máis firme en ideas, a
intérprete e mediadora máis fiel
das súas opinións(...) Co seu
profundamente
maternal, a camarada Krúpskaia
-axudada amorosamente por
María Ilitchna, a irmá de Leninconvertía a casa en "fogar" no
sentido máis nobre desta palabra'.'
Considero de valor o
comentario anterior á hora de
analizar a súa coherencia coa
formulación defendida no ideario
comunista de que non hai máis
atrancos para a emancipación das
mulleres que o conflito ou a loita
de clases. A dominación patriarcal
non é abordada como algo propio
e específico das pertencentes a
un sexo secundarizado e
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sometido, non só no capitalismo,
senón na mesma Historia da
humanidade. Polo demais, o
comunismo propugnado por Lenin
vía o feminismo como unha
distracción para as mulleres
respecto do seu papel na
transformación da sociedade, ou
da súa liberación como parte da
emancipación da clase obreira. Foi
moi importante, porén, a asunción
"da plena igualdade social da
muller coma un principio
completamente indiscutible para
un comunista'.'
Zetkin Iáiase de que no seu
país, "todas as axitadoras e
dirixentes instruídas e expertas
que se destacaran na anteguerra e
durante a guerra, case sen
excepción, continúan dentro dos
partidos socialdemócratas" pero
apunta que tamén "o propio
Partido comunista alemán xa
estaba a organizar actividades
metódicas entre as obreiras'.'
Lenin considera que non traballan
abondo na súa conciencia
proletaria de clase e pon como
exemplo a iniciativa de facer un
xornal para as mulleres
prostituídas: "Acaso non hai xa en
Alemaña obreiras industriais ás
que é preciso organizar, para as
que debe existir un xornal e as
que é preciso atraer á vosa loita?
Aquí do que se trata é dunha
desviación morbosa'.' A súa
preocupación ao respecto é clara
cando di que "tamén no noso país

nestes asuntos, Lenin pregunta:
"Pode vostede darme unha
garantía seria de que nas
xuntanzas de lectura e discusión,
os problemas sexuais e do
matrimonio son examinados
desde o punto de vista dun
materialismo histórico
consecuente, baseado na vida?
Isto presupón un coñecemento
profundo e multilateral e un
dominio marxista moi preciso dun
material enorme. Onde teñen
vostedes hoxe camaradas con
preparación para iso?'.'

a prostitución plantexarános
moitas tarefas arduas. Facer que a
prostituta retorne ao traballo
produtivo, atopar para elas un
posto na economía social: a iso
redúcese todo'.'
Outra falla no traballo que
levaban a cabo as comunistas
alemás, e que Lenin considera
especialmente grave, é a
organización de xuntanzas de
lectura e discusión coas obreiras
sobre o matrimonio e a
sexualidade. lsto alporiza a
Lenin:"como se isto fose o
obxecto da atención principal na
educación política e no traballo
educativo. Non puiden dar creto
cando chegou aos meus ouvidos

L..) A situación en Alemaña esixe
a maior cohesión de todas as
forzas revolucionarias proletarias
para facer fronte á
contrarrevolución que presiona
cada vez máis. E mentres tanto,
as comunistas activas examinan
os problemas sexuais e a cuestión
das formas do matrimonio no
presente, no pasado e no porvir.
Consideran como o seu deber
máis importante instruír as
obreiras neste aspecto(...) Este
enmascarado respecto á moral
burguesa é tan noxento para min
coma o moito debater sobre os
problemas sexuais'.' Logo da
defensa feita por Clara Zetkin da
necesidade de intervir tamén
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Debaten amplamente Zetkin e
Lenin sobre a necesidade de crear
instrumentos específicos para as
mulleres partindo da premisa
marcada polo mandatario: "Nada
de organizacións especiais de
mulleres comunistas! A comunista
é tan militante do partido como o
é o comunista, coas rnesmas
obrigas e dereitos: Porén admitía
que o partido contase "con
organismos -grupos de traballo,
comisións, comités, seccións ou
como se decida denominalas- que
se dediquen especialmente a
espertar as amplas masas
femininas, vencellalas co partido e
mantelas baixo da súa
influencia(... Debemos aínda
persuadirnos uns a outros de que
a loita polos dereitos da muller ten
que estar vencellada co obxectivo
fundamental: coa conquista do
Poder e a instauración da ditadura
do proletariado? Isto é para nós

nos momentos actuais, e seguirá
a ser, a alfa e a omega."

Neste notable testemuño que
nos deixa Clara Zetkin, tanto das
directrices emanadas da máxima
autoridade do partido e do
goberno soviético, coma do seu
propio pensamento e a súa
evolución ao longo do tempo,
vese nidiamente a teimosía nos
círculos de poder -sexan na
política partidaria, na economía, na
participación cidadá, e mesmo no
deseño de estratexias destinadas
a producir profundos cambios
sociais-, de resistírense a
incorporar unha ollada obxectiva e
propia á realidade de dominación,
sometemento e explotación que
sofren as mulleres polo feito de
selo, alén da conveniencia de
loitar contra calquera outra
discriminación como é a pertenza
a unha ou outra clase. As
estruturas patriarcais dispoñen de
múltiples e anovados recursos
para interpoñer barreiras que
impidan ou fagan moi pouco
doado a súa substitución por
outras plantexadas desde a
equidade. lsto reafírmanos na
necesidade -mesmo perentoriade que o feminismo avance, se
asuma e se consolide, como
verdadeiro camino para acadar o
imprescindible avanzo civilizador
que suporá a auténtica "liberación
das mulleres'.'

No remate da entrevista Lenin
explica a Zetkin a envergadura do
traballo que teñen por diante: "as
dificultades que ofrece son
inmensas, xigantescas. Para
remontalas é preciso despregar e
educar as poderosas forzas das
masas. Millóns de mulleres deben
participar nisto'.' Clara Zetkin narra
así eses últimos momentos:
"Durante os dez minutos
seguintes petaron dúas veces na
porta, pero Lenin seguiu a falar. Ao
chegar aquí abriu a porta e dixo en
voz alta: "Xa vou!'.'Voltando cara a
min, engadiu sorrinte: "Sabe,
Clara? aproveitareime de que
conversei cunha muller, e para
xustificar a mina tardanza alegarei,
naturalmente, a consabida
locuacidade feminina. Aínda, que,
en realidade, quen falou moito
esta vez foi un home e non unha
muller. Por certo, debo dicir que
vostede sabe escoitar con toda
seriedade. Se cadra iso foi o que
me fixo estenderme tanto:
Despois de facer esta enxenosa
observación -escribe Clara ZetkinLenin, axudoume a poñer o
abrigo: "Debía vostede abrigarse
mellor -dixome preocupadoMoscú non é Stuttgart. Temos que
coidar de vostede. Non colla frío.
Até a próxima. Estreitou a miña
man con forza.'I4
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AS HERDEIRAS DE CLARA ZETKIN
Sen dúbida son moitas as
lagoas de coñecemento que as
feministas occidentais temos con
respecto ao que acontece ao longo
da xeografía mundial. Durante
demasiadas décadas vivimos de
costas (e algunhas pretenden
continuar nesa posición, xa
totalmente deslexitimada) aos
coñecementos, realidades,
opinións e posturas das feministas
doutros lugares, algúns deles abofé
próximos na xeografía pero ben
afastados nas súas circunstancias.
Podería haber unha gran lista de
escusas para estas desconexións
(como por exemplo a falta de
tradución de textos básicos dos
feminismos destas áreas
xeográficas ás nosas linguas
cofiecidas) pero a verdade que o
que manifestan é unha visión do
ser hexemónico (porque os textos
dos feminismos occidentais si son
coñecidos en todos os rscunchos
do mundo, pasando moitas veces
por seren "o feminismo"). Por
fortuna, se algo caracteriza as
teorías e os movementos
feministas sobre todo a partir dos
anos 90, e en forte contraste con
outros movementos sociais, é o
seu constante afán de revisión e
autocrítica na que as fendas son
efectivamente os lugares vizosos
dos que tirar novos coñecementos
e visións das realidades máis
complexas e efectivas no que sen
dúbida nos une: o
desmantelamento dos sistemas de
opresión das mulleres e a fin da

- María Reimóndez

estruturación desigual das
sociedades a todos os niveis.
Resulta por iso un motivo de
celebración que a FeSta da
silenciada nos achegue a unha
figura como a de Clara Zetkin. que
abre a porta a un espazo próximo
no xeográfico pero tan afastado no
imaxinario como o contexto de
formación da URSS e. como será o
obxectivo deste artigo, o avance
ata
actual denominado
comunmente o "post-soviético'.' No
denudado traballo de elaboración
do libro Feminismos (Xerais, 2012).
que escribín con Olga Castro, tiven
a fortuna de achegarme, nun
esforzo de estudo bastante titánico
pero sen dúbida fundamental, a
diversas zonas xeográficas para
coñecer na medida das miñas
posibilidades, os traballos das
compañeiras feministas en
diversos recunchos da terra
porque, como afirmamos nesta
obra, "onde hai patriarcado, hai
feminismos:' Este traballo f0i O que
levou os meus pasos ata a antiga
URSS e ata o contexto de
evolución dende Clara Zetkin e as
súas coetáneas cara a unha
actualidade que, polo xeral, adoita
pasarnos desapercibida -pensemos
na frecuencia en qué oímos falar
de antigas repúblicas soviéticas
nos nosos medios de
comunicación e en qué contextospero da que teriamos abondas
leccións que tirar e alianzas que
establecer.
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Sen dúbida, os movementos
feministas presentes no que máis
adiante sería a Unión Soviética
tiveron unha relevancia
fundamental para os feminismos a
nivel mundial, porque ademais das
iniciativas de tipo ..burgués..
as denominarían as activistas
socialistas, entre elas Zetkinl
baseadas na caridade iniciadas por
exemplo por
Filosofova coa
súa Sociedade de Filantropía
Mutua, pasando polos intentos de
crear grupos e
a favor do
sufraxio como o Partido Progresista
de Mulleres de
lvanovna
Pokrovskaya, sen dúbida a
herdanza principal deste momento
e lugar histórico o
desenvolvemento do feminismo
socialista, coa súa gran variedade
de correntes. O que ata o
establecemento da Unión Soviética
fora un movemento plural e inzado
de importantes debates -en
particular o debate entre Zetkin e
Kollontai sobre o sufraxio como un
tema fundamental, a postura da
primeira, e unha concesión á
burguesía, a da segunda- coa
fundación deste novo réxime
pasou a desempeñar un complexo
papel que cómpre debullar para
entender a actualidade. Se ben a
Unión Soviética como estrutura
pareceu asimilar certas consignas
do feminismo socialista da época,
xa naquela altura teóricas como
Anna Kalmanovich criticaban por
unha banda a ambigüidade do
réxime con respecto a
I.s.s.N.: 1139-4854

innumerables temas centrais para
o feminismo e pola outra a
apropiación directa de certas ideas
para o beneficio dos homes. Un
exemplo claro disto témolo na
exaltación que as feministas
socialistas daquela época fixeron
do traballo remunerado como
liberador e como elemento
fundamental da identidade da
"muller obreira" fronte á "muller
burguesa": este tema foi apropiado
polos dirixentes do movemento
para impulsar as mulleres ao
traballo fóra da casa pero claro está
sen asumiren eles nada do traballo
dentro dela. Igualmente, a
presenza das mulleres nos órganos
de decisión política foi sempre
secundaria e decorativa na maioría
dos casos. Estas tendencias foron
dexenerando ata que os réximes
soviéticos desenvolveron un
corolario ideal do que debía ser a
muller obreira: forte, mai da nación,
compañeira de loitas. Todo isto,
claro, sen tocar en absoluto as
estruturas de poder subxacentes
co cal este imaxinario demostrou
ser tan opresor como calquera
outro, se cadra só con diferenza na
linguaxe e expresión. Ademais
disto, a represión de ideas
disidentes tan central no
desenvolvemento da Unión tivo
importantes consecuencias para as
feministas, que en ningún caso
puideron desenvolver o seu traballo
de forma crítica: só aquelas que
gababan o réxime tiñan cabida no
espazo público e moitas veces
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arriscaban a súa vida co cárcere ou
a morte. As herdeiras de Clara
Zetkin víronse durante este período
obrigadas a participar do discurso
soviético sen fisuras, algo que se
pode seguir dunha forma clara nas
celebracións do 8 de marzo, día
que Ile debemos a Zetkin e que
comezou a celebrarse no ano 1911
(prirneiro o 19 de marzo). Se
seguimos a análise que realiza a
teórica Jelena Maximowa sobre a
evolución do Día da muller na
Unión Soviética a través da revista
Rabotniza ("Obreira") que se
comezou a publicar en 1914 e que
continúa ata a actualidade, foi
pasando de ser a cerna da loita
pola igualdade (antes da época
soviética) a unha exaltación da
necesidade das mulleres de teren
éxito no traballo remunerado para
transformar a patria, logo á loita
pola paz no mundo para obter un
futuro feliz para as súas fillas e
fillos e finalmente avanzou, tras o
período soviético e como veremos
nuns intres, ao que ela denomina
"a quintaesencia do sexismo:
cunha exaltación da "feminidade"
na que o máis importante é o
agasallo de flores dos homes ás
mulleres.
A caída do muro de Berlín
supuxo sen dúbida un dos
acontecementos históricos máis
relevantes do século XX, pero
pouco foi o debate sobre o que
este feito provocou na vida de
millóns de mulleres nas diferentes

repúblicas soviéticas. Coa caída do
muro comezaron a confluír unha
serie de discursos que remataron
en situacións de discriminación
extremas. Por unha banda, a
aparición do mercado capitalista
iniciou un período de crise sen
precedentes no que o seu sinal
máis importante foi o desemprego,
inexistente como concepto na era
soviética.0 desemprego, unido á
falta de transformación real do
discurso patriarcal durante a época
da Unión, levou a que se instaurase
un discurso público de devolución
das mulleres ao fogar (algo que sen
dúbida coa abondo coñecido
nestes momentos de crise
económica no estado español).
Neste discurso desempeñaron un
papel fundamental o rexeitamento
ao ideal de muller soviética forte e
traballadora fóra do fogar e a
reconstrución dun ideal de nación
en moitos dos países que
recuperaron a súa autonomía
baseado no regreso a un pasado
pre-soviético. Así, dende o primeiro
elemento, o discurso público
deitou unha serie de conceptos
negativos sobre calquera idea de
muller que non resaltase o seu
papel doméstico, de delicadeza e
beleza. O ideal soviético da muller
traballadora, especialmente da
traballadora nos campos técnicos e
masculinizados doutros países, tiña
que pasar a formar parte do pasado
e polo tanto o antagónico a isto era
o desexable. En moitos países,
como por exemplo na Ucraína,
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mesmo se chegou a falar da
decadencia social como
consecuencia do desdebuxamento
de papeis de xénero ao que levara
o réxime soviético (algo que
obviamente distaba moito de ser
real). O ideal da muller dependente
triunfaba sen competencia. Por
outra banda, primaba tamén o
discurso nacional en termos
relixiosos, o que levou a que en
países como Polonia se volvese a
un catolicismo fundamentalista
onde se condenaba as mulleres
vítimas de abusos sexuais ou se
impuñan tales restricións ao aborto
que as vidas das mulleres corrían
perigo polo mero feito de non
querer parir. Noutras repúblicas de
Asia central, o rexurdir do Islam
como eixo da identidade nacional
levou á introdución de prácticas
alleas a estas culturas, coma o
pano, para definir unha identidade
nacional en contraste co que ata
aquel momento fora imposto pola
Unión Soviética (a abolición da
relixión). Foron moitas as mulleres
activas nos movementos de
independencia durante os anos 80
e 90, pero poucas puxeron en
dúbida o regreso a unha retórica
nacional nociva para as mulleres.
Os discursos nacionais tiraron, sen
ningún tipo de orixinalidade, das
metáforas da mai para reconstruír o
que, segundo o nacionalismo
patriarcal, o réxime soviético
estragara.Tod0.s estes esforzos
obtiveron resultados moi
concretos, dende a precarización

total do traballo das mulleres (que
obviamente seguían traballando de
atopar onde facelo), a aceptación
da violencia de xénero como parte
do sistema social e a saída das
mulleres do espazo político. Por
poñer un exemplo, Acerbaixán
pasou de ter un 40% de mulleres
no parlamento nos anos 80 a un
2% en 1992, e recuperar
novamente pero non o suficiente
en 2000 cun 10%.
Ante esta complexa situación,
as feministas tiñan por unha banda
que vivir a ironía de ter caído dun
réxime que fixera unha maquillaxe
da igualdade para pasar a vivir
noutro onde esa mesma
maquillaxe se utilizaba para
promover o sexismo máis
rampante. O sexismo nos dous
casos aproveitaba discursos planos
e un terceiro bastante estendido: o
da corrupción occidental. Este
argumento tan socorrido para unha
gran cantidade de lugares do
mundo deixa as feministas en
posicións sen dúbida altamente
complexas. Un obxectivo habitual
deste tipo de falsas
argumentacións son as teóricas
lesbianas, dado que o lesbianismo
se configura en moitas sociedades
como unha importación occidental,
algo que, ademais de ser falso, o
que fai é ocultar ainda máis a
historia de activismo e a presenza
das lesbianas en todas as culturas
do mundo. Cómpre recordar
precisamente, ao fío deste asunto,

que nalgunhas cidades rusas se
acaba de introducir novamente a
criminalización das relacións
lesbianas e homosexuais. Aínda
así, se ben estas críticas patriarcais
están rodeadas dun absurdo
evidente, si as propias feministas
de diversos países teñen sinalado
unha outra influencia occidental
bastante máis perniciosa, que foi a
despolitización dos movementos
de mulleres. Coa caída do Muro
foron moitas as organizacións
internacionais que comezaron a
instalarse nas antigas repúblicas
soviéticas para facer fronte a
diversos temas relativos ao xénero.
A maioría delas, cunha base
claramente asistencialista, crearon
un tecido de traballo e dependencia
moi afastado da necesidade de
incidencia política que as
feministas reclamaban dende as
súas propias organizacións e nos
centros de estudo universitarios.
Esta tendencia foi tamén reforzada
polo caldo de cultivo existente de
rexeitamento de calquera idea
lixeiramente coincidente co
promulgado durante o réxime
soviético. A inxerencia do estado
durante este período en calquera
movemento cidadán e mesmo na
familia levou a que as sociedades
tentasen afastarse o máis posible
destes espazos.

destacan en tamaño e capacidade,
consonte tamén co tamaño e
capacidade do país en si, os de
Rusia. A situación aínda de gran
dominación imperial por parte
desta potencia con respecto a
outras zonas lindeiras -pensemos
no conflito con Xeorxia ou
Chechenia- estimula a alianza dos
feminismos cun pensamento que
supere tamén a opresión
imperialista rusa en moitas das
repúblicas actuais. Igualmente,
unha vía de activismo moi
explorado nesta área xeográfica é
o ciberfeminismo, un espazo no
que moitas activistas atoparon as
ferramentas para dar saída ao seu
discurso crítico. O ciberactivismo
sinala se cadra tamén unha
necesidade de interacción co
resto de activistas do mundo da
que todas as partes sairemos sen
dúbida beneficiadas. Iso sempre e
cando, como indica Chandra
Talpade Mohanty, partamos do
respecto e do coñecemento das
nosas múltiples historias e voces,
cun mellor entendemento dos
discursos, algo ao que esta breve
aproximación pretendeu
contribuír.

Aínda así, son numerosos na
actualidade os centros que se
dedican á investigación feminista
en diferentes repúblicas, se ben
I
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MORGANA EN ESMELLE
Quero, e debo, comezar esta
presentación facéndovos unha
confesión e pedindo desculpas ás
persoas que, desafiando o frío
deste serán, vos achegastes á
Feira do Libro de Compostela coa
esperanza de escoitar o discurso
elaborado e metódico dunha
autora. Sinto decepcionarvos, pero
eu non son propiamente escritora.
Apenas comezo a ser unha
contadora de historias, o
bosquexo dunha narradora, (algo
así coma unha "conta contos','
pero con rnoitísima menor
capacidade para a oralidade e a
linguaxe xestual e unha
dependencia absoluta da palabra
escrita).
Gústame contar historias
porque as historias me permiten
transmitir e narrar algo máis
verdadeiro ca a verdade.
Porque as historias son
poliédricas, corais, plurais,
complexas, incluíntes ..., porque as
historias se mesturan e entrelazan
na narración onde non hai unha
verdade única e absoluta. E
porque as historias non precisan
ser reais para seren verdade.
En realidade, todas as historias
me interesan; as que presencio na
rúa, as que me contan as amigas,
as que vexo na televisión, as que
leo. E algunhas delas interésanme
tanto que chegan mesmo a
obsesionarme e perséguenme,
implacábeis, durante anos. Foi

Begoña Caamaño

precisamente para exorcizalas,
para liberarme desas obsesións,
dese acoso ao que me sometían
algunhas das historias que
comecei a escribilas.
Houbo, claro, outras razóns: o
reto persoal ante a escrita, a
necesidade de dialogar coas
autoras e autores que me nutriron,
e até unha certa obriga de
devolver ao mundo da literatura
unha parte ínfima de todo o que
me regalou, de todo o que Ile
roubei, de todo o que del
aprendín.

'YI

ti',

Pero, sen dúbida, a máis
poderosa delas foi esoutra razón
que vos confeso: a urxencia por
tirar da mina cabeza aquelas
historias posíbeis -reais ou nonque me asediaban e comezaban a
me torturar en soños ata mesmo
chegar a quitarme o sono.
Mais, como dixen ao comezo,
eu non son realmente unha
escritora. E por non ser, non son
nin orixinal!
De feito, nas dúas novelas que
ata o de agora levo publicadas
Circe ou o pracer do azul e
Morgana en Esmelle (que é a que
hoxe nos ocupa), chego mesmo a
botar man de personaxes por
outros inventadas. Figuras xa
creadas ás que recorro para falar
de temas recorrentes tanto na
vida coma na literatura: o amor, a
xustiza, a violencia, a morte, a
liberdade, a dignidade, as
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opresións ..., ou diversas outras
cuestións éticas, políticas e
sociais das que eu quero falar e
que tantas escritoras e escritores
xa abordaron.
Se callar, o que me salva un
pouco de tanto plaxio é que creo
na maxia: nos grandes misterios
que nos envolven, por iso me vallo
de mitos e feiticeiras; de soños
preñados de presaxios; de
encantamentos. premonicións e
agoiros para disfrazar de novidade
as vellas historias que aprendín.
Tedes pois ante vós, máis ca
unha narradora, unha sorte de
meiga de ínfima categoría: vou
vertendo nunha pota chisquiños
de ingredientes roubados de aquí
e acolá; remexo un pouco e,
"tachán!:'xorde un relato que
semella obra miña pero que, en
realidade, é como esas colchas
tecidas con retallos vellos: unha
historia creada coas imaxes
xurdidas doutras historias
prestadas, cos refugallos das
historias que a min me chegaron.

sexismo e a discriminación
histórica do feminino situando ás
mulleres nos primeiros planos,
baixo os focos da miña
imaxinación e, polo tanto, tamén
da imaxinación das e dos meus
posibles lectores. Senón tamén
porque a súa condición de
silenciadas, de excluidas, de
secundarias obrigadas, dótaas dun
potencial máxico incalculábel.
Nelas agóchanse os infinitos
misterios das voces que nunca
foron escoitadas; os seus
pensamentos, as súas emocións
foron durante séculos, durante
milenios segredos ocultos,
arcanos insondábeis nos que
mergullarse cupón abrir ás portas
a descubertas insospeitadas.
Por iso a min me serven hoxe
de oráculos baixo cuxos agoiros
fiar a miña escrita; espellos que
reflicten realidades ata o de agora
veladas; lentes que amosan
múltiples posibilidades para
pensar o mundo que quero
habitar.

As protagonistas principais das
miñas historias -das que escribín
e das que aínda son só ideas
apenas esbozadas- adoitan ser
mulleres. Mulleres fortes e
apaixonadas.

E se, como veño de vos
confesar, eu non as creei,
tampouco eu as re-invento. Non
me cómpre facelo: existen de seu,
e están en todas partes.

Unha escolla que tampouco é
mérito meu e tamén non é casual.
E non só pola mina condición de
feminista convencida e militante,
que me obriga a combater o

Xa dixen que tomei os seus
nomes doutras historias e
narracións, pero é que tamén non
preciso dun grande esforzo de
imaxinación para recrealas e
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convertelas en personaxes
diferentes ás orixinais.

E non o necesito porque as
vexo todos os días en calquera
lugar: están nas rúas, nas
facultades, nas tabernas, nos
mercados, nas fábricas, nos
teatros ...
Ás veces, insubmisas, toman
prazas en manifestacións
multicolores; noutras ocasións
permanecen prisioneiras nas súas
casas e pagan moi caro, mesmo
coas súas vidas, o prezo da
rebelión.

É verdade que poucas son as
veces en que as atopo nos
titulares "importantes" da TV ou
dos xornais ..., máis por sorte a
realidade é pertinaz, abonda con
abrir os 0110s para descubrir todo
iso que os medios nos agochan;
todo aquilo que non nos queren
contar. Tampouco é ningún mérito
meu ser quen de velas: as súas
historias son un berro escrito en
tinta vermella nas marxes do
guión establecido.
Porén, debo recoñecer que
tantos anos de bagaxe feminista,
tanto tempo levando postas as
famosas "lentes de cor lila ",
axudáronme a desenvolver unha
certa facilidade para detectar ás
"heroínas do cotiá
Inspírome nelas; nas súas
pequenas-xigantescas proezas;
nas súas imperceptibles e
enormes batallas silenciosas e

silenciadas; na súa capacidade
heroica para o sacrificio, para a
entrega; na súa consagración ao
coidado de todos e de todo;
admírame profundamente a
dignidade dos seus ombreiros
curvados polo tremendo peso que
soportan; e a profunda, sincera
humildade coa que fan todo iso,
renunciando a méritos e gabanzas
das que nin sequera se cren
merecedoras malia seren elas as
verdadeiras sustentadoras da
humanidade.
E neses seus ollares, carentes
de toda soberbia, onde albisco a
fórmula para crear unha sociedade
máis xusta, un mundo máis
humano.
Con isto que veño de dicir
(perdoádeme se ás veces me
perdo en divagacións erráticas)
tentei deixar contestado de
antemán a algunhas das
preguntas que adoitan ser
recorrentes cando se interroga a
mulleres que escriben ou falan de
mulleres:
SI, esta é unha novela de
rnulleres. Non só, pero
fundamentalmente de mulleres.
SI, esta é unha novela dende
ás mulleres.
NON, non é unha novela
escrita só para mulleres.
NON. Esta non é unha novela
contra os homes.

SI. Esta é unha novela
antipatriarcal.
SI -loxicamente, por todo o
anterior-. Esta é unha novela
feminista.
Morgana en Esmelle é, ao
meu entender, unha novela na
que, ao igual que me pasara con
Circe ou o pracer do azul, tentei
abordar dende a escrita de ficción
diferentes asuntos que, se callar,
deberían formar parte dun ensaio
sobre feminismo; ou, mellor dito,
sobre o mundo concibido dende o
Non rematan aí as
coincidencias, ~
~ a. igual
~ queé
en Circe ou o pracer do azul, en
Morgana en Esmelle faise
evidente a miña paixón pola
mitoloxía.
só como lectora de
historias máxicas, senón como
muller que procura entender as
orixes do que hoxe somos: estou
convencida de que é nos mitos
onde atopamos a xénese dos
arquetipos que definen as
diferentes civilizacións. Se a
pegada da cultura grega é
innegábel e todas e todos somos
herdeiras de Medea; Aquiles,
Penélope, Edipo, Ulises, Sísifo ou
Antígona (por citar só algúns
pouquísimos dos nomes posíbeis),
a materia de Bretaña, o ciclo
artúrico, conforrnou tamén unha .
mitoloxía fundamental á hora de
construír o que coñecemos como
"civilización europea. E creo que
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tivo unha importancia
transcendental no momento de
integrar ás culturas atlánticas
primitivas nesa civilización.
Non quero estenderme en
demasía nesta cuestión. Para non
aburrirvos con disertacións vas,
pero tamén para non dicir
demasiadas "asneiras" e
imprecisións que unha profesora
de Literatura ou unha historiadora
non tardarían en detectar. Pensade
tan só na gran conmoción que
debeu supor a caída do imperio
romano. os pobos conqu~sta~os
celebraban o final da dominación,
recuperaban a liberdade ... Pero
como
se
~
, enfrontaban ao futuro?
As vellas fórmulas de organización
xa non valían. A Europa das tribos,
dos clans, das pequenas aldeas
concibidas coma microcosmos
autónomos xa non tiña cabida.
Tampouco as antigas relixións, os
ritos ancestrais, os vellos credos
daban resposta acaída aos novos
interrogantes.
Os territorios atlánticos
(exceptuando, claro, as terras ao
norte do Danubio) foron os de
máis difícil conquista para os
romanos. De feito nin Irlanda (Eire)
nin o norte da Gran Bretaña
(daquela Alba- o que hoxe é
Escocia) chegaron a ser nunca
provincias romanas. E en Gales e
Cornualles existiu o que hoxe
chamariamos unha "guerra de
guerrillas" permanente contra as
lexións de Roma.

lsto permitiu ás comunidades
celtas que non sucumbiran ante o
exército invasor, alongar no tempo
a persistencia das súas culturas,
linguas, lendas, ritos, modelos de
organización social, ... e mesmo
alimentar un certo orgullo ao
concibirse a si propios como
estirpe guerreira e insubmisa.
Pero o mundo que os rodeaba
xa non era o mesmo. Os pobos
continentais, e os saxóns que
ocupaban Inglaterra (a antiga
Albión) nin querían, nin podían
volver ás formulas anteriores á
Roma. Agora sabían que os seus
vellos axiomas non valían. Eran
demasiado vulnerábeis. Non
podían vivir co medo á chegada
doutro gran poder vertebrado e
dominador que arrasase
novamente as súas febles
estruturas políticas e militares.
Penco que deberon comezar
daquela a procura de alianzas,
pactos e modelos que lles
permitisen, salvagardando as súas
identidades, tecer alianzas novas e
crear novas regras de xogo
comúns.
Ao meu xeito de ver, o
cristianismo vai xogar aí un papel
fundamental: unha fe, unha
ideoloxía nova que se expande
velozmente por todo o continente
e que, para alén do relativo á
espiritualidade, vai servir como
instrumento eficaz e pragmático
tanto na vertebración de

estruturas como na cohesión dun
novo imaxinario colectivo. Non hai
que esquecer que dende o século
IV, o cristianismo era xa a relixión
oficial do imperio romano, e que
Pasou rapidamente de Ser unha fe
perseguida a unha relixión
perseguidora. aniquilando calquera
indicio de heterodoxia e calquera
caste de paganismo.
Pero como conseguir converter
a toda unha poboación politeísta e
que se soña mítica e invencíbel á
nova fe e á nova orde que se vai
configurando no continente?
Eu creo (permitídeme a
ousadía e o aventurado da
hipótese) que é aí, e xusto para
iso, que nace o mito de Artur.
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Estamos nalgún momento
entre o século V e o VIII, albores
da idade media ou ese período
que nalgunhas escolas de historia
dan en chamar ldade AntigaTardía.
Aparecen as primeiras referencias
escritas ao Artur, todas elas en
idioma galés en manuscritos
datados nos séculos VI1 e IX.
Ao parecer falan dun xefe, dun
caudillo lendario que loitou contra
os anglosaxóns.
Pero a figura de Artur, como
personaxe histórico, volve a
aparecer a comezos do século XII
na Historia dos Reis de Britania
escrita en inglés pois Geoffrey de
Monmouth. E canda ao rei,

devolver a Britania á vella e errada
relixión. Merlín é o guía espiritual,
O conselleiro, o asesor, o
encargado de alumearlle a Artur o
camiño cara a verdadeira fe e,
polo tanto, cara o futuro.

atopamos xa a Merlín, Xenebra e
Morgana e tamén a illa de Ávalon,
a onde Artur é trasladado
moribundo e de onde un día ha de
volver. Nace aí o Artur literario; o
mito: o "re; que foi e que virá ; a
grande esperanza de rexurdimento
dos pobos celtas.

1

Apenas 50 anos despois é o
francés Chretién deTroyes nas
súas novelas Gawain ou o cabaleiro
do león; Lancelot en prosa, ou o
cabaleiro da carreta e Perceval ou a
historia do grial quen introduce na
historia todos os símbolos cristiáns.
É deTroyes quen crea a figura
mítica que cheqa ata nós e que é
retomada e revisada por infinidade
de autores tan diversos como
Thomas Malory, Tennyson, Mark
Twain, Yeats, Elliot, Steimbeck,
Thomas Mann, Borges... rnesmo
Walt Disney! Por non falar da súa
influencia fundamental tarnén na
literatura española e, como non, na
nosa con nomes como Cabanillas,
Cunqueiro, Ferrín ou Darío Xohan
Cabana.

Relixión e reino son case a
mesma cousa. Ser herexe é ser
traidor ao rei, e viceversa.
Enganado polas artimañas de
Morgana, o rei peca e para expiar
a súa falta manda os seus
cabaleiros na procura do santo
Graal.
Curiosamente, os reis
euroiseos desenvolven nesa altura
i
uzadas contra os infieis.

1

Coa obra de Chretién de
Troyes, Artur deixa de ser o
caudillo que defende aos pobos
celtas fronte aos saxóns para se
converter no adaíl da cruz e da
cristiandade.
Viviana e Morgana
convértense en bruxas.
Sacerdotisas dos vellos ritos
pagáns, conspiradoras para
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Aí achamos a Merlín e Viviana.
Eles encarnan o debate que se
debeu dar na Europa atlántica.
Dun lado as vellas crenzas
(Viviana, Ávalon ...), doutro os
impulsores da nova orde (Merlín,
Carnelot).
Máis unha vez é unha muller,
Viviana, a elixida para representar
o antigo, o ancestral, a terra, a
superstición o apego irracional á
natureza; é dicir: o atraso, o
escuro.
Mentres que é un Horne,
Merlín, o representante do novo
pensamento, da luz, da razón, do
futuro, do progreso.

Merlín ten que vencer a Viviana
para que no imaxinario popular as
vellas crenzas acepten, sen
grandes liortas fratricidas,
sucumbiren ante as novas. El e ela
son os ideólogos; Artur e Morgana
os seus brazos executores, OS
seus instrumentos no combate.
A importancia de que Artur, o
rei soñado, o caudillo agardado,
aquel que ía ieCUperai a gloria das
nacións celtas abrace o
cristianismo non é menor nin
nimia, conel se converterá todo o
pobo. Non máis guerras entre
celtas, saxóns e normandos. Unha
illa unida na fe, ao servizo do deus
mesmo e baixo o mando último
do mesmo sacro santo
emperador.
Morgana en
tente¡
darlle unha volta a ese debate
para abrir unha reflexión plural
canto á ética que debe conducir
cada proposta e o xeito de
defendela.
Merlín e Viviana discuten sobre
un tema sempre vixente e, nos
momentos actuais, de grande
actualidade: o noso xeito de
procurar o mundo que arelamos; o
lícito e o ilícito na loita polas nosas
xustas aspiracións; os límites que
debemos ou non traspasar en
nome dun ben maior.
Vale todo para acadar un
obxectivo que nos parece sublime

ou, cando menos imprescindible?
Temos dereito a non facer
ningunha concesión ás nosas
razóns malia saber os riscos que
se corren? Participar a risco de
mancharnos ou permanecer na
pureza, sen contaminarnos? Onde
achar o equilibro xusto e digno
entre posibilismo e idealismo?

responsables de todos e cada un
dos males que provocamos (por
nimios e ridículos que semellen e
por moi urxentes e necesarios que
nos resulten), só así poderemos
entender a dor das vítimas. Só así
é que evitaremos o risco de nos
converter en pequenQs mostrQs
tiránicQs.

E canda estas preguntas, outra
gran cuestión:Tem0s dereit0 a ter
a conciencia tranquila? ternos
dereito á desoír a obriga ética de
asumir as consecuencias das
nosas accións, as repercusións de
unha ou outra
postura'

Non quero alongarme máis, xa
fun dabond0 pesada. Permitídeme
roubarvos só un par de minutos
para compartir con vós algunhas
das dúbidas, medos e reflexións
que me asaltaban mentres
escribía Morgana en Esmelle.

Creo que sempre, por riba de
todo, debemos ser conscientes de
que nunca somos inocentes en
termos absolutos. Asumirmos que
mesmo o acto máis ben
intencionado pode crear danos, e
afrontar con honestidade os
estragos causados, aínda dos
máis pequenos.

Primeiro un interrogante sobre
unha cuestión fundamental é
obvia. A pregunta que todas e
facemosf
deberiamos de nos facer:

Non se trata dunha culpa
cristiá; de carrexarmos ao lombo
un rosario de pecados, mais da
ética;de non pretender salvarnos
na ignorancia. Se en algo cifrei os
meus esforzos nesta
,, Morgana ,, foi precisamente en
tentar transmitir a necesidade do
combate sen tregua e sen
escusas contra a impunidade.
Insisto, pois, debemos ser
conscientes e sentirnos
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Que mundo queremos? Ou, se
o preferides formular destoutro
xeito, en qué tipo de sociedade
queremos vivir?
A seguir, outras dúas
preguntas Ióxicas tras contestar a
anterior: Ten sentido participar na
actual orde mundial? Ou habería,
que mudar esa arde que en
realidade é un caos mundial?
Eu son das que creo que
cómpre cambiar as cousas. Non
me gusta o mundo tal e como
está. Non é este modelo, o da
sociedade na que quero vivir.

E non me considero en
absoluto ambiciosa, non son
demasiado esixente cando teño
que responder á primeira das
preguntas. Quero un mundo
respectuoso cos dereitos
humanos e onde se traballe para
mellorar a calidade de vida de
todas e de todos, non só duns
cantos privilexiados.
Pola contra, a cousa que máis
medo me dá é o poder con
impunidade, a capacidade de facer
e desfacer sen ter que render
contas nin asumir
responsabilidades.
Que alguén, calquera (un
broker, poñamos por caso) poida
premer unha tecla do seu
computador e condenar á fame e
á miseria a milleiros de persoas é
algo que me aterra. Que esa
mesma persoa sexa capaz de
durmir tranquila pola noite, sen se
sentir culpable, sitúame ao borde
mesmo do abismo do pánico...
Que ninguén Ile reclame nada por
iso; que non sexamos capaces de
Ile pedir contas, Iévame á
desesperanza.
Asústame o abuso de poder.
Pero máis, moito máis,
infinitamente máis me asusta o
poder de abusar.
No sistema actual, patriarcal,
capitalista e absolutamente
desregulamentado, a sociedade

está configurada como unha
pirámide. Arriba están os máis
ricos, os poderosos. Abaixo os
máis pobres dos pobres, é dicir, as
mulleres pobres.
Falan da teoría do goteo e
convéncenos da súa bondade."
Canto máis ricos sexan os de
arriba -dinos-, canto máis
beneficios teñan os bancos e as
empresas, máis riqueza emanará
(por goteo, pero emanará) cara
abaixo: haberá máis traballo, máis
servizos sociais, máis
seguridade..., etc.
Antes sabiamos que era
inxusto; que ese goteo era
demasiado lento e demasiado
escaso. Agora sabemos ademais
que non é certo: nunca goteaba
abondo para mollar tan só
levemente a base da pirámide.
Pero onde si funciona a súa
teoría do goteo (e de que xeito!) é
nos abusos. Os de arriba de todo,
os da cúspide, abusan dos seus
subordinados, e estes dos que
están no relanzo inferior e así
sucesivamente ata chegar ao
último chanzo, á base da pirámide.
As mulleres e as criaturas pobres
están no fondo de todo. Ata o
máis desherdado e mísero dos
homes ten por baixo unha muller
ou unha criatura da que abusar.
Abonda!

Isto é o que temos que mudar,
que subverter, que destrozar.
Rachemos o seu esquema
piramidal para construír unha
sociedade nun plano
multidimensional onde ninguén
poida abusar de ninguén, e onde a
riqueza flúa sen goteos para
todos, para todas.

E o momento non de cambiar
as regras, senón de xogo. E o
momento de mudar o mundo; de
cambios profundos e estruturais,
pero tamén conceptuais, é o
tempo do feminismo, é dicir, da
xustiza, da igualdade, da liberdade,
da dignidade e tamén, porque
non? Da felicidade.
Texto escrito para a
presentación da novela na Feira do
libro de Cornpostela, 28 de abril
de 2012.

DE ADA LOVELACE A 0 ClBER HACKTlVlSMO FEMINISTA
NA PROCURA DUN
CIBERESPAZO PROPIO
O interese por Ada Lovelace,
como pioneira no mundo da
programación informática
presentouse como unha
oportunidade para introducirse nas
posibilidades das TIC, no estado da
cuestión, cal é o papel xogado
polas mulleres ata este momento e
as perspectivas de coñecemento e
empoderamento do ciberactivismo
que podería protagonizar a última
onda feminista.
Igual que para describir as
historias dos pobos, das conquistas
sociais, resulta imprescindible
poder contar con referentes que
abran rotas de investigación e
cordura ideolóxica, no caso das
mulleres estes referentes
femininos, tan escasos ou ocultos,
máis que unha tiña a seguir
significan un sinal de identidade e
unha razón moral que a cada banzo
autorice o seguinte; como se
viñésemos da nada.
Ao tongo da historia obsérvase
como a sociedade patriarcal
compórtase dun modo
tremendamente hostil coas
mulleres que inverten os seus
esforzos en algo que elas non
fixeron antes. Cántas probas
exitosas se lles esixe as mulleres
para recoñecer a súa capacitación.
Aquí radica o desequilibrio
xenérico; os fracasos masculinos
corresponden á humanidade, pero
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os femininos pertencen ás
mulleres. Porén os éxitos
femininos " humanízanse',' de
contado, facendo que se obvie
tamén ese tremendo esforzo, a
contracorrente, que supuxeron.
A sociedade celebra con
naturalidade a "chegada do home"
á Iúa; por suposto non coñece a
serie de fracasos na historia da
conquista espacial.
Pero a medida que fun
consultando datos para este artigo,
fun corroborando a lentitude con
que avanza a civilización atenazada
non só polo sometemento
feminino real senón polo simbólico.
AS ciencias e, non digamos, a
tecnoloxía manteñen a súa marca
xenérica. Esta cultura tecnoloxizada
apenas comprende que as
mulleres poden ter creado
prototipos espaciais; desenvolvido
programas informáticos ou
deseñado aparatos sofisticados
que transformen a maneira de vivir
das persoas.
Por este motivo resulta case un
rito de obrigado cumprimento
dirixirse a referentes femininos, a
cada paso, para celebralos porque
cada avance dunha muller tamén é
un logro social como colectivo.
Ada Lovelace sentou as bases
dunha linguaxe de programación
pero a súa contribución quedou no
anonimato ata hai ben pouco
tempo, precisamente por esa
hostilidade á que facía referencia

no parágrafo anterior, pero claro
estamos falando do século XIX,
como se eses prexuízos xa foran
superados no XXI.
Ada Lovelace abriu a espita,
pero a partir de ela centos de
mulleres seguiron os seus pasos a
pesar dos recorrentes intentos de
ocultación.'
Este mes de agosto de 2012 a
prensa faise eco da chegada do
robot Curiosity a Marte, como se
narrase un fito pioneiro. Pero
ocúltase que hai quince anos a
enxeñeira Donna Shirley
(Oklahoma, 1941) desde o Jet
Propulsion Laboratory (JPL) da
NASA, teimou na súa construción e
conseguiu que chegase ao planeta
vermello o primeiro vehículo
robótico de exploración deseñado
por ela: o rover, dentro da misión
Mars Pathfinder de xullo de 1997. A
única enxeñeira entre dous mil
homes.
A historia persoal de Donna
Shirley reitera a loita contra os
prexuízos que limitaba os estudos a
tantas outras mulleres dos anos
cincuenta do século XX.
'Advertíronme de que as mulleres
non podían ser enxeñeiras, e eu
contestei que eu si',' recordaba
nunha entrevista. En calquera caso,
Shirley sería prexubilada da NASA,
poucos meses despois do seu
logro pioneiro2.
Outro exemplo: o primeiro
computador desenvolvido durante
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a II Guerra Mundial (o ENIAC,
Electric Nurnerical lntegrator and
Cornputer) empregado para
detectar as direccións dos
proxectís foi operado por seis
mulleres; aínda que na reportaxe
publicitaria parecen exhibirse
portando uns teclados como
modelos da época3.

Luz Castro lembra, no seu
tempo de estudante informática, a
contribución doutras mulleres
como Grace Hopper, que
empregou por primeira vez o termo
bug (insecto), para referirse a un
erro informático; e quen tamén
contribuiría nunha linguaxe de
programación que sentaría as
bases do COBOL. Mais algo vai
cambiando cando algunhas
mulleres acceden ás esferas das
TIC: María Garaña, presidenta de
Microsoft España; lrene Cano,
directora comercial de Facebook;
Amparo Moraleda, foi responsable
de IBM en España.
Na actualidade temos a
inmensa fortuna de asomármonos
tres xeracións femininas ante unha
"nova ciencia"; ou máis ben a un
crisol de varias disciplinas (física,
matemáticas, enxeñería, mecánica,
robótica ...) que apunta con
estender o coñecemento
globalmente. Fixaremos o punto de
mira no que expertas e expertos
coinciden en chamar -cun nome
seguramente de tránsito- asTIC,

Tecnoloxías da Información e a
Comunicación.
Se de algo nos debe servir o
recoñecemento dos pasos
históricos é para recoñecer -pola
propia natureza dasTIC- que nunca
se deu na historia da humanidade
este desafío para as mulleres de
incorporarse en "pé de igualdade"
a un campo científico-tecnolóxico;
con todas as comiñas porque nos
referimos as mulleres ... con
"posibilidade" de estudar, das
sociedades democráticas do
primeiro mundo.
Os interesantísimos estudos
consultados permitiranme (iso
agardo) ir matizando estas
xeneralizacións e perfilar con algo
máis de propiedade este punto de
partida.
Pode ser o momento idóneo
para indagar sobre este novo
espazo prometedor que naceu
cunha "analista',' como se
autodenominaba Ada Lovelace, hai
uns cento setenta anos. Porque
"en parte, a ausencia notable das
mulleres na formación tecnocientífica, débese á invisibilidade de
figuras femininas na historia da
informáticaI como recoñecen os
colectivos Donestech e
LelaCoders4no seu minucioso
traballo de investigación.
A pesar dos discretos
recoñecementos posteriores,
durante máis dun século
permaneceu oculto o legado de

Ada Lovelace, considerada a
primeira persoa en describir unha
linguaxe de programación para o
funcionamento da máquina
analítica do matemático Charles
Babbage (1791-1871).Anticipouse
ao seu tempo.
A ENCANTADORA DE NÚMEROSS
Despois dunha fase de aporte e
descarte de fontes consultadas,
nas que a emotividade e a
misoxinia vencían os datos
contrastables sobre Ada Lovelace,
aproximarémonos a unha muller
vitoriana cunha curta vida pero
intensamente dedicada á súa
paixón, as matemáticas, que a
fixeron voar e razoar ata as
entrañas dos nosos ordenadores.
Augusta Ada Lovelace (Londres
1815-Londres 1852) analista,
científica e investigadora foi a filla
dunha relación matrimonial -de
pouco máis dun ano- entre Anne
lsabelle Milkbanke, Baronesa de
Wentworth e o poeta e político
Lord George Gordon Byron. O
matrimonio rómpese un mes
despois do nacemento de Ada e
cómpre salientar, para entender a
personalidade da súa nai, que
Annabella, tramitou a disolución
legal do seu matrimonio, cousa moi
rara e escandalosa nesa época,
conseguíndoa en 1816, mantendo
a súa posición e a custodia total
sobre a nena.

Ada non chegou a coñecer o
seu pai persoalmente (aínda que
hai constancia de que mantén
correspondencia coa nena Ada e
dedicoulle odas poéticas) que
morreu contando a nena 9 anos.
Mentres para algúns autores,
Annabella Milkbanke foi unha
neurótica caprichosa, obsesionada
con afastar a Ada do seu pai,
biógrafas máis coherentes (Berrón,
Toole) indican que a nai de Ada era
unha muller relixiosa, intelixente,
aplicada estudante das
Matemáticas, con excelentes
conexións familiares no mundo da
política; e única herdeira dunha
fortuna respectable. Unha muller
imbuída de ideas progresistas que
vive con entusiasmo un período
buliceiro de cambios sociais,
científicos e tecnolóxicos da
Revolución Industrial que, sen
dúbida, contaxiará á súa filla.
Daquela había unha lectura
inescusable entre mulleres
instruídas como a nai de Ada, ou a
súa amiga Mary Comerville, que se
ben estaba dirixida ao "público
feminino: presentaba información
sobre aspectos científicos e
matemáticos chamada " The Ladies
Diary ou Wornan'c Almanac ".
Ada recibiu unha educación
formal e sistemática que comezou
aos 5 anos, consistindo en leccións
de aritmética, lectura, ortografía,
xeografía, debuxo, francés, música,
xeometría, historia e traballos

A pesar da férrea disciplina en
que foi criada, Ada e os seus
inventos convertéronse nunha dor
de cabeza para Annabella que non
foi quen de impedir os seus
ataques de ira e os seus intentos
de fuga.

aquina analitica de Babbage. Museo da Ciencia. Londres

manuais. A partir dos dez anos,
engadiuse o latín aos seus
estudos.
A súa mestra conta no diario
que, con cinco anos, facía sumas
de seis cifras (Elwin,1975, a través
de Berrón) tiña moi bo oído, trazaba
liñas perpendiculares e paralelas,
etc.

O interese polos estudos
científicos moi pronto agromou

nela co deseño dunha "máquina de
voar',' cando apenas tiña 13 anos,
emulando a Sir George Cayley
(1777-18571, pai da aeronáutica.

.

Construíu unha máquina con
forma de cabalo cun motor de
vapor interno que serviría para
transportar a unha persoa; cun
deseño que anticiparía á máquina
voadora de Henson, patentada en
1843.
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Lovelace foi introducida nas
altas elites londinienses nas que
predominaban personaxes
instruídos que, afastados de
asuntos políticos ou relixiosos,
podían dedicar tempo á
aprendizaxe científica,
fundamentalmente á botánica,
xeoloxía, astronomía ou
matemáticas. Amiga de
personaxes tan importantes como
Faraday, Dickens e Wheatstone, en
1833 Ada foi presentada en
sociedade e de seguida trabou
amizade coa amiga da súa nai,
Mary Somerville (1780-1872),
matemática e astrónoma, que se
converteu na súa titora, e enlace
con importantes científicos da
época. Somerville adquiriu renome
ao traducir para o inglés o libro
" iíaité de Mécanique Céleste',' de
Pierre-simon Laplace,
Será Somerville quen a
presente a Charles Babbage, en
1833; e semanas despois Mary
Annabella e Ada faranlle unha visita
na súa casa. Babbage, era un
profesor de matemáticas de
Cambridge, inventor dunha
máquina analítica, xeradora dunhas
táboas matemáticas para
automatizar os pasos "mecánicos"

18711, profesor de Matemáticas na
Universidade de Londres,
especializado en Ióxica matemática,
que dará nome a unhas coñecidas
leis.

dos cálculos. Pero as súas
capacidades estaban limitadas á
execución de sumas, restas e
avaliación de polinomios.
Ada pídelle ao profesor
Babbage a súa titoría pero este non
a toma moi en serio; a cambio, e
para pór en práctica o seu enxeño,
proponlle exercicios de Ióxica sobre
xogos de mesa, como a descrición
matemática do xogo do "Solitario.

,

Nunha carta datada en 1840,
De Morgan confesa ante Lady
Byron: "Se Lady Lovelace fose un
mozo estudante de Cambridge ...
Eu profetizaría da súa aptitude ...
faría del un investigador
matemático orixinal, quizais de
primeira categoría." Voole, 1996).

En 1835, Ada casa co Barón
William King-Noel (1805-18931, dez
anos maior ca ela (29) que herdará
o título de Conde de Lovelace, en
1838, polo que Ada se convertería
en Condesa de Lovelace e de aí
será coñecida por Ada Lovelace. O
Conde, a quen algunhas fontes
tachan de feble e pouco intelixente,
dedicouse intensamente a
actividades relacionadas coa
agricultura e a arquitectura. Nas
súas memorias, o seu fillo Ralph
define a "Lord Lovelace como un
home de grandes habilidades e
coñecementos ...un arquitecto e
enxeñeiro autodidacta ..." É
recoñecido como "o arquitecto
neo-gótico máis espectacular de
Surr~v"~

Da súa paixón pola xeometría
dá mostra nas cartas dirixidas ás
fillas de Lady Gosford, a quen
mandaba pintar uns diagramas a
volta de correo, para os que debían
usar regras, compases e lapis de
cores, e corrixíallelos ata que os
modelos saísen correctos.

Ada confía arrogantemente nas
súas capacidades: na súa
concentración, no seu tacto
especial, na súa percepción
intuitiva das cousas, no seu
raciocinio; e así Ilo comunica por
carta, en 1841 á súa nai (Toole).

O rexeitamento de Ada como
asistente, por parte de Babbage,
non debe ser interpretado como un
síntoma de machismo (segundo
criterios das investigadoras como
Berrón Lara), senón como un
resultado da personalidade do
propio Babbage. Un catedrático
atípico; que non tivo pupilQs, nin
deu clases, porque tampouco
precisaba dun salario porque era
rico, e do que no académico só se
Ile coñece a súa teima
investigadora; agás do seu pouco
apracible carácter como explica o
seu biógrafo B. V. Bowden (Irascible
Genius: The Life o f Charles
Babbage',' 1964).

Obviamente, xa ten un criterio
científico e a necesidade de ser
amparada por titores reside
unicamente na canalización
necesaria das inquietudes dunha
muller autodidacta da época
vitoriana. Fronte ao criterio dos
seus profesores defende a
importancia da imaxinación nas
matemáticas; Ada non podía
entender unha regra xeométrica
sen tela imaxinado:

Do matrimonio con King, Ada
tivo tres fillos: Byron (1836-18621,
Ann lsabella (1837-1917) e Ralph
Gordon (1839-1906).

'R Ciencia Matemática mostra
o que é. E a linguaxe das relacións
invisibles entre as cousas. Pero
para usar e aplicar esta linguaxe
debemos de ser capaces de
apreciar plenamente, de sentir, de
calibrar o invisible (non visto), o

Despois do nacemento de
Ralph, Ada regresa aos estudos de
matemáticas e contará como titor
con Augustus De Morgan (1806I

inconsciente. A imaxinación tamén
mostra o que é, o que está máis
alá dos sentidos. Por iso debería
ser cultivada de maneira especial
polos verdadeiros científicos,
aqueles que desexan entender os
mundos que nos rodean. En
matemáticas nada se fai sen unha
razón'.'

Ata ese momento Babbage
traballara nunha máquina
diferencial7pero procedía dar un
paso adiante. Por ese motivo, para

I
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acadar apoio en Italia viaxa a Turín
onde impartirá unha serie de
conferencias. Alí o enxeñeiro e
matemático sardo Federico Luigi,
conde de Menabrea (1809-96)
recolle a información destas
conferencias e publica un artigo en
francés no número 82 da revista
Bibliotheque Universelle de
Geneve de outubro de 1842.
Como o artigo estaba xa
difundíndose e chegando algún
exemplar ás illas, Ada Lovelace e O
editor de Taylor3 Scientific, o
científico Charles Wheatstone
(1806-1875)acordaron, sen contar
con Babbage, que ela o traducise
ao inglés para dar a coñecer o
traballo en Inglaterra.
A partir desta publicación foi
Babbage quen suxeriu a Ada, como
gran coñecedora do seu traballo,
que escribise unhas notas propias.
Ada traballou duramente durante
nove meses entre 1842-43 e
reformulou as teses de Menebrea,
cunhas notas que detallaban
pormenorizadamente un método
de calcular. As notas estiveron a
piques de non ser publicadas pois
Babbage pretendía incluír unha
introdución anónima na que se
queixaba do infame trato recibido
polo goberno británico como
científico. Finalmente a queixa foi
publicada simultaneamente nunha
revista " irmá" : Philosophical
Magazine.

Ada suxeriulle a Babbage un
plan para que a súa máquina
puidese calcular os números de
Bernoulli8,que o matemático
clasificou nunha táboa
complicadísima que escapa do
meu acervo cultural. Así r-nesmo
describiu como realizar operacións
trigonométricas e tamén definiu o
uso das tarxetas perforadas
baseándose nas empregadas no
tear de Joseph Marie Jacquard,' en
1801. As tarxetas usadas neste tear
permitían ata @S usuarias máis
inexpertQs tecer patróns na tea,
permitindolles elaborar complexos
deseños. Poderíase dicir que a
máquina analítica tece patróns
alxebristas como o tear de
Jacquard tece flores e follas.
Ada demostrou nos seus
apuntamentos coñecer e
comprender os plans do aparello
mellor que o propio Babbage. O
título orixinal foi o seguinte:
" Sketch of the Analytical Engine
invented by Charles Babbage, Esq.
By L. F. Menabrea, ofTurin, Officer
of the Military Engineers. Originally
published in French in 1842 in the
Bibliotheque Universelle de
Geneve, No. 82. Notes by the
translator. IAugusta Ada Byron
King, Countess of Lovelacel"
En xeral as "Notas" de
Lovelace, publicadas na revista
científica Taylork Scientific, serán
citadas deste xeito ["Notes by A.
A. L." Memoirs, London, vol. III,
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1843, 666-7311 só coas iniciais,
restándolle importancia á tradutora.
Ada describe a capacidade
fundamental da máquina analítica,
que pode ser quen de almacenar
un programa (unha secuencia de
operacións e instrucións), así como
uns datos informativos (valores
propios). E neste punto, comezou a
recoñecer cómo o programa
almacenado podía axustarse de
acorde co interese d a usuaria.1°
Unha vez que Ada conseguise
facer a distinción entre os números
e as operacións a realizar, non foi
difícil para ela para ir máis aló para
proxectar como a máquina
analítica, sería quen de dar dous
tipos de resultados, numéricos e
simbólicos, como por exemplo, o
alxébrico. Incluso chegou a predicir
que as aplicacións das máquinas
do futuro poderían xerar
actividades complexas como a
música ou os gráficos.
Non obstante prefire descartar
os superpoderes da máquina
analítica, sobre todo no que se
vaticina como intelixencia artificial:
"Pódese levar a cabo o que se
sabe pedir. Pode seguirse a análise,
pero non ten o poder de anticipar
as relacións analíticas ou as
verdades "11
O devandito plan será
recoñecido como o primeiro
programa informática co que se
conseguiría a mellor máquina
analítica imaxinable ata ese

Ten 36 anos, a mesma idade
que Lord Byron, e polo seu
expreso desexo será soterrada na
cripta da familia Byron da igrexa de
Santa María Magdalena en
Hucknall, Nottingham, a carón do
seu pai, ao que nin sequera
coñeceu persoalmente, pero do
que recibía correspondencia.

momento. Mais de terse
completado sería un aparello
dunhas proporcións desorbitadas e
precisaría dun motor de vapor para
o seu funcionamento.
Ada escribiu un programa para
unha máquina da que nin sequera
existía un prototipo. O primeiro
rematouse en 1871, un pouco
antes do falecemento de Babbage
e case 20 anos despois da morte
de Ada. A única máquina completa
de Babbage, é unha Máquina de
Diferencias ou diferencial, que foi
totalmente terminada no ano 2000,
exhibíndose no Museo Británico da
Ciencia en Londres.

formulación moi sólida que
permitiría desenvolver e tabular
unha función adaptable a calquera
máquina, o que na actualidade
suporía o deseño dun software.
Ada sería recoñecida como a
primeira analista informática.
Hoxe coñécese co nome de
ADA ao programa creado para o
Departamento de Defensa dos
EE.UU en 1979. Lovelace será un
manual de Referencia aprobado en
1980 e a linguaxe leva un número

Moitos mitos en torno as súas
filias, e posibles adiccións; unha
delas, moi habitual no Reino Unido,
as carreiras de cabalos e as
apostas. Como sinala Toole, algo
quenon concorda coaccesoaos
recursos de Ada Lovelace que,
aínda que posuía unha desafogada
economía, recibía unha asignación
fixa acordada entre a súa nai e o
seu esposo nun contrato nupcial.

A pesar de non conseguir os
apoios para levala adiante, Babbage
continuou traballando en métodos
máis simples e máis baratos para
fabricar as pezas,e chegou a
construír un modelo de ensaio
pequeno que estaba en
construción no momento da súa
morte.

Enfermiza desde a súa infancia,
recuperouse do sarampelo e dunha
invalidez a consecuencia deste; do
cólera, e sufriu por temporadas de
ataques de nervios, reumatismo e
problemas cardíacos. As
recomendacións do seu médico
para que tomara Iáudano e vino de
maneira rutineira, poden ter
provocado a súa adición ao Iáudano
e o seu posible alcoholismo,
bastante habitual nos pacientes
desa época. (Toole, 1999, 203).
Aínda que esas drogas non eran
máis que as "aspirinas" da época
(Zieger, 2006)12.

Despois do traballo sobre a
máquina analítica de Babbage, Ada
comezou a enfermar ata que
morreu froito dunha sangría -un
procedemento habitual na medicina
da época- provocado para poder
curar o seu cancro de útero. Ada
morre o 27 de novembro de 1852,
despois de que os médicos Ile
receitaran beladona, un narcótico
que amainase as tremendas dores
da enfermidade.

O aparentemente discreto
traballo de Ada Lovelace foi
recoñecido, co tempo, como unha
I

I
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1

estándar (MILSTD-1815)que
coincide coa data de nacemento de
Ada. Na carta do 10 de outubro de
1978, dirixida ao cuarto conde de
Lytton, descendente directo de
Ada, afírmase "a intención de
nomear a linguaxe co seu nome
pois ela ten a distinción de estar
entre os primeiros en apreciar o
significado do traballo de Charles
Babbage na Máquina Analítica (é
dicir, a precursora das
computadoras modernas) e de ser
unha grande expositora das ideas
de Babbage, polo que certamente
debería de ser chamada a primeira
programadora: O seu descendente
aceptou que O nome de Ada se
Usase, e a linguaxe de
programación ADA foi presentado
oficialmente o 14 de maio de 1979.
A empresa Microsoft gravou O
retrato da científica no holograma
dos S ~ U Sprodutos oficiais (cántos
anos pensando que se trataba dun
guerreir0 romano!).
Varios recoñecementos máis
levan o nome de Ada na procura
de acadar a promoción das
mulleres no mundo da informática.
Algúns deles:
Augusta Ada Lovelace Award
(Premio Augusta Ada Lovelace)
outorgado pola Association for
W0men in Computing.
Por último cabe mencionar a
"Organización Española para la
Coeducación Matemática ADA
BYRON',' constituída en 1991, que

ten o obxectivo de fomentar unha
coeducación real nos centros de
ensino que ofrezan iguais
oportunidades a estudantes de
ambos sexos, tanto para a
aprendizaxe das Matemáticas
como para as súas perspectivas
profesionais
(http:/lwww.adabyron.orgl).

mais o traballo de Virginia Berrón Lara,
estruturan a parte biográfica sobre Ada
Lovelace:
http://berron.info/Augusta-Ada-King,
UniversidadTecnológica de la Mixteca
Huajuapan de León, Oaxaca, México.
6. http://www.victorianweb.org/artíarchit
ecture/homes/5.html

Z http://www.sciencernuseum.org.uk/on
linestuff/stories/babbage.aspx?page=5

Organizacións Con obxectivos
similares existen en E.U.A. e
Alemaña baixo o nome de " The
Ada Projecttr
http://women.cs.cmu.edu/ada/

8. Jakob Bernoulli (Basilea, 1654ibíd..1705). tamén coíiecido como Jacob,
Jacques ou James Bernoulli. foi un xenial
matemático e científico suizo e irmán de
Johann Bernoulli. Jacob I foi un dos
primeiros en desenvolver o cálculo máis alá
do estado no que o deixaron Newton e
Leibniz, e en aplicalo a novos problemas
difíciles e importantes. Contribuíu á
Xeometría analítica, á teoría de
probabilidades e ao cálculo de variacións. Os
números de Bernoulli tamén aparecen na
NOTAS
expansión das funcións tanxente e tanxente
http~~~es~wikipedia,org~wiki~Mujeres~en
-inform%El tica#Historia-de-las-mujeres-enhiperbólica. (Info. Wikipedia"
lainform.C3.Al tica
9. http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph-M

2.http://digital.library.okstate.edu/encycl
opedia/entries/S/SH027.html

3. Luz Castro (2011): "As novas
tecnoloxías dende a perspectiva de xénero:
en Rompendo Moldes, Áreas de
especialización e Xénero no Xornalismo,
Luis Álvarez Pousa e Belén Puñal Rama,
(coords. e ed.). Santiago de Compostela,
Atlántica de información e comunicación de
Galicia sA.

10."Ada and the First Computer" de E.
E. Kim e B. A. Toole publicado no número
correspondente a maio de 1999, da revista
Scientific American.
11. http://www.cs.yale.edu/homes/tap/Fil
eslada-lovelace-notes.html
12. http://www.victorianweb.org/science
/addiction/terms.htm

4. https://nl.~c/pg/groups/27166/lelacoders/e
www.donestech.net

5. Está anunciada unha película sobre a
vida de Ada con ese título, pero a día de
hoxe (agosto de 2012) non se especifican
máis detalles, como por exemplo se estará
baseada na obra de Beny A.Toole, 1992:
Ada, the Enchantress o f Numbers (Mill
Valley, CA: Strawberry Press). Esta obra
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DIMENSIÓNS D O CIBERESPAZO
Damos un enorme chimpo
para ver a día de hoxe que
quedaría do coño matemático de
Ada Lovelace e, sen querer,
atravesamos unhas cortinas de
ceros e uns para navegar virtuais:
xa estamos no ciberespazo.
Conceptualízase o termo
"ciberespazo',' na novela de
ciencia-ficción de William Gibson,
Neuromante, publicada en 1984.
Considérase pioneira do chamado
movemento ciberpunk. Non existe
unha clara definición deste
concepto nela, pero refírese ao
ciberespazo como: "Unha
alucinación consensuada
experimentada diariamente por
miles de milleiros de operadores
conectados"'.
A relativa liberdade de acceso
ás novas tecnoloxías da
información e a comunicación -as
TIC- poden debuxar a imaxe dun
paraíso igualitario onde o
anonimato e a liberdade de
expresión supere as barreiras de
xénero; pero trátase apenas dun
espellismo. O acceso e
aproveitamento do espazo virtual
(non creo que deba seguir
chamándose dese xeito pois cada
vez vaille gañando máis terreo ao
mundo real, cuxos lindes cada vez
son máis confusos, pola
intersección entre ambos)
segundo estudos@sna materia
non atenúa "a brecha d i ~ i t a l " ~ ,
marcada pola xerarquía económica
e social.

Mónica Bar Cendón

Para a metade da poboación
eses lindes remiten
inevitablemente á gráfica
definición do patriarcado, como
unha irregular asignación de
espazos entre homes e mulleres,
que mediatiza tamén o
ciberespazo, onde a segregación
xenérica vén marcada nun
desigual acceso non só ao mundo
virtual, senón á tecnoloxía que o
pon en funcionamento. "Se a
tecnoloxía
construír o mundo
no futuro, as mulleres deben
construír a tecnoloxíaU3.

fronte ao "diverso','
"descentralizado" e "horizontal'.'
Deconstrución, por tanto, de
arquetipos a través do uso
subversivo de dispositivos dixitais,
protocolos, linguaxes de
hipertexto, códigos, firmas,
potencialmente variables a través
do correo electrónico.
"Dispositivos -sinala Remedios
Zafra- onde a matriz como
comezo, orixe, principio de sentido
-tamén dixital- é unha das
metáforas de acción e teorización
recorrente e de maior carga

De aí a importancia do
feminismo "neste proceso de
transformación e a incorporación
da mirada das mulleres,
historicamente excluída, nesta
sociedade do coñecemento que
se está a construírlr4
toas
autoras dun excelente estudo, Ana
de Miguel e Montserrat Boix,i
pregúntome: "ante as promesas
de cambio que aniñan na nova
sociedade virtual é imprescindible
preguntarse por cómo poden
afectar ás mulleres, seres que
están comezando a deixar atrás
unha longa historia de opresión'.'

simbóli~a."~
A "Red de mujeres en
informática"' puntualiza que: "en
informática, como nos demais
ámbitos sociais, os homes
establecen entre eles, con moita
máis facilidade que as mulleres,
redes informais que os axudan
nas súas carreiras profesionais.
Iso dificulta que se acorden de
nosoutras para constituír comités,
para invitarnos a tribunais,
conferencias, etc., alimentando así
o círculo vicioso de menor
presenza relativa feminina e
menos invitadas a dar charlas,
titoriais, seminarios, etc'.' A
esquecida Lei de igualdade
arbitraba, polo menos, a presenza
feminina en comités, tribunais e
consellos de dirección de
organismos estatais.

A indefinición xenérica do
ciberespazo promete "modelos
máis democráticos co obxectivo
histórico vindicativo da igualdade
de dereitos entre homes e
mulleres; elaboración de
estratexias e pensamento en rede
onde desaparecen conceptos
como "centro" e "linearidade"
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Como en tantos ámbitos
sociais non se pode abordar o
tema das tecnoloxías sen
I.s.s.N.: 1139-4854

referirnos a esta infrapresenza
feminina. "O aparente uso
universal das tecnoloxías da
revolución industrial, non pode
ocultar a desigualdade no acceso,
á carencia de capacidade ou
preparación para usalas, ou ao
idioma',' como sinala unha das
máis destacadas ciberactivistas
feministas, Carmen Castro8.. lsto
provoca a consecuente brecha
dixital, "entendendo por este
termo a desigualdade no
aproveitamento das posibilidades,
que separa a homes e mulleres'.'
Proba desta ausencia das
mulleres no ciberespazo é a
mínima información recollida nas
páxinas da wikipedia no ámbito do
feminismo, ou dos estudos de
xénero; proben a consultar esta
entradag.

a outros mundos de maior
relevancia social ou/e económica.

Á CONQUISTA DO
CIBERESPAZO. PRIMEIROS
PASOS NO ClBERFEMlNlSMO
As fontes coinciden en datar a
orixe do termo "ciberfeminismo"
en Adelaide (Australia) en 1991 co
grupo (VeNuS) Matrixr cuxas catre
compoñentes proveñen do mundo
da arte (Francesca da Rimini,
Julianne Pierce, Josephine Starrs
e Virginia Barratt) comezando a
usar o termo a principios dos 90,
para presentar os seus traballos
de experimentación entre o
suxeito feminino, a arte e a

Como sinala Cecilia Castaño, a
brecha dixital de xénero "esta
relacionada co dominio masculino
das áreas estratéxicas da
educación, a investigación e o
emprego relacionado coas
ciencias, as enxeñerías e asTlCn
As conclusións de todos os
traballos consultados en torno a
este tema coinciden en que a
medida que sobe o nivel de
profesionalismo na carreira deTIC,
o número de mulleres descende
do xa exiguo número de punto de
partida, polas razóns polas que
non acceden a postos de poder ou
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virtualidadelo. Rimini conta así o
seu achado: "Era o verán do 91.
Desde logo, non era o verán do
amor. Eramos catro mozas".
Tiñamos calor, estabamos
aburridas e eramos pobres (para
min, as cousas cambiaron pouco,
excepto que xa non me aburro),
Decidimos irromper no cártel do
porno e facer algo de chick porn
(porno de mulleres), Creamos
unhas imaxes usando ordenadores
roubados: Beg, Bitch, Fallen e
Snatch. Decidimos que era máis
divertido xogar con ordenadores
que mirarnos continuamente a
parrocha e así ... VNS Matrix.
Etiquetamos o virus da nova

desorde mundial impulsadas polo
viño tinto e as babas vaxinais'.'
Outra referente como Sadie
Plant12,coa súa obra
" Ceros+Unos',' aborda desde un
amplo rango de disciplinas a teoría
e a práctica da comunicación. O
estudo sobre a propia estrutura do
hipertexto e os enlaces, utilizados
para a navegación a través de
internet que de forma ramificada
permiten avanzar, retroceder,
tomar unha derivación diferente á
liña de partida treixada, rodear,
volver ao inicio, etc ... ata o
número ilimitado de nomes a
utilizar. "Un individuo -di Plantpode converterse nunha explosión
demográfica na rede: moitos
sexos, moitas especies ... un lugar
"que se define como urdido
infinito de relacións en ausencia
de xerarquías, un lugar cuxa
estrutura escusa, en principio, a
presenza de calquera
determinación falocéntrica'.'
Segundo o artigo de De
Miguel-Boix, Sadie Plant deu de
cheo nun dos problemas do
feminismo tradicional, a
tecnofobia, que co seu
naturalismo esencialista estaría
compartindo os mesmos
prexuízos patriarcais da sociedade,
que penaliza o acceso das
mulleres ao mundo tecnolóxico,
acentuando a brecha dixital.
Por seguir unha lita de
acontecementos históricos,

ciberfeminismo e arte son tamén
os elementos esenciais do l o
Encuentro Internacional
Ciberfemista, convocado en
setembro de 1997 no marco de
Documenta X, unha das mostras
máis importantes de arte
contemporánea do mundo, que se
presenta cada cinco anos en
~~~~~l (p,lemaña),
encontro,
segundo as cronistas, deuse a
nova polémica entre feministas
tradicionais dos 70, tecnofóbicas
polo xeral, e as novas xeración de
ciberactivistas; pero non durará o
desacordo, como se comprobará.
Desde o Estado, un novo
rumbo cara a0 tecnofeminismo
será trazado pola xornalista
Montserrat Boixl creadora de
"mujeres en r e d Esta plataforma
xorde en agosto de 1997 co
obxectivo de "crear un punto de
encontro en lnternet que facilite o
intercambio de información,
estratexias e contactos entre os
grupos de mulleres e grupos
feministas do mundo"
O despegue do nodo50.org,
significou fundir a unidade de
acción das mulleres nun só "clic'.'
Unha mostra disto foi a Marcha
2000: "miles de mulleres de todo
o mundo comunicadas e
coordinadas a través de lnternet
co obxectivo común de denunciar
a pobreza e violencia de xénero,
capaces de mobilizar a millóns de
persoas no mundo a partir dunha
proposta realizada por un centenar
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de mulleres desde Canadá'.' (De
Miguel e Boix).

Á mesma corrente
ciberactivista vencellamos o labor
de Carmen Castro, creadora no
ano 2002 dunha web persoal que
co tempo foise configurando
como a "Comunidad de
Conocimiento"
SinGENEROdeDUDAS.com
(manteño a tipografía non
arbitraria do titulo). O ciberespazo
de Castro combina unha activa
plataforma 2.0 (Face, Twiter) e un
blog particular, Ikstro.com, que
marca como obxectivos:
"proxectar a visión do cambio
social e económico necesario:
para compartir estratexias e
coñecemento; para propoñer
metodoloxías aplicables na xestión
do cambio organizacional e social.
Para experimentar e desenvolver
métodos de traballo integrando o
enfoque de xénero no
desenvolvemento
socioeconómico'.' C. Castro
coordina unha rede de aspectos
conceptuais, tácticos e técnicos
que serán un leit motiv do
ciberespazo feminista, como a
militancia polo software libre "de
xénero"; un proxecto persoal de
investigación e acción política
feminista, a Lkstropedia13,e unha
militancia á marxe das canles
virtuais, como conferenciante e
comunicadora.
A comunidade de xornalistas
de AMECO, Asociación Española

de Mujeres Profesionales de los
Medios de Comunicación, que se
activa en maio de 1994, abriu as
fronteiras á información e
comunicación fóra das canles
convencionais e das barreiras
xenéricas. A partir de 2007
incorpórase ao ciberespazo con
AmecoPress, a primeira axencia
española de información
especializada en elaborar, difundir
e transmitir información
periodística desde a perspectiva
de xénero.

O INlMlGO REAL DO ESPAZO
VIRTUAL
Volvendo a unha das claves
deste artigo, sobre quen está a
con~truír~ / O Ucon~truiiáas nOVaS
tecnoloxías para o novo mundo,
obsérvase a progresiva deserción
de mulleres nos estudos
tecnolóxicos. Segundo as
investigacións levadas a cabo por
nos
Donestech e LelaC~ders'~,
últimos tempos apréciase unha
diminución de mulleres
matriculadas nos estudos de
informática con respecto aos anos
90. Esta apreciación atinxe a
estudos realizados tanto en
Europa como nos EEUU.
En 1984, o 371 % dos títulos
de Ciencias de la Computación
foron outorgados ás mulleres; a
porcentaxe reduciuse ao 29,9%
en 1989-1990, e ao 26,7% en
1997-1998. Segundo a enquisa da

Asociación de Investigación de
Computación, en 2010-11 as
tituladas baixaron do 12%, nesa
licenciatura. Tamén se poden
consultar as estatísticas de Luz
Muñoz, en Mujeres en red.'=

de mulleres realizan estudos de
informática nas universidades da
UE-27 en 2009. E un pequeno
número terminan os estudos e
traballan posteriormente como
informáticas.

O principal rival a bater está
oculto tras a discriminación
indirecta: nunha enquisa realizada
polo SWIFT (SuppO*ing Women jn
lnformation Technology)'%n
Vancouver, Canadá, pediu
información a 1411 participantes
acerca das súas opcións
profesionais. A enquisa encontrou
que as mulleres tenden a crer que
non teñen o conxunto de
habilidades necesarias para ter
éxito no campo da informática; o
que proporcionaría unha base
sólida para unha correlación
positiva entre a percepción da
competencia a elección de
carreira".

Dentro das industrias de
desenvolvemento das TIC, a
porcentaxe de mulleres é de
menos de 1 para cada 4 homes.
Algún estudo especula sobre se o
proceso de masculinización desta
nova disciplina, acompasado co
recoñecemento social, foi
achegando as TIC a. estereotipo
de carreiras técnicas,
accesibles ás mulleres. Esta idea
implica que existen dinámicas
implícitas que tenden a excluír as
mulleres das pr0fesiÓns que
aportan prestixio social e polo
tanto, boas oportunidades laborais
e soldos asociados a elas.

O problema dos estereotipos é
que, aínda sendo falsos,
condicionan en boa medida a
relación co mundo real e, como
temos visto, tamén o virtual (De
Miguel)

Porén, na consideración social
descúlpase máis o analfabetismo
informático dun home, e máis
tratándose dun executivo, porque
iso implica que poderá valerse
dunha secretaria. En troques unha
muller que non ten acceso ásTIC
pode ser considerada unha
ignorante ou estar obsoleta.

No caso do Estado Español,
por exemplo, as previsións de
elección de carreiras universitarias
para os próximos anos, sinalan
que Enxeñería Informática, ata
agora unha das titulacións técnicas
máis populares, perdeu case un
10% de popularidade (LelaCoders).
Calcúlase que soamente un 25%
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Co apoio constante da
publicidade machista, o lugar
habitual onde se sitúa ás mulleres
é a carón dos periféricos
(impresoras, fotocopiadoras,
cámaras, etc) en vez de estar

-

creando e programando como
soen aparecer os homes.
A tecnoloxía tradicionalmente
percibida como algo que se basea
na abstracción e o pensamento
Ióxico, na razón, asimílase con
valores masculinos, mentres que a
feminidade asóciase coa natureza,
a emoción, o misticismo e a
int~ición'~.
Heidi Schelhowe, unha
científica informática alemá, sinala
nun artigo, que é a tarefa dos
estudos de xénero nas ciencias
técnicas deconstruír a categoría
xénero 'per se',' do mesmo xeito
en que o xénero e o sexo están
sendo deconstruídos polas
ciencias sociais e humanaslg.
Prefería o termo desmontar ao
inquietante "deconstruír"
posmoderno, pero a idea ten toda
a Ióxica do mundo.
Volvendo aos estudos
informáticos, parece ser que esta
deserción das mulleres nas
últimas décadas non se produce
globalmente. Pola contra
obsérvase unha progresiva
incorporación de mulleres ás
carreiras das tecnoloxías
informáticas no continente
asiático, onde paradoxalmente
padecen máis vivamente a
discriminación por razón de sexo,
teñen menos oportunidades para
disponer do seu tempo, e non
digamos para estudar.

Na India, obsérvase tamén un
crecente aumento de mulleres
que están estudando e tomando
as carreiras técnicas. As
graduadas en Enxeñerías
Informáticas de Bombay medraron
dun 1,8%, en 1972, a un 8% en
2005. En Vietnam, Malaisia, India
e Filipinas, as mulleres constitúen
case a metade da forza de traballo
nas industrias de
desenvolvemento deTIC. Xa en
1987 máis da metade das persoas
programadoras de aplicacións e
analistas de sistemas en Singapur
eran mulleres.

A profesión informática nestes
países resulta máis valorada polo
sexo feminino pola utilización da
forza mental máis que a física.
Isto non quere dicir que continúen
sendo subrepresentadas nos
campos da tecnoloxía da
información, polo desigual acceso
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aos recursos económicos e
formativos.
A nivel global, esa
incompetencia técnica "asumida"
polas rapazas reflíctese tamén no
uso que nenas e nenos fan da
informática: as rapazas usan o
ordenador e lnternet para fins
comunicacionais ou para o traballo
escolar; mentres que os rapaces
apuntan máis a usos expertos,
como a creación de páxinas web,
á programación, ou á práctica de
videoxogos (LelaCoders,2011).
Un papel importante no que se
refire ao apontoamento dos roles
patriarcais contémplase moi
especialmente a través dos
Videoxogos. Dos 25 personaxes
femininos máis importantes dos
videoxogos, destacando entre os
primeiros: Lara Croft, Samus Aran,
Princess Peach, Chun Li e

Princess Zelda, encóntranse
soamente dous tipos de mulleres,
a princesa "a rescatar" ou a
loitadora sexy. (Luz Castro).

TIC baséanse na investigación
participativa e na escoita das
necesidades e valores das súas
usuarias.

A comezos do 2000 foi o
momento de eclosión, práctica e
difusión de redes sociais, páxinas
web, "xente currando, montando

As rapazas parecen entrar en
conflito co rol dominante proposto
polos videoxogos: deben elixir
entre o seu aprendido rol
cooperante fronte ao rol
competitivo que impulsa O X O ~ O .

FTM consiste na práctica da
fabricación ou reparación das
cousas por unha mesma, de modo

servidores, quedando ata as
tantas da mañá, arranxando temas
de redes
de streaminge
facendo probas. En Barcelona en
2005, o encontro reuniu unha
ducia de mulleres e ~ O C ~ ~ ~ Zen
O
intercambiar coñecementos
mentres se cociñaban canelóns e
aprendía a instalar a
distribución
nos
ordenadores das presentes','

Outro dos aspectos analizados
no estudo de Lela Coderszo,é a
diferenza e case enfrontamento
entre tecnólogas e hackers. A
través de 11 entrevistas destes
colectivos, indáganse as claves
para entender como as mulleres
participamos das tecnoloxías; e
tamén como xénero e tecnoloxía
son construtos culturais e políticos
que se transforman mutuamente
nesta relación. A maioría dividen
as súas carreiras oscilando entre o
traballo remunerado e o
voluntariado.
As tecnólogas, en xeral,
recibiron un ensino regrado na
universidade. O outro grupo
adquire os coñecementos grazas a
dinámicas autodidactas, Do It
Yourself/Faino Ti Mesma (FTM)
moi ligado a valores e prácticas
asociadas á "ética hacker',' así
como ao fomento e defensa da
cultura libre, da liberdade de
expresión, o anonimato, a
seguridade e a privacidade. Para
estas informáticas, o deseño das

que se aforra, entretense unha e
apréndese ao mesmo tempo.
Unha forma de autoprodución por
conviccións propias.
Esta aprendizaxe radica, tamén
na súa individualidade e o feito de
que se leve a cabo de maneira
solitaria no teu "cuarto propio"
conectado.
Esta ética libre alternativa
aparece ligada habitualmente a
iniciativas sociais e ao uso,
formación e desenvolvemento de
tecnoloxías libres.
Estas iniciativas acostuman a
estar concentradas en zonas
urbanas e responden a variedade
de formatos (talleres, seminarios,
encontros, cursos, campañas,
dinners).
Unha das modalidades son os
hacklabs ligados a centros sociais
okupados, ou a lugares onde hai
problemas de mobbing
inmobiliario L..] "en Barcelona, ou
Madrid, onde a problemática
social pode exceder a barreira de
xénero e as mulleres mimetízanse
en accións globais'.'
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En torno a algunha experiencia
galega semellante, Paula (MNG)
deseñadora dunha plataforma
incipiente Feminismo 3.0,
promovida por MNG e FIGA,
cóntanos informalmente dunha
breve experiencia da "Casa
encantada de Compostela'.' Moi
crítico co dispendio do Ano Santo
Compostelano 2010 e a visita do
Papa (motivo polo que foi
desaloxada) fusionouse o
movemento okupa coa Marcha
Mundial das Mulleres e outros
grupos relacionados cos presos
independentistas, ou simplemente
coa cultura alternativa. Sempre
comezan como experiencias
ilusionadoras, revolucionarias, pero
ideoloxicamente infaustas para o
feminismo: "como acostuma a
suceder, relegado ante a falsa

U S ~

neutralidade do discurso
globalizante alternativo'.'
A nivel europeo LelaCoders2'
destaca a iniciativa do colectivo
neerlandés Genderchangers
(http://www.genderchangers.org)
que consistiu na realización de
talleres tecnolóxicos impartidos
polas súas propias participantes
explicados metaforicamente
desde unha óptica de xénero:
"lmaxínate que estas viaxando
coa por un país cuxo idioma e
peculiaridades culturais
descoñeces. Lémbraste de como
te sentías ao encontrar a outras
coma ti? Buscamos que máis
mulleres se involucren na

Tecnoloxía a través do compartir,
experimentar, romper cousas,
chancear e facer preguntas
estúpidas.

guardian, riereta, infoespai, da
universidad lliure rimaia,
hardrneeting, summer camp
garrotxa, etc '.'

As estratexias dos colectivos
do ciberactivismo destacan as vías
prometedoras do Software Libre,
aínda pouco transitado polas
mulleres "que permite a
capacidade creativa e a
posibilidade de intervención non
suxeito á normativa do privado'.'

Con todo, tamén os prexuízos
de xénero inflúen nas
desenvolvedoras do open source:
a pesar de crear o propio código,
as entrevistadas recoñecen non
ser tan ousadas como os homes,
da mesma maneira que non se
fala tanto nas asembleas; igual
que non ha! tantas deputadas, non
saen á luz tantas programadoras.

Estas son "algunhas iniciativas
de autoxestión tecnolóxica
pensadas desde e para os
movementos sociais e a
sociedade civil como: guifi,
marsupi, lorea, sindominio, RFlD

Moitos éxitos que agora se
reconstrúen como historia de
empresas da web 2.0 son, en
realidade, fitos hacker ciberpunk
como as redes sociais
distribuídas, ou incluso o correo
electrónico.
Se cadra o extremo máis
alternativo das "codificadoras"
(creadoras de códigos, termo
propio) apuntan ao " hackerismo'.'
Este grupo perfila a unhas
rriulleres cuns sólidos
coñecementos técnicos, que se
asentan na dimensión
contracultural da filosofía do
software libre e a "ética hacker'.'
Algunhas propoñen unha ética
hacker-feminista.
Unha "hacker" é unha
tecnóloga que ama a informática e
un "hack" é unha solución técnica
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Princess Zelda, encóntranse
soamente dous tipos de mulleres,
a princesa "a rescatar" ou a
loitadora sexy. (Luz Castro).

TIC baséanse na investigación
participativa e na escoita das
necesidades e valores das súas
usuarias.

A comezos do 2000 foi o
momento de eclosión, práctica e
difusión de redes sociais, páxinas
web, "xente currando, montando

As rapazas parecen entrar en
conflito co rol dominante proposto
polos videoxogos: deben elixir
entre o seu aprendido rol
cooperante fronte ao rol
competitivo que impulsa o xogo.

FTM consiste na práctica da
fabricación ou reparación das
cousas por unha mesma, de modo

servidores, quedando ata as
tantas da mañá, arranxando temas
de redes
de streaming e
facendo probas. En Barcelona en
2005, o encontro reuniu unha
ducia de mulleres e focalizouse en
intercambiar coñecementos
mentres se cocinaban canelóns e
se aprendía a instalar a
distribución Ubuntu nos
ordenadores das presentes'.'

Outro dos aspectos analizados
no estudo de Lela CodersZ0,é a
diferenza e case o enfrontamento
entre tecnólogas e hackers. A
través de 11 entrevistas destes
colectivos, indáganse as claves
para entender como as mulleres
participamos das tecnoloxías; e
tamén como xénero e tecnoloxía
son construtos culturais e políticos
que se transforman mutuamente
nesta relación. A maioría dividen
as súas carreiras oscilando entre o
traballo remunerado e o
voluntariado.
As tecnólogas, en xeral,
recibiron un ensino regrado na
universidade. O outro grupo
adquire os coñecementos grazas a
dinámicas autodidactas, Do It
YourselVFaino Ti Mesma (FTM)
moi ligado a valores e prácticas
asociadas á "ética hacker',' así
como ao fomento e defensa da
cultura libre, da liberdade de
expresión, o anonimato, a
seguridade e a privacidade. Para
estas informáticas, o deseño das

que se aforra, entretense unha e
apréndese ao mesmo tempo.
unha forma de a u t o p r o ~ u c ~por
~n
conviccións propias.
Esta aprendizaxe radica, tamén
na súa individualidade e o feito de
que se leve a cabo de maneira
solitaria no teu "cuarto propio"
conectado.
Esta ética libre alternativa
aparece ligada habitualmente a
iniciativas sociais e ao uso,
formación e desenvolvemento de
tecnoloxías libres.
Estas iniciativas acostuman a
estar concentradas en zonas
urbanas e responden a variedade
de formatos (talleres, seminarios,
encontros, cursos, campañas,
dinners).
Unha das modalidades son os
hacklabs ligados a centros sociais
okupados, ou a lugares onde hai
problemas de mobbing
inmobiliario L..] "en Barcelona, ou
Madrid, onde a problemática
social pode exceder a barreira de
xénero e as mulleres mimetízanse
en accións globais'.'
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En torno a algunha experiencia
galega semellante, Paula (MNG)
deseñadora dunha plataforma
incipiente Feminismo 3.0,
promovida por MNG e FIGA,
cóntanos informalmente dunha
breve experiencia da "Casa
encantada de Compostela'.' Moi
crítico co dispendio do Ano Santo
Compostelano 2010 e a visita do
Papa (motivo polo que foi
desaloxada) fusionouse o
movemento okupa coa Marcha
Mundial das Mulleres e outros
grupos relacionados cos presos
independentistas, ou simplemente
coa cultura alternativa. Sempre
comezan como experiencias
ilusionadoras, revolucionarias, pero
ideoloxicamente infaustas para o
feminismo: "como acostuma a
suceder, relegado ante a falsa

neutralidade do discurso
globalizante alternativoN
A nivel europeo LelaCoders2'
destaca a iniciativa do colectivo
neerlandés Genderchangers
(http://www.genderchangers.org)
que consistiu na realización de
talleres tecnolóxicos impartidos
polas súas propias participantes
explicados metaforicamente
desde unha óptica de xénero:
" lmaxínate que estas viaxando
soa por un país cuxo idioma e
peculiaridades culturais
descoñeces. Lémbraste de como
te sentías ao encontrar a outras
coma ti? Buscamos que máis
mulleres se involucren na

Tecnoloxía a través do compartir,
experimentar, romper cousas,
chancear e facer preguntas
estúpidas'.'
As estratexias dos colectivos
do ciberactivismo destacan as vías
prometedoras do Software Libre,
aínda pouco transitado polas
mulleres "que permite a
capacidade creativa e a
posibilidade de intervención non
suxeito á normativa do privado'.'
Estas son "algunhas iniciativas
de autoxestión tecnolóxica
pensadas desde e para os
movementos sociais e a
sociedade civil como: guifi,
marsupi, lorea, sindominio, RFlD

guardian, riereta, infoespai, da
universidad lliure rimaia,
hardmeeting, summer camp
garrotxa, etc.
Con todo, tamén os prexuízos
de xénero infloen nas
desenvolvedoras do open source:
a pesar de crear o propio código,
as entrevistadas recoñecen non
ser tan ousadas como os homes,
da mesma maneira que non se
fala tanto nas asembleas; igual
que non hai tantas deputadas, non
saen á luz tantas programadoras.
Moitos éxitos que agora se
reconstrúen como historia de
empresas da web 2.0 son, en
realidade, fitos hacker ciberpunk
como as redes sociais
distribuídas, ou incluso o correo
electrónico.
Se cadra o extremo máis
alternativo das "codificadoras"
(creadoras de códigos, termo
propio) apuntan ao " hackerismo'.'
Este grupo perfila a unhas
mulleres cuns sólidos
coñecementos técnicos, que se
asentan na dimensión
contracultural da filosofía do
software libre e a "ética hacker'.'
Algunhas propoñen unha ética
hacker-feminista.
Unha "hacker" é unha
tecnóloga que ama a informática e
un "hack" é unha solución técnica
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intelixente que se leva a cabo por
medios non obvios.
Segundo o informe de
LelaCoders, soamente un 0,01 %
do total d a s programadorQs fanse
hackers femininas.
O tópico de hackers no noso
imaxinario neófito remítenos a
unha especie de bandoleiro do
ciberespazo capaz de pór en risco
os piares das empresas
informáticas, de limpar contas, ou
desvelar segredos oficiais.
A gama deste tipo de
"delincuentes" podía rebaixarse
ata @Sespabilad@sestudantes de
informática que por amolar,
irrompen nos nosos ordenadores
para roubarnos os nosos
contrasinais. Pero debo recoñecer
que ata que non coñecín á
enigmática Lisbeth Salander, da
saga Millenium, non asimilei o
lado positivo e xusticeiro da
cultura Hacker.
Neste momento de involución
social e de dereitos que
padecemos, volvemos a vista ante
o seu enorme potencial solidario e
revolucionario.
Para a alemá Barbara Thoenszz,
unha das poucas mulleres hacker
coñecidas, integrante do Chaos
Cornputer Club: " Hackear é
político, porque cando tomas o
hacking como unha ferramenta
para construír información e

sistemas de información, podes
mostrar que hai detrás desas
técnicas, podes mostrar que hai
construído detrás do software:
"Hai determinadas
características agachadas no
software de Microsoft que a xente
non coñece, algúns software
teñen subprogramas (como os
Troianos que non
pero están
traballando no teu ordenador) que
se meten no teu sistema e
róubanche información; revisan a
túa máquina sen que ti o saibas e
iso é algo que non podes
controlar. Aí está o asunto:
compras algo que toma o control
por ti, sobre a túa vida"
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"Creo que é moi político
mostrar que é o que o software
está a facer por nós e tamén é
moi político mostrar como o
software funciona, como traballa.
Para rnin, aprender é unha
cuestión política'.'

O coñecemento está
conectado co poder moito máis do
que pensamos. Para min é algo
moi importante conseguir o meu
propio coñecemento e ter redes
con outra xente para compartilo. E
realmente positivo ter unha
comunidade con quen
intercambiar estas ideas, creo que
isto pode ser realmente
subversivo."

Moitas hackers, que
curiosamente non se recofiecen
como tales, hackean para
compartir, estimular, vivir no seu
día a día. " Hackear é facer algo
con paixón para OS demais e sen
esperar nada a cambio'.'
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FEMINISMO OU BARBARIE
O feminismo ten como
proxecto liberar as mulleres do
menosprezo como seres
inferiores, escravas, dedicadas ao
labor, a parir, a criar. A meta final
do feminismo é a humanización
total das mulleres, para deixaren
de ser animais que paren seres
humanos.
O sistema que permite a
desproporción entre mulleres e
homes chámase Patriarcado.
Victoria Sau, defíneo así: É unha
toma de poder dos homes sobre
as mulleres do que o axente 6 de
orde biolóxica se ben elevado a
categoría política e económica.
Dita toma de poder pasa polo
sometemento das mulleres a par;<
á represión sexual e á apropiación
do traballo.'
O termo foi utilizado por
Poulain de la Barre, no s. XVII, e
logo por Engels. Pero quen o
acuñou foi o Feminismo Radical
ianqui, nos anos 60 do s. XX, con
dúas obras indispensables: Política
Kate
e
de sexualidade de Sulamith
Firestone.
O patriarcado, precursor
modelo de dominación, é tan
proveitoso que todos os sistemas
o adoptaron, e mantense desde a
prehistoria ao sistema capitalista
actual. Porén, aínda non está
recollido nos dicionarios. O cal é
unha proba do desprezo

María Xosé Queizán

intelectual polo abuso, e do atraso
das academias da lingua.

TRABALLO E PATRIARCADO
A apropiación do traballo,
sinala V. Sau, é norma perenne.
Que as mulleres traballan máis ca
os homes é unha constante
histórica. Desde que temos datos,
as mulleres fixeron case todo o
traballo. Nas sociedades primitivas
son animal laborans (Aristótelesi.
Aínda as vemos cultivar campos,
recoller froitos, sementes ou
mariscos, camiñar quilómetros
para conseguir auga. Só elas.
Alimentan e manteñen homes e
criaturas.
A importancia do seu papel foi,
e é negada. Nos libros de
antropoloxía, nos documentais, no
cine ... sempre vemos imaxes
masculinas, o home erectus,
heroe cazador que alimentaba,
aportaba proteínas e protexía á
tribo. O antropocentrismo
terxiversa a realidade: as mulleres
alimentaban as crías e protexíanas
da voracidade e do abuso sexual
dos machos.
Enfrontarse a feroces animais
aínda 6 perigoso hoxe, comenta a
nova antropoloxía, canto máis para
aqueles seres que contaban cunha
rudimentaria tecnoloxía. Eran máis
ben carroñeir@s e vexetarian8s.
Tamén obtiñan proteínas dos
froitos secos e algúns cereais.
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1
Recentemente, na Revolución
Industrial, cando as máquinas
podían contribuír á igualdade, as
mulleres e a infancia pasan a ser
explotadas nas fábricas con
salarios reducidos.

1

i
En Galiza foi evidente esta
1
explotación, no agro, no mar, na
industria, nas minas. O esforzo
1
I
incesante feminino faille dicir a
Concepción Arenal: Consecuencia
de que se pague tan pouco o seu
I
traballo, é que a muller ten que
traballar moito e caer baixo o peso t
dunha tarefa continuada superior
ás súas forzas.... Os médicos din
que as mulleres morren de tal ou
cal enfermidade, pero en realidade 1
morren do exceso de traballo.'

1

1
1

O xeral, o propio de todas as
mulleres é o labor. Na ditadura as
mulleres levaban no DNI, de
profesión: sus labores, a loita
diaria emprendida polo corpo das
mulleres para manter limpo e en
pé o mundo, para coidar e
alimentar os "seus'.' A lingua
exprésao mal. Ela é "súa8.'Ao
servizo do home e d@s fill8s. O
labor nunca se dá feito e non pode
deixarse de f a ~ e r Garda
.~
pouca
semellanza cos actos heroicos, e
porén son necesarias moitas
horas de sufrimentos e esforzos
que teñen
inexorable
repetición, para levar a cabo o
A fabricación, propia do homo
faber, pola contra ten un comezo
I.s.s.N.: 1139-4854
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e un fin definido e previsto. O
resultado da fabricación
permanece, véndese e págase.
O animal laborans, segundo
Aristóteles, para diferencialo do
animal racional, separouse do
homo faber que traballa. O
chamado traballo doméstico,
improdutivo, non é traballo, senón
labor, e foi desprezado incluso por
Marx. En realidade non era
improdutivo como o cualificaron.
As mulleres na casa facían de
todo. O rural, en tempos, era unha
pequena fábrica.
Ao chegar a Revolución
Industrial, as operarias pasaron a
fabricar fóra de casa.
Transformáronse en proletarias.
Pero seguiron facendo os seus
labores. Gratis. Unha gran Celada
na que se encontran aínda hoxe.
Cómpre ter en conta que os
chamados labores son gratuítos
cando se fan no privado. No
público, páganse. Algúns
exemplos: escolas infantís,
xeriátricos, hospitais, comedores
escolares, gabinetes de psicoloxía,
asistencia social... Ou sexa, o
labor dunha muller na casa cupón
moitos traballos e oficios. Cómpre
incluír o traballo do amor, e tamén
o do sexo.
Na actualidade pagar as horas
do labor, do traballo escravo
realizado na esfera privada,
elevaría un 58% por cento o PIB
español. (No cómputo faltan
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moitas tarefas que non
cuantifican). As mulleres
asalariadas que teñen un contrato
de traballo e ademais un contrato
sexual, privado, fan unha dobre
xornada de traballo. Son unha
bicoca para o Estado.
Paralelamente, esa dobre xornada,
réstalles enerxía e interese polo
traballo asalariado e redunda en
prexuízo da súa promoción laboral.
Para máis, ao teren
posibilidade de parir, a empresa
quere evitar o permiso maternal.
O capitalismo non aprecia que
nesas "vacacións: as proletarias
xeran, pairen, aleitan, educan,
ponen a punto para traballar as
máquinas máis valiosas: seres
humanos.
Todo xustifica a misoxinia das
empresas á hora de contratar
mulleres. Daquela, o labor das
mulleres, ademais de duplicar o
seu horario de traballo, causa o
seu paro laboral. Celada mortal.

A gran idea de Russeau foi O
Contrato. Libera do servilismo do
Antigo Réxime. Pero, hélas, os
ilustrados, agás insignes
excepcións, como Condorcet e
Olympe de Gouges exclúen,
liderados por Rousseau, as
mulleres do contrato social. Traizón
histórica que sustenta a Celada.
Para os homes, o contrato
social, a liberdade civil, presupon o
dereito patriarcal, daquela inclúe o
contrato sexual, o dereito que os
homes adquiren sobre as mulleres
mediante o contrato do
matrimonio. Así, o contrato social
é unha instancia de liberdade e o
contrato sexual é unha obriga de
suxeición para as mulleres,
subordinadas aos homes en canto
homes.
Ao negarlle ás mulleres o
acceso á instrución, só os homes
van ter coñecementos e dereitos.

CONTRATO SOCIAL E
CONTRATO SEXUAL
Na Ilustración prodúcese unha
transformación social de enorme
repercusión. Dada a racionalidade
do ser humano, imponse a idea da
liberdade, igualdade e
fraternidade. Serán conceptos
esenciais para acabar co racismo,
para o feminismo e a liberación
das mulleres e para avanzar cara a
democracia.
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Un exemplo: Murguía, era
quen asinaba os contratos para
poder publicar Rosalía de Castro
os seus libros.
O contrato social pertence á
Esfera Publica; o contrato sexual á
Esfera Privada. Dominar na esfera
privada permítelles aos homes
apropiarse das criaturas e seren
pais. O antropólogo Levi Strauss:
O que se intercambian co contrato
de matrimonio 6 unha forma
singular de propiedade; a máis
preciosa categoría de bens: as
mulleres e as criaturas.
A diferenza sexual convértese
en diferenza política. Por iso
continúa o interese por manter a
esfera privada, como
comprobamos coa última Lei de
Familia da Xunta de Galicia.
E contraria á Lei de Igualdade,
deTraballo e de Violencia de
xénero, pero, nin os partidos da

1

oposición ou sindicatos se
molestaron en impugnala. O
relativo ás mulleres é cousa á
parte. Só o feminismo se
preocupa da perda de autonomía,
de liberdade, de capacidade
mental e de democracia.
PRIVADO E PÚBLICO
Que o patriarcado se
manifeste en dúas esferas,
ademais do aspecto económico,
mantén dúas mentalidades.
Público: imparcial, racional e
xusto. É onde se decide a lingua,
O nome, o ser das cousas.
Privado: vínculos especiais,
particulares, non universais.
Público: formacións abertas e
de opinión, acción política.
Privado: intereses parciais,
individuais, egoístas.
Público: intereses de Estado,
benestar xeral.
Privado: Prestación de
servizos, labor, sexo. Con
frecuencia, mediante coerción e
violencia. O privado é un lugar de
terror oculto, onde se lavan os
trapos sucios, máis ben
sanguinolentos.
As mulleres, ben ensinadas
durante séculos, defenden o
privado e acubillan os "seus:' Tanto
é así que a lei non lles permite ser
testemuña no caso de xuízo
contra o marido, o pai, @Sfill@s...

VIOLENCIA E FEMlNlClDlOS
0 s feminicidios son o extremo
dun comportamento masculino
propio das atribucións que Ile dá o
contrato sexual que inclúe unha
ampla variedade, desde a violencia
verbal, o desprezo, o abuso
sexual, os golpes físicos e
emocionais, maternidades
forzadas, mutilacións sexuais
etcétera.
O extremo é a morte das
mulleres por seren mulleres.
Mortes privadas. Sen repercusión
pública. Na TV, informan
brevemente; na prensa, en letra
miúda, nun reducido espazo,
mesmo en comparación con
mulleres vítimas de criminais
alleos. As vítimas do terrorismo
machista só merecen un minuto
de silencio diante dos respectivos
concellos aos que pertencían.
Vítimas sen nome, sen funerais
importantes. Vítimas do seu
contrato sexual. Vítimas da gran
Celada.
Asasinar mulleres foi normal
sempre. Agora, na cultura
occidental, o principal motivo 6
que a muller quere liberarse, fuxir
da esfera privada, adquirir
autonomía ou divorciarse. O dono,
a parella, afeito a ter o poder,
séntese enganado e frustrado.
Non o tolera e decide matala
antes que permitir que escape.
Aplica a lei de fuga.
Comprobamos que saír da esfera
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do Privado ao Público é moi
perigoso.
En 1995 editouse un novo
Código Penal con algunhas
reformas. Antes, o uxoricidio,
descul~ábase~
de Ser honor;^
causa. Agora non hai delitos de
honra, senón de liberdade. Pero
segue sendo un delito semiprivado.
No caso dos malos tratos
tamén. A eximente do "perdón','
que pertence ao mundo da relixión
e dos sentimentos, permítese
legalmente. Son, madía levan, as
mulleres as que retiran a
acusación e "perdoan'.' A
mentalidade adquirida durante
séculos de privatización, de
submisión, produce carencia de
autoestima. Dado que a violencia
é cíclica e a agresión comezou con
microviolencias, elas levan anos
perdoando. Mais a lei só admite o
"perdón" no caso do terrorismo
machista. Nunca no caso de
xulgar o terrorismo político ou o
crime público.
SEXUALIDADE E SEXO
Bases da teoría feminista
neste aspecto son O Segundo
Sexo de Simone de Beauvoir, de
1949, e Política Sexual de Kate
Millet no 1969, onde se afirma
que o sexo ten un carácter
político. As condutas sexuais non
son tanto privadas e persoais,
senón produto dunha aprendizaxe

1
1

e dunha norma patriarcal. Así, o
coito (foder) é un acto de poder, e
ten unha función política,
dominante, ademais de
fecundadora.

As feministas
O
'
na diferenza entre Sexualidade e
Sexo, ou sexa, que as relacións
eróticas, o pracer sexual, non ten
por que
re~rOdución
ser heterosexual. Contra a Igrexa,
que só permite relacións sexuais
de iren encaminadas a procrear, as
feministas radicais defenderon a
liberdade sexual.
Pero, o avance na
humanización que supuña
diferenciar sexualidade de sexo,
fracasou. A liberdade sexual foi
outra Celada na que caeron as
Ao
cambiar
progres da
os modelos de sexualidade, a
liberdade foi para os homes que
podían realizar sexo con máis
facilidade e co beneplácito das
mozas. lmpuxeron O coito como
norma de acto sexual. Realizalo é
avanzado, rexeitalo, retrógrado.
Porén, O coito iguálanos cos
primates dos que ainda nos
diferenciamos pouco, maiormente
no aspecto sexual. José Enrique
Campillo, antropólogo, asegura
que o sexo dos humanos apenas
cambiou desde hai 200.000 anos.
Para favorecer o coito, o
slogan era a virxindade produce
cancro. Pola contra, a infección por
VPH, o virus do Papiloma humano

ou virus do coito, o seu modo de
transmisión, é un factor de risco
para desenvolver o cancro de
útero. Para evitalo propoñen
vacinar as nenas desde os 12
anos, idade na que comezan a
seren penetradas. AO risco do VPH
cómpre engadir outras
enfermidades de transmisión
sexual e a SIDA. Este foi O danoso
resultado da liberdade sexual!
Afastadas das ideas feministas
liberadoras, vivimos unha
hipersexualización do feminino na
que as lolitas son ofrecidas sen
escrúpulos, probando o retroceso
feminista no relativo ao sexo. O
feminismo do último terzo do
século conseguiu leis favorables á
igualdade política e laboral. Pero
no eido sexual, deixámoslle unha
Celada obscena e
ás novas
xeracións.
Na sociedade do s. XXI,
técnica, internauta e global, o
único natural que queda é a
práctica sexual e a súa
consecuencia: embarazo, parto e
enfermidades. AS mulleres seguen
sendo montadas e, como
consecuencia, paren como
animais. E, para máis naturalismo,
ultimamente queren facelo como
nas sociedades preindustriais.
"Poderemos superar
totalmente a animalidade -di
Eudald Carbonell- cando
construamos un contexto
biotecnolóxico no cal exista a
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posibilidade de automodificarnos...
Só superando a animalidade
poderemos dar resposta á
humanidade a través da
humanización "4
E evidente que acabar coa
;deoloXja do natural;smo 6 base
fundamental para a humanización
. ~Feminismo
das h ~ m a n a sO
aspira a que as mulleres saian do
natural para formar parte do
~ultural,do humano; abandonen a
esfera privada para entraren na
pública, e teren plenos dereitos de
cidadá, de traballadora, de persoa.

l

,

istO
se consigaf
serán usadas sexualmente, mal
tratadas e asasinadas. O que
significa vivir
da
barbarie.
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UNHA PROFESIONAL DA
ESCRITA A PROL DA
EMANCIPACIÓN DA MULLER

Na primavera de 1927 as
páxinas do xornal El Sol de Madrid
1 mantiveron un anovador debate
que dá boa conta do momento
polo que estaba a pasar a cuestión
da formación feminina nos
comezos de século en España.
!
Que deben ler as mulleres? foi a
I pregunta que a xornalista galega
María Luz Morales (A Coruña,
1898-Barcelona, 1980) trasladou ás
lectoras do diario liberal
inaugurando, aquel 16 de abril, a
que de certo foi a primeira enquisa
sobre a lectura feminina da
i
contemporaneidade en España.

1,

1

1

Ao longo de máis de tres
meses, Morales recibiu na mesa
da redacción ata 500 cartas nas
que mulleres de toda condición Ile
confiaban as S Ú ~ Srutinas lectoras
e as súas preferencias literarias.
Da súa análise tira a xornalista
unha primeira conclusión:
((Nuestra encuesta (...) nos ha
dado como resultado casi único
-aparte la indiscutible preferencia
femenina por la obra de D. Benito
Pérez Galdós- la evidencia de una
gran desorientación y de un
todavía mayor anhelo de
orientarse en materia de lecturas
por parte de un gran número de
mujeres españolas»'.
Con ese obxectivo, o de
clarearlle o rumbo literario á muller

do seu tempo, Morales ábrelle as
páxinas do xornal
a
unha ducia de intelectuais para
que deixen alí o seu parecer sobre
que deberían ler as mulleres. A
restra de nomes abrangue
sinaturas de recoñecido prestixio
na época, como as de Ramón y
Cajal, Ramiro de Maetzu, Carmen
de Burgos, Pío Baroja, Gregorio
Marañón, Concha Espina, Eugeni
dfOrs, Ramón Gómez de la Serna
ou Sara Insúa.
Consonte pasaban as
semanas, a publicación daqueles
artigos virou nun debate aberto
que fixo que algúns se remexesen
nas súas cadeiras e amosasen a

súa desconformidade coa idea de
que as mulleres puidesen, ou
mesmo debesen, ler O mesmo
cós homes. Nesta liña ían as
teses defendidas por Pío Baroja e
José María Salaverría, que
manifestaban irados a súa
oposición a que a muller tivese
acceso libre, en igualdade de
condicións, aos andeis das
bibliotecas.
A enquisa rematou o 31 de
xullo de 1927 cun artigo no que
María Luz Morales sinalaba: «Las
opiniones L..) han sido muy
distintas. Alguna, duramente
-fecundamente- fustigadora,
cruel. Alguna, benévola, amable,
I.S.S.N.: 1139-4854
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en grata concesión a la galantería.
A nadie se le ocultará el dardo
irónico (rima de aquel gesto y de
aquella frase: jcosas de mujeres!)
que encierran unas cuantas. Ni el
matiz práctico, casi comercial, que
otras esconden. Las hay austeras
y las hay que rozan con lo
resbaladi~o))~.
E remata: ((las
mujeres deben leer lo mismo que
el hombre, apartándose de la
llamada literatura blanca, frívola y
superficial3)).
Velaquí, nesta última
afirmación, o propósito co que a
xornalista botara a andar aquel
proxecto. Nun tempo no que a
muller española comezara
timidamente a reivindicar o seu
dereito á formación, María Luz
Morales artellou dende as páxinas
do xornal un debate co que
procuraba influír publicamente na
idea de que a emancipación da
muller española pasaba
necesariamente polo seu libre
acceso á cultura. A publicación
desta enquisa mesrno conseguiu
levantar poeira entre a prensa
conservadora da época. Así, o
xornal católico El Siglo Futuro
manifesta: ((La señorita (María
Luz) se muestra oficiosamente
satisfecha, pero realmente se la ve
un poco desengañada (nosotros
conjeturamos que lo estará,
mucho), y aún desfallecida L..).
Inmorales, pornográficos,
abyectos son muchos libros que
recomiendan estos señores a las
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mujeres (...l. En ningún autor se
nota el respeto debido a la moral
cristiana, ni a la autoridad de la
Ben puidera afirmarse que
María Luz Morales Godoy
representou, dende ben moza, o
exemplo daquelas poucas
mulleres cultas e emancipadas de
comezos do século vinte. Nacera
no ano 1898 no seo dunha familia
medianamente acomodada da
cidade da Coruña. Senda nena, 0s
Morales Godoy trasladáronse a
Barcelona porque o traballo do pai
así o abrigaba. Estudou no lnstitut
de Cultura per la Dona, a primeira
Biblioteca popular de acceso libre
á muller en Barcelona, creada no
ano 1909 por Francesca
Bonnemaison. Logo, ingresou no .
Seminari de Pedagogia barcelonés
e temp6 despois no Consell
d'lnvestigació Pedagogica de la
Mancomunitat catalana, dirixido
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por Eugeni d'0rs. Finalmente,
cursou Filosofía e Letras na
Universitat Nova de Barcelona5.
Toda esta traxectoria como
estudante dotouna dunha
consistente formación
humanística, ao que haberá que
sumarlle o dominio de varias
linguas estranxeiras. Morales
converteuse nunha das primeiras
mulleres en visitar de maneira
asidua a biblioteca do Ateneu
Barcelones, Un club de cultura
frecuentado polas clases
burguesas da cidade e que, ata
daquela, estaba practicamente
pala presenza
masculina.
Foi María Luz Morales pioneira
en case que todos os eidos nos
que se desenvolveu
profesionalmente. A súa vocación
primeira, a de xuventude, era ser
actriz, como confesaría cara ao
final da súa vida nunha entrevista.
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Mais foi a casualidade a que, con
pouco máis de vinte anos, fixo que
recalase na que xa para sempre ía
ser a súa profesión primeira: o
xornalismo6.
gustaba da moda e era
lectora habitual das chamadas
revistas femininas. En 1921, a
revista El Hogar y la Moda,
vinculada ao semanario Lecturas,
convocou un concurso para cubrir a
praza de director. ((Presenté una
crónica de modas que fue
seleccionada entre todas las
demás que se enviaron. Trataba no
de una colección, sino de la moda
en abstracto, como concepto)). Con
1 só 23 anos de idade, capitaneou
aquela publicación feminina á que,
dende unha posición máis de
lectora que de xerente, ía dotar
dunha imaxe renovada,
'
conferíndolle ao universo da muller
unha nova dimensión na que as
i
; temáticas abordadas deixaban de
ser superficiais e eran tratadas con
1 erudición e sentido histórico,
) mesmo nas manifestacións
consideradas populares, como o
cinema, ou tidas por menos
relevantes, como a moda. No
medio das páxinas que servían de

l1

contedor aos tradicionais patróns
de costura e receitas de cociña, a
xornalista galega comeza a
introducir contos e referencias
literarias, de xeito que as lectoras
consideraban que aquela revista
les axudaba a mellorar a súa
situación.

De forma case paralela,
Morales envía a La Vanguardia uns
ensaios sobre teatro que Ile abren
as portas do diario decano da
prensa catalá como colaboradora
asidua. En data incerta, entre 1923
e 1924, entra definitivamente no
diario converténdose na única
muller da redacción. En 1928,
prodúcese o seu ingreso na
Asociación de Periodistas de
~
~ptes
seus~ primeiros~
traballos no xornal catalán permiten
albiscar xa o seu potencial
xornalístico e a súa exquisita
sensibilidade na abordaxe de
temáticas relacionadas, adoito, co
universo da muller e a literatura
infantil.

D~~ seus comezos na profesión
relatáballe á xornalista catalá Maria
Lluisa Fava nunha entrevista:
en mi
las
dificultades inherentes a una
profesión en la que abundan más
las fatigas que las glorias. También
las que en ese camino sembraban
mi juventud, mi inexperiencia y la
"rareza: por llamarla de algún
modo, que por aquellos veinte
significaba una joven periodista)).
Non era allea a galega ao feito
de que estaba a entrar nun mundo
de homes. Malia todo, o imparable
ascenso da moza xornalista
continúa de xeito que, en
novembro de 1926, a súa sinatura
é reclamada polo diario madrileño
El Sol. María Luz Morales
convértese, con só 28 anos, na
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segunda muller con presenza
habitual nas páxinas do xornal
xunto con Isabel Oyarzábal. Á
xornalista galega asígnaselle unha
sección dedicada aos chamados
temas "femininos'.' O 24 de
novembro de 1926, El Sol anuncia
a posta en marcha da sección La
mujer, el niño y el hogar, que bota
a andar só unha semana despois.
Morales achega como carta de
~
l ás súas~lectoras un~
presentación
artigo que afonda na relación da
muller co periódico como medio de
cultura, o que vén a evidenciar o
enfoque atrevido que pretende
verter sobre os contidos da
sección. Detecta a xornalista unha
tendencia xeneralizada na prensa
da época por abordar os temas "de
muller" dende unha postura frívola
e superficial. ((En general, la
literatura que el periódico ha hecho
"para las mujeres: ha carecido de
sentido humano y de belleza, de
gracia. Responde -suprema ofensa
hecha a la mujer por los mismos
que pretendían halagarla- a un
ideal estético muy inferior7)),
declara tallante. Nun ton crítico,
case irónico, Morales adianta o que
vai ser o pouso daquelas páxinas
que a dirección de El Sol pon nas
súas mans e que sentan o
antecedente primeiro do
xornalismo feminino en España:

((Yahora L..) una mujer va a
hablar sinceramente para las
mujeres. Va a hablar, en semanal
charla amiga, de las cosas que a

~

,

las mujeres interesan: del hogar,
del niño, de la casa, del ambiente
doméstico, de hijos. Y también,
[por qué no?, de trapos, de
modas, de afeites, de gratas y
consoladoras frivolidades ... Y
también L..) de los eternos temas
humanos que por igual a hombres
y a mujeres importan8».
Durante case nove anos,
dende 1926 ata 1934, María Luz
Morales é a encargada daquela
sección, traballo que compatibiliza
co seu posto de redactora no
diario La Vanguardia.Aquelas
páxinas, que hoxe se conservan
no arquivo da Biblioteca Nacional
de España, eríxense como
testemuño vivo dos aires de
renovación xornalística que a
galega trouxo ao tan miúdo
xornalismo feminino dos anos
vinte e trinta en España.
As constantes viaxes de
Morales a Madrid, en tanto que
responsábel das páxinas
"femininas" en El Sol, póñena en
contacto con María de Maetzu, a
que fora directora da Residencia
de Señoritas Estudiantes dende
1915. Aquela amizade e o interese
compartido pola promoción
cultural da muller Iévana a
colaborar na creación en
Barcelona, á altura de 1931, da
Residencia Internacional de
Señoritas Estudiantes, instalada
no Palau de Pedralbes e que ela
mesma dirixe. Aquela institución
educativa nace inspirándose nos

mesmos alicerces pedagóxicos da
residencia madrileña. Na entidade,
que viña a funcionar como un dos
típicos colleges americanos,
convivían estudantas de fóra de
Barcelona que cursaban estudos
superiores na cidade e ás que se
lles ofrecía unha formación de
reforzo nun ambiente refinado e
dotado de todas as comodidades
para o estudo. Nestes anos,
Morales preocupouse tamén por
convidar a intelectuais da época
para lles ofrecer conferencias ás
residentes, como foi o caso da
propia Maetzu, Ventura Gassol,
Eugeni d'Ors ou Ángel Ossorio y
Gallardo.
Con todo, foi a visita da poeta
chilena Gabriela Mistral a que
deixou maior pegada entre todos
os convidados, até o punto que
Morales chega a declarar que a
estadía da Nobel de Literatura en
Pedralbes, a comezos de 1935,
significou
máximo y más grato
acontecimiento de la corta vida de
la residencia>)$.
A relación entre as
dúas mulleres foi intensa a partir
daquel ano e acabou trenzada lago
do golpe militar do 36, ao igual
que a propia continuidade da
residencia, que foi clausurada polo
novo réxime. Semella que a
afinidade entre elas foi case
instantánea, polo moito que tiñan
en común. As dúas eran cultas e
independentes e compartían a
atracción polo universo da
literatura infantil e o mesmo
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desexo de que as mulleres
puidesen acceder sen
discriminacións á cultura e á
educación. Gabriela Mistral
chegou mesmo a encargarlle a
Morales a realización dunha
antoloxía de poetas cataláns
dirixida ao público
hispanoamericano con poemas
traducidos pola galega, un
proxecto que os tempos de guerra
farían caer no esquecemento.
En Madrid, María Luz Morales
tamén tivo ocasión de entrar en
contacto con algunhas das
mulleres que encabezaron a loita
sufraxista en España, como as xa
citadas Isabel Oyarzábal e María
de Maetzu ou tamén Clara
Campoamor, Victoria Kent, Matilde
Muñoz, María de Echarri ou
Margarita Nelken. No medio
daquel movemento feminista dos
anos 20 e 30 que pelexaba pola
visibilidade da muller en todas as
esferas sociais e que ía acadar o
debate a pro' do
voto das mulleres, Morales terfa
un papel máis ben secundario, o
que constitúe, a0 noso ver, unha
das causas do seu esquecemento
e o ter pasado desapercibida para
a práctica totalidade dos estudos
sobre feminismo na España do
século XX.
María Luz Morales mantense
escéptica respecto das
posibilidades que o feminismo
podía ofrecer en España, ao
considerar que este tiña na cultura
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latina un carácter de ((fruto
exótico, transplantado, sin raíz que
lo sostenga ni savia que lo
nutra1"».A súa visión daquel
momento de visibilidade social
que a muller española pugnaba
por conseguir era outra ben
distinta daquelas mulleres que
batían os pés nas tribunas
parlamentarias por mellorar a súa
situación. Morales non entendía
porén como aquela abstracción
que para ela comportaba a palabra
"feminismo" podía ligarse aos
que, ao seu xuízo, eran os
problemas reais e tanxibles da
muller do momento: a educación,
a alimentación, o amor e tamén a
relixión. ((Cuando en las ideas
-como en el arte- no palpita un
fondo de humanismo, [éstas] se
nos asemejan vacías1'», chega a
afirmar ao respecto.

ocupación tan bella como el
cultivo de la bibliofilia13».
A escasa aquiescencia de
María Luz Morales co feminismo
combativo foi algo que o pequeno
inventario de textos nos que
atende á causa da muller
demostra que mantivo ao longo da
súa vida. ~~~h~ entrevista que 1le
fan con motivo do Ano
Internacional da Muller en 1973,
declara:
((Pienso, a veces, que debería
avergonzarnos a las mujeres de
este siglo haber hecho tanto
tiempo chacota de Mistress
Pankhurst y sus sufragistas
fachosas, desmelenadas chillonas

Noutro artigo seu máis
serodio, de 1930, a xornalista
sinala: ((las viejas discusiones
sobre feminismo y antifeminismo
son cosa arcaica, fuera de lugar y
de tiempo; la llamada esclavitud
femenina es una antigua leyenda
dolorosa que debiéramos olvidar
por el lastre de odio que lleva
consigo12».Sitúa, neste senso,
como conquista primeira da muller
o seu acceso á cultura, sen
distinción entre ricas e pobres:
((Para la mujer pobre o modesta,
ninguna compensación como el
libro a mano. Para la dama
opulenta y culta, ninguna
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turbulentas, desafiando no sólo a
la fuerza pública, sino al ridículo,
fuerza aún más temible, para
irrumpir en las Cámaras -y, jay! en
los museos- exigiendo para las
mujeres cosas justas y humanas
de las que hoy nos beneficiamos.
Verdad que, luego, la vida e
incluso ¿Por qué no decirlo?, las
tremendas guerras que han
padecido este siglo, han
contribuido a ofrecer a las mujeres
horizontes más amplios que los
que conoció y quiso ensanchar
Mistress Pankhurst. Sí, también
mayores trabajos y más graves
respon~abilidades'~)).

A xornalista reivindica a
condición feminina non por
oposición ao home ou
complemento deste, senón en
tanto que entes que camiñan
abeirados, completándose e
facendo ((la vida más diversa, más
amable, más grata y más
bonita15».Ao seu parecer, a propia
muller é a que, facéndose valer no
seu traballo, na cultura e no
esforzo cotián, pode mudar
((estructurasque le son nocivas y
hábitos mentales que le son
adversoslG)).Para ela a loita contra
as estruturas de dominación
masculina debe exercerse a
modiño, sen perturbacións, e
dende a propia capacidade
emancipadora da muller do seu
tempo. No que si que está de
acordo con aquelas outras
mulleres é na necesidade de
avanzar na igualdade efectiva de
mulleres e homes ante a Lei, ante
o Dereito, a educación e a cultura.

sabemos que -aun respetando en
lo que valen tan ilustres nombreslas verdaderas, grandes mujeres
de Galicia no son las que juegan
un papel en el Arte y la Historia,
sino aquellas otras ignoradas y
humildes (...). De todas las
gallegas ilustres, es por ello la
más grande Rosalía; porque en su
voz solloza el dolor de todas estas
oIvidadas17».

En tanto que muller galega,
María Luz Morales recoñécese na
figura de tres escritoras
sobranceiras: Rosalía de Castro,
Concepción Arenal e Emilia Pardo
Bazán. A súa admiración é
manifesta no caso da autora de
Follas Novas, que define como ((la
poeta nacional de los gallegos)), e
sobre a que chega a declarar:

nunha homenaxe a Concepción
Arenal á beira do escritor e
histórico galeguista Xerardo
Álvarez Limeses. Morales ofrece
un discurso no que repara, moi
especialmente, na capacidade
creadora da muller galega como
poeta ventureira e creadora
e~pontánea'~.
Concibe Galicia
como unha terra ((honda y
esencialmente femenina)), e
engade: ((Galicia encuentra
-perdónenme los varones
gallegos- en sus mujeres su
concreción mejor (. . .).
Acostumbrados a ver a sus
mujeres trabajando duramente en

Dende a súa partida a
Cataluña, Morales volveu á terra
que a vira nacer, cando menos, en
dúas ocasións antes da contenda
do 36". En agosto de 1929 viaxa a
Pontevedra para tomar parte

(Todas las gallegas con sentido
común y una pizca de sensibilidad,
por muy literatas que seamos,
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colaboración, da que, porén, nada
se soubo a partir de entón. A
xornalista actuaba como modelo
foráneo, e con ganado prestixio,
para as galegas cultas, que se
querían gañar para a causa pero
que dificilmente se podían
recoñecer no estereotipo da
muller labrega e analfabeta.

los campos -como ellos-, no
puede a los hombres gallegos
sorprenderles que hagan versos.. .
mejor que ellosz0»
En xuño de 1933, é reclamada
polo Partido Galeguista para
participar en Ourense como
mantedora dun certame literario
en homenaxe a Manuel Murguía,
do que se cumprían cen anos do
seu nacemento. A súa presenza
en Galicia é agasallada polo
Partido Galeguista con multitude
de actos nos que Morales
aparece á beira dalgunhas das
figuras máis representativas do
galeguismo cultural e político dos
anos 30, como Otero Pedrayo -co
que mantén una estreita amizade,
segundo deixa ver a
correspondencia que se
conserva-, Vicente Risco, Álvaro
Cunqueiro -ao que daría a
coñecer nun ciclo de conferencias
en Barcelona- ou Eduardo Blanco
Amor, quen a consideraba ((a
miña madrina en Barcelona)).

dunha significación que non ten.
Morales chega á dirección do que
daquela era o xornal de maior
difusión en España non por
cuestión de méritos, que os tiña.
Faino, en troques, no medio dun
clima convulso e polo propio
consenso dos seus compañeiros
do periódico, que querían evitar
que o xornal acabase sendo
controlado por alguén de fóra
logo da súa incautación por parte
da Generalitat.

En Barcelona, comezou a
exercer publicamente como
aberta defensora da causa
galeguista. Xa dende comezos
dos trinta participa nas campañas
e accións a pro1 do Estatuto de
Galicia. En 1938, en pleno
desenvolvemento da contenda,
ingresa no Grupo de Mulleres
Galeguistas creado na capital
catalá.

Dende o seu posto, María Luz
Morales terá que afrontar as
estreitezas económicas que o
contexto da guerra impuña na
difícil tarefa de sacar o xornal á
rúa cada día. Era consciente a
xornalista do momento polo que
estaba a pasar España, e sabía
que calquera decisión que se
tomase tiña que facerse dende a
cautela e a temperanza. Malia
todo, o exercicio daquel cargo
custaríalle, a finais de 1940, o
paso polo cárcere. Morales é
acusada de "roxa" e retíraselle o
carné de xornalista. Ingresa como
prisioneira durante máis dun mes
nun convento de monxas de
Barcelona e esquiva a morte
grazas a un vello compañeiro da
profesión que media por ela para
que non a fusilen. Iníciase, dende
entón, para ela un período da súa
vida no que sempre se negou a
revolver porque deixara nela
demasiadas feridas abertas. Só a

O levantamento militar de
xullo do 36 acaba con María Luz
Morales no cargo de directora de
La Vanguardia, que exerceu
durante seis meses. A nova
trasládalla por carta a finais de
xullo do 36 ao seu amigo, o
xurista Ángel Ossorio y Gallardo:
((Me ofrecieron, ja mí!, la
Dirección del periódico (...) Si m e
hubiesen nombrado Marqués de
Abisinia, no me parecería más
descabellado. Pero, (. . .) el
momento es tan difícil que no
pude decir que no2'».Convértese,
deste xeito, María Luz Morales na
primeira muller que dirixe un
xornal en España. Feito ao que,
por xustiza, non podemos revestir

O certo é que, nesta altura, a
intelectualidade galeguista
consideraba a xornalista galega
unha compañeira máis, defensora
dos intereses da nación e
solidarizada coa problemática da
lingua.Tal é que, dende A Nosa
Terra, a cualifican reiteradamente
de (cirmá na Patria)) e, despois
daquela viaxe, o semanario
mesmo anuncia a súa futura
I
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finais de 1940 COnSegue Ser
readmitida no xornalismo,
profesión que exerceu dende
numerosas cabeceiras ata
practicamente o día da súa morte,
en setembro de 1980.

A innata discreción que,
segundo semella, acompañou
sempre a María LUZMorales
transcende a todas as facetas da
súa vida converténdoa, aínda a día
de hoxe, nun personaxe complexo
e poliédrico dende o punto de
vista ideolóxico. O seu
pensamento liberal e feminista
bate de frente co seu
documentado catolicismo.
Morales sentiuse próxima no seu
pensar a figuras como Otero
Pedrayo, Eugeni d'Ors ou Ángel
Ossorio y Gallardo. A súa memoria
chegou aos nosos tempos baixo
os epígrafes de a "gran señora da
prensa" ou a "eterna discreta','
como chegaron a definila no seu
contorno de amizades. Pero foi a
escritora catalá Elisabeth Mulder,
amiga de vello de Morales, a que
quizais achegase a definición máis
certeira da xornalista: ((María Luz
Morales no fue una mujer
luchadora en el sentido combativo
de la palabra, sí en el de la
resistencia. No siendo luchadora,
no esquivaba jamás la lucha que la
vida significa casi siempre (...)
porque gustaba, sentía la razón de
ser de ella y de la vida))22.
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MICAELA MUTUBERR~A
UNHA TRADUTORA
DESCONECIDA DE ROSAL~ADE
CASTRO

novo capítulo da fortuna literaria
de Rosalía de Castro fóra das súas
fronteiras lingüísticas.

Hai algúns anos adquirín, na
casa Fernando Durán, de Madrid,
un manuscrito que contén a
tradución castelá, completa, dos
poemas que integran Follas novas.
Á circunstancia excepcional de ser
unha obra manuscrita e inédita,
súmase o feito de ir asinada por
unha tradutora descoñecida no
eido da crítica rosaliana: Micaela
Mutuberría. Nas liñas que seguen
damos noticia desta autora e
desta tradución, que constitúe un

NOTICIA DE MICAELA
MUTUBERR~A
As obras de referencia non
recollen o nome de Micaela
Mutuberría, de quen só
encontramos breve mención no
libro Músicos y música en Tafalla
(Tafalla, 19961, debido ao padre
Pedro María Flamarique. Aos
datos que nel figuran, algún dos
cales nos ampliou o padre
Flamarique en conversa telefónica,
engadimos nós os que recadamos

nos arquivos parroquiais deTafalla,
coa axuda inestimable do
bibliotecario Roberto San Martín, e
mais na prensa coetánea. Por
estas fontes cónstanos que
Micaela Mutuberría Mutuberría
naceu en Tafalla (Navarra) o 29 de
setembro de 1879, oitava dos
nove descendentes do matrimonio
formado por Francisco Mutuberría
Goldáraz e Juana Mutuberría
Asencio. O maior dos seus
irmáns, Atanasio Mutuberría
(Tafalla, 1865-1913) foi o iniciador
do denominado catolicismo social
en Navarra. Membro da xunta
navarra do Partido Integrista,
Atanasio Mutuberría impulsou o

j

1

victoria Áivarez ~ u i de
z Ojeda

A C T U A L I D A D E

I.s.s.N.: 1139-4854

cooperativismo agrario católico e
fundou a Caixa agrícola deTafalla,
primeira das caixas rurais de
Navarra. Así mesmo, fundou e
dirixiu o semanario El labrador
(Tafalla, 19041, dedicado a
fomentar a asociación agrícola en
Navarra, no cal deixou
colaboracións en prosa e en verso.
Micaela Mutuberría estudou as
primeiras letras en Tafalla, no
daquela acabado de inaugurar
colexio das Fillas da Cruz, e
completou a súa formación en
Pamplona, no colexio das
dominicas. Nestes
establecementos relixiosos recibiu
a que daquela se chamaba
educación de "adorno','
imprescindible para unha dama da
boa sociedade, que incluía
materias como bordado, caligrafía,
francés, urbanidade, música e
piano. Segundo o padre
Flamarique, na biblioteca de
Micaela Mutuberría non faltaban
métodos de guitarra de Fortea,
Lluquet o Parras del Moral e
partituras de xotas aragonesas. de
Schumann e de Chopin, moitas
delas escritas a man con
excelente grafía musical. Pola súa
parte, Roberto San Martín
manifestounos que a biblioteca
dos Mutuberría, de certa
importancia, se dispersou nos
anos 1960-70, cando se vendeu a
casa familiar, na rúa do mesmo
nome, no centro de Tafalla; parte
da biblioteca pasou a mans de

particulares e o groso da mesma
foi entregado aos trapeiros de
Emaús.
Interesada pola música e pola
poesía, en 1913 ~
i
~
Mutuberría verque ao castelán o
poema de Jacint Verdaguer ,oCant
d'amor: musicado por José
Antonio de Donostia. A tradución
publicase na
Música SacroHispana, que lideraba o
movemento vasco-navarro para
reformar o repertorio musical das
parroquias1. En marzo do mesmo
ano, a revista barcelonesa
Feminal, suplemento de Ilustració
catalana, saúda eloxiosamente o
labor de Micaela Mutuberría como
tradutora ao castelán de poetas
cataláns, e ofrece a súa versión do
poema "Hospitalaries',' de Joan
Maragall, acompañada dunha
breve semblanza e un retrato da
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autora. Titúlase esta información
"Els poetes catalans en castella"
e constitúe a única referencia que
cOñecemos sobre
da
~Mutuberría
~ na prensa
l
~ época.
Dela extractamos dous parágrafos
de interese, nos que Femina/ se
refire, tamén, á poesía orixinal da
escritora navarra, impregnada, ao
Parecer, dun es~íritOfondamente
relixioso:
((La senyoreta Micaela
Mutuberría, simpática poetessa
navarra, es una anima tan
modesta com exquisida,
enamorada de tot lo que sintetisa
Bellesa, y vivament atreta per
I'obra de cultura catalana a la que
coopera ab exit, vertint al castella
nostres poetes. Traductora de
Verdaguer, de Maragall y altres,
dels francesos Coppée y SullyPrud'homme, etz., ens ofereix en

sa llengua nadiua les obres dels
mestres, ab una fidelitat y una
delicadesa tota femenina.
Micaela Mutuberría, esperit
fondament religiós, sent una gran
atracció per la poesía mística,
encara qu'en algunes de ses
composicions originals se reveli ab
una forsa descriptiva de la
Naturalesa, ben poch comú entre
les dones2».
Nós non coñecemos ningún
poema orixinal da autora, nin
publicado nin inédito. Sabemos, si,
que na segunda década
XX, Micaela Mutuberría publica
versións ao castelán de poetas
cataláns e franceses, sempre en
editoriais musicais de Barcelona.
Así, mencionamos tres
recompilacións de música impresa
nas que colabora como tradutora:
Seis canciones, letra orixinal de
ApeLles Mestres, trad. vasca do i?
J. de Zabala, música de Antonio
Alberdi (Barcelona, Sanvicens,
1920, 2.aed.); Colección de
recitados con piano, poesías de
Apebles Mestres, Joan Maragall,
J. Collell, R. Riquer, G. A. Bécquer,
Francois Coppée, D. Urrutia, trad.
catalá de Segimón Caba, música
de Antonio Alberdi (Barcelona,
Boileau, s.d.); Non-Non, quinze
cancons de b r e ~ opopulars,
l
de
diverses nacions, amb lletra
catalana de J. Ruyra,
harmonitzades per a piano pel i?
Nicolás de Tolosa (Barcelona,
lberia Musical, s. d.). A principios

de 1932, Micaela Mutuberría
segue a publicar algunha tradución
poética na páxina literaria do
periódico donostiarra Easo3.
Non puidemos obter outros
datos sobre a escritora navarra,
nin sequera o ano do seu
falecemento (0 padre Flamarique
proporcionounos o enderezo
dunha sobriña-neta, en Zaragoza,
pero non logramos contactar con
ela). Sirvan, por hoxe, estes
apuntamentos para achegármonos
á figura de Micaela Mutuberría,
que contribuíu a difundir, no
ámbito da lingua castelá, a obra de
grandes poetas doutras linguas
peninsulares.

FOLLAS NOVAS (HOJAS
NUEVAS), DE ROSAL~ADE
CASTRO
O manuscrito, de 44 pregos
numerados, preséntase como
unha copia en limpo preparada
para a imprenta. Leva por título
Follas novas (Hojas nuevas),
seguido do nome da autora,
Rosalía de Castro, e vai
encabezado con esta advertencia:
"Traducciones inéditas'.' Asinado
na derradeira páxina por Micaela
Mutuberría, non leva data.
O texto contén a tradución dos
poemas rosalianos, pero aparece
privado dos paratextos da edición
orixinal (dedicatoria e prólogo en
prosa). Así mesmo, carece de
introdución ou nota preliminar da
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tradutora, que aclare as
circunstancias que orixinaron ou
rodearon a súa composición. Só
un papel solto, gardado entre as
súas páxinas, fálanos do seu
método de traballo: ao dorso dun
recibo da luz, datado en Tafalla o
31 de marzo de 1947, figura un
fragmento do poema "A
bandolinata" con riscos e
correccións; dúas notas sobre as
palabras "mandolina" e "bandolín','
que Micaela Mutuberría
documenta noutros textos,
delatan as súas preocupacións
Iéxicas.
A tradución de Micaela
Mutuberría é decorosa desde o
punto de vista lingüístico e
literario. A autora procura a
fidelidade en canto ao contido,
pero evita ser literal ou servil. Son
versións rimadas e medidas, feitas
por quen goza dun bo sentido
musical. Leamos, como mostra, o
primeiro dos poemas:
Si flor o paloma son tema de
unverso,
dicen: "Tiene el verso alma de
mujer:
Yo, que ni en palomas ni en
flores me inspiro,
[qué alma tendré?
Fiel, como vemos, ao contido
do texto, nesta versión pérdese,
en cambio, a oposición
feminino/masculino, explícita no

primeiro e no segundo versos
escritos por Rosalía:
Daquelas que cantan as pombas
i as frores
Todos din que teñen alma de
muller,
Pois eu que n'as canto, Virxe da
Paloma,
iAi!, [de que a terei?
Vexamos, a seguir, un poema
que toda persoa lectora de Rosalía
garda na memoria e cuxa
tradución parece exenta de
dificultades:
Cuando pienso que te fuiste,
negra sombra que me
asombras,
de nuevo a mi cabecera
vuelves haciéndome mofa.
Cuando pienso que te alejas
en el mismo sol te formas
y eres la estrella que brilla
y eres el viento que azota.
Si cantan, es que tú cantas,
si lloran, es que tú lloras
y eres murmurio de río
y eres noche, eres aurora.
En todo estás y eres todo
y aun dentro de mí tú moras
ni me abandonarás nunca,
negra sombra que me
asombras.

A tradución de Micaela
Mutuberría non é inferior a
moitas que circulan en castelán,
excluída a de Juan Ramón

Jiménez, máis fiel ao orixinal.
Non obstante, observamos que a
trad"tora non respecta un trazo
lingüístico esencial do texto,
como é a marca de xénero no
verso 14 ("pra min i en min
mesma moras"), o que implica a
desaparición da voz lírica feminina
do verso e, por conseguinte, do
poema todo. Menos significativa,
pero tamén digna de comentario,
é a reiteración do sintagma
"negra sombra" nos versos 2 e
16, mentres que no poema de
Rosalía só ocorre no verso 2.
Noutras ocasións, a
dificultade estriba en conservar a
variedade métrica. Tomemos
como exemplo o poema "De
balde ...y onde se elimina a
alternancia entre octosílabos e
tetrasílabos nos catro primeiros
versos, que pasan a ter todos
oito sílabas:
Si amortajan m i cadáver
será que mortaja tengo;
si en una caja me encierran
la cobrará el carpintero
y a los curas pagarán
si han de cantarme el entierro.
Pero meterme en el hoyo
-que me perdone San Pedro
si al pensarlo m e acomete
una risa de conejo-,
eso sí que lo han de hacer
aunque no les den dinero!
O estudo da tradución de
Micaela Mutuberría, da que hoxe
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quixemos dar noticia, esixiría un
exame poema a poema, exercicio
que non podemos acometer aquí.
Digamos, para concluír, que como
toda tradución, a de Micaela
Mutuberría é, ante todo, unha
nova lectura dun texto.Neste
aspecto, o cotexo desta versión
de Follas novas co orixinal, ao
enfrontarnos coas dificultades
para traducir certas pasaxes e
para trasladar certos ritmos,
permítenos a nós, tamén, ler esta
obra con 0110s novos, xa que nos
revela os grandes acertos
poéticos de Rosalía de Castro.

NOTAS
1. Dos villancicos para Navidad, Música
Sacro-Hispana I (enero 1913), pp. 1-8.

2. E, "Els poetes catalans en castella:'
Femina172 (30 rnars 1913).
3. Micaela Mutuberría. "Medallas
mitológicas ( Laurel): trad. de R. Roca Sans,
Easo (29 enero 1932). A tradución, baixo o
rubro 'htología femenina:'

AS CHICAS BOAS VAN A 0 CEO, AS MALAS VAN A TODAS PARTES
Helen Gurley Brown, autora
desa mundialmente coñecida
frase, faleceu o día 13 de agosto
aos 90 anos. Non só era chica
mala, senón que traballou toda a
vida para que as demais o fosen.
Autora, editora e empresaria,
directora da revista
Cosmopolitan desde o ano 1965,
foi unha escritora que defendeu
o empoderamento das mulleres
durante xeracións. Decisiva na
revolución sexual, desde que no
ano 1964 publicase o libro Sex
and the Single Girl, onde
defende a vantaxe de ser
solteiras, tendo autonomía
económica e sexo divertido. O
libro foi todo un éxito. Logrou
publicalo despois de varios
rexeitamentos. Mesmo así
suprimiron a sección dedicada a
métodos anticonceptivos.
Aínda que no Cosmopolitan,
estaba presente a moda e a
beleza, non era o fundamental
para Helen. Di: Coa beleza non
nos podemos divertir. Co
pensarnento, co traba110
intelectual, coa lectura ou a
escrita, si podemos.

Son horas de que as
feministas, ademais de condenar
e perseguir o mal trato machista
sobre as mulleres, comecemos a
denunciar o mal trato que se fan
as mulleres a si mesmas.
Despedimos a Helen Gurley
que tivo unha profesión e unha
longa tarefa de chica mala.

Unha boa recomendación.
Deberían aplicala moitas
mulleres que sofren, padecen
incomodidades, deterioran o
corpo, por seguir a moda, buscar
a beleza ou pretender gustar.
Madía levan.

María Xosé Queizán
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CHRlSTA WOLF: O DRAMA DA ESCRITA
Dubido moito para titular esta
pequena homenaxe, un breve
texto que resuma a miña
admiración pola obra literaria de
Christa Wolf, pola súa valentía e
coraxe diante das palabras, polo
equilibrio que nos conduce sen
nos deixar caer desde o principio
ao remate de cada un dos seus
libros, aínda que nos magoen as
feridas espiñentas que pisamos,
que cuestionan tamén cada un
dos nosos pasos. Vivir como
"estranxeira',' aquí e alá onde vaia,
a "estrañaV que consegue amasar
as contradicións, os prexuizos do
país en que vive, o dilema de "ser
ou non ser',' ese é o drama.
Lin case todos os seus libros,
gocei da súa lingua literaria, lin nas
historias que me incluían como
muller e descubrín que moitas
veces esa palabra "muller" vai
vinculada coa palabra
"estranxeira'.' Como con outras
escritoras de-xeneradas, aprendín
con Christa a necesidade de
procurar o meu propio espazo, o
discurso individual que tamén se
debe oír entre a multitude, ese
que non nos riega como persoas e
que nos aprende a non tatexar
fronte á orde establecida, fronte
ao pensamento único, ese
discurso que fai tremer o
patriarcado, que nos convida á
desobediencia. Podería falarvos de
moitas das súas páxinas, desde o
inicio mergullarnos na historia
cotiá para afrontar esa Alemaña

Marga do Val

dividida Der geteilte Himmel,
1963, 'Ceo dividido', afrontar esa
Alemaña desde os pensamentos
tan criticados en Nachdenken über
Christa 7: 1968, 'Novas sobre
ChristaT', sufrir pola perda dun
lugar soñado e caer na
enfermidade como en Leibhaftig
(2002) 'Na propia carne', podería
afondar na sombra de Karoline Van
Günderrode, nos pasos de Kleist,
nesa afirmación de sermos na
escrita Kein Ort. Nirgends, 1979
'En ningún lugar. En parte
ningunha'; podería determe no
pensamento e na sabedoría de
Kassandra, 1983 'Casandra', moito
máis ca unha adiviña; podería
convidarvos a visitar a infancia que
tantas veces nos deixou como
galano, ese tempo que foxe para
nos conmover con Sommerstück
1989, 'Peza de verán'; podería
insistir na necesidade do seu
discurso, o discurso que a
condenou, con Was bleibt, 'O que
fica', escrito en 1979, mais
publicado en 1990, falarvos dese
27 de setembro que nos deixou
sinalado no almanaque, moito
máis ca un documento biográfico,
que nos conta en Ein Tag im Jahr:
7960-2000, 'Un día do ano. 19602000'; podería falarvos do seu
último libro, un magnífico
testamento literario, en que tece
ese drama da escrita, a escrita
que obriga ao exilio, como Mann,
como Brecht, como Anna
Seghers, hai en Wolf a sombra
dun exilio, e dese drama escribe
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en Stadt der Engel oder The
Overcoat of Dr. Freud, 2010,
'Cidade dos Anxos ou The
Overcoat of Dr. Freud', do que
prometo darvos máis noticias.
Non sei se o día 1 de
decembro de 2011 cando morreu,
Christa sabía que ía morrer, non
se quería morrerr
sei que
cando recibín a nova da súa morte
chorei e lamentei moito non tela
coñecido, podería telo feito, para
dicirlle o importante que foran
para min os seus libros, a súa voz
entre todas as súas criaturas, para
dicirlle como me axudaran a
comprender o país en que vivira,
polo que tanto soñara, un país que
grazas a ela tamén amo e en que
tamén soño. Ese día foi triste e
agora sinto moito a súa perda, xa
que preciso dos seus libros, da
súa literatura, para comprender o
mundo en que agora vivo, meses
despois da súa morte, sei que ela
podería iluminar as contradicións
terríbeis dun pensamento Único,
deste capitalismo atroz;
gustaríame que Christa Wolf
seguise escribindo a historia de
Alemaña, a historia de Europa,
desde a propia carne, mais ¡so xa
non é posíbel. Boto en falta o seu
discurso.
Velaí o remate dunha novela
coa que cuestionou a historia,
Medea. Stimmen, 'Medea. Voces',
a última voz, a súa, que traduzo
para vós:
I.s.s.N.: 1139-4854

di: Todo o mundo. Tamén Xasón?
El xa nada ten que dicir. E os
colquidenses? Morreron todos,
agás as mulleres das montañas,
elas volvéronse salvaxes.
Arinna di que, no sétimo
cabodano da morte dos nenos, os
corintios elixiron sete rapaces e
rapazas de familias nobres.
Rapáronlles as cabezas.
Mandáronos ao templo de Hera, e
alí tiñan que ficar un ano en
lembranza das miñas criaturas
mortas. E así han facer de agora
en diante cada sete anos.

Medea
Mortos. Asasináronos.
Lapidáronos, di Arinna. E eu que
pensaba que a súa sede de
vinganza ía rematar coa miña
marcha. Non os coñecía.
A min non me recoñeceu,
mais Lisa, a súa nai, recoñeceuna
Por unha pinta escura no Prego do
cóbado. Como se asustou. A vida
aquí mudounos. A caverna. O sol
implacábel do verán, o frío do
inverno. Alimentarse de ouricela,
de escaravellos, bechos, formigas.
Somos sombras dos nosos anos
pasados.
Estabamos obcecadas.
Falabamos dos nenos como se
estivesen vivos. Viámolos botar
corpo, un ano tras outro. Serían os

nosos
E aínda ben eu
non abandonara o torreiro da súa
cidade, xa estaban mortos.
Que monstro guiou aquí a
Arinna. Queren aprenderme os
deuses a crer neles de novo? Só
podo rir. Agora estou por enriba
deles. Poden tocarme cos seus
órganos crueis, non van encontrar
en
ningunha pegada de
esperanza, ningunha pegada de
medo. Ren, ren. O amor rachou, e
tamén parou a dor. Son libre. Sen
desexar nada, cinto o baleiro que
m e enche por comp/eto,
E, seica, os corintios aínda non
remataron comigo. Disque. Que
eu, Medea, matei os meus fillos.
Que eu, Medea, quixen vingarme
do infiel Xasón. Quen pode crer
iso, fágome esta pregunta. Arinna
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Así son as cousas. Nisto
remata todo. Encárganse de que
as vindeiras xeracións me chamen
infanticida. Porén, que será iso
comparado cos horrores que
mentres tanto van coñecer.
Porque non aprenderemos nunca.
Que me queda. Maldicilos.
Maldígovos a todos. Maldígovos
sobre todo a vós: Acamonte.
Creonte. Agameda. Presbón. Que
a vosa vida sexa terríbel e
miserábel a vosa morte. Que os
VOSOS O U V ~ O Salcancen o ceo sen
o conmover. Eu, Medea,
maldígovos.
Onde vou ir. Pódese imaxinar
un mundo, unha época en que
ache o meu lugar? Non existe
ninguén a quen 110 poida
preguntar. Esa é a resposta."

ESCRITO POR MULLERES
Neste traballo ofrécese o labor
anual que a muller como escritora,
ilustradora, tradutora,
investigadora e crítica realiza na
conformación do polisistema
literario galego a través da
Narrativa, Poesía, Literatura
dramática, Día das Letras Galegas,
Monografías, Biografías, Crónicas
e Libros colectivos (en adiante
Monografías), así como en
reedicións comentadas e
facsimiles, textos recuperados e
mesmo obras traducidas ou
versionadas, tanto na literatura
institucionalizada ou de adultos
coma na Literatura Infantil e
Xuvenil. Ten a súa fonte matriz no
lnforme de literatura 2011,
manifestación anual do proxecto
de investigación Informes de
Literatura que dirixe Blanca-Ana
Roig Rechou no Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en
Humanidades'. Cómpre precisar
que non se tiveron en conta as
Antoloxías nin tampouco aqueles
volumes que acollen varios
autores, por referirse neste último
caso fundamentalmente a
concursos literarios para novos
creadores ou ben porque non
presentan un coordinador ou
editor.
Unha vez revisado o Informe
de Literatura 2011, nos apartados
citados, pódese constatar que o
número de mulleres que
participaron este ano, ben como
autoras, coordinadoras,

compiladoras e editoras, ben
como tradutoras e ilustradoras, foi
de 366, unha cifra algo inferior á
do ano anterior. Comparando a
produción por apartados e por
entradas coa realizada no ano 2010
da que se deu conta no número
27 desta revista, obsérvanse
variacións significativas como se
pode comprobar nos seguintes
cadros:
Na Literatura
institucionalizada ou de adultos,
as obras realizadas por mulleres
foron as seguintes:
PRODUCIÓN GALEGA
2010 2011

18
19

Narrativa
Poesía

8
15

Literatura dramática
Monografías,
Biografías, Crónicas,
Libros colectivos
Día das Letras
Galegas
~~~~l

O

21

20

68

47

Como se pode comprobar, o
dato máis relevante no ano 2011
foi o descenso xeralizado da
produción escrita por mulleres,
máis acusado no caso da
Narrativa, onde se reduciu á máis
da metade, aínda que tamén
significativo na Literatura
dramática, na que non se rexistrou
ningunha obra de autoría feminina.

Cristina Fernández Santomé, Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo*

PRODUCIÓN TRADUCIDA
2010 2011

Narrativa

8

8

Poesía
O
Literatura dramática
o
Monografías, Biografías,
Crónicas, Libros colectivos 3
e noutras linguas
Día das Letras
Galegas
Total

2

o
7

O

O

11

17

Respecto á produción
traducida, é de salientar que se
manteñan as obras traducidas en
Narrativa, que se traduzan obras
de Poesía, que aumenten en catro
títulos o apartado de Monografías
e que se siga sen traducir
ningunha obra de Literatura
dramática nin da produción do Día
das Letras Galegas.
Na Literatura infantil e
xuvenil, as obras realizadas por
mulleres foron as seguintes:
PRODUCIÓN GALEGA
2010 2011

Narrativa
Poesía
Literatura dramática
Monografías,
Biografías, Crónicas,
e Libros colectivos
Ilustradoras
Total

6

18
5

5

7

7

2

71

43

132

75

43
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Como se pode apreciar,
descenderon de forma significativa
as obras de Narrativa e as
Monografías e, en menor medida,
as obras de Poesía, se ben
aumentaron levemente as de
Literatura dramática. É de salientar
tamén o acusado descenso na
nómina de ilustradoras galegas.
PRODUCI~NTRADUCIDA
2010 2011

Narrativa

29

33

Poesía

1

1

Literatura dramática

O

1

Monografías,
Biografías, Crónicas,
e Libros colectivos

O

1

Total

30

36

Con respecto á produción
traducida, o aumento neste ano
tan só é significativo no caso da
Narrativa, aínda que comezaron a
publicarse obras de Literatura
dramática e Monografías e se
mantivo o número de títulos de
Poesía.
No tocante á recepción, o
labor realizado por mulleres nas
diferentes publicacións periódicas,
xa dende a crítica académica
reflectida en recensións, xa dende
a crítica xornalística reflectida en
referencias varias, foi o seguinte:

~

~

Referencias varias

2010
~
651

2011
586~

Oriana Méndez, Andrea Nunes
~ e María~Rosendo Priego.
i
Brións

1.603

1.302

Como estudiosas e articulistas
repárase nas achegas de Camiño
Noia Campos, Mercedes Oueixas
Zas, María Xosé Queizán e María
do Cebreiro Rábade Villar.

Total

Obsérvase un descenso
relevante no ano 2011 tanto en
recensións coma en referencias
varias. Nas primeiras foron Setenta
e cinco menos as entradas
realizadas por mulleres e, en
referencias varias, trescentas
unha.
Por último, quérese chamar a
atención sobre a participación de
autoras xa recoñecidas no
polisistema literario galego que
anualmente incrementan a súa
produción e que foron recoñecidas
pola recepción que mereceron os
seus traballos, tanto dende a
crítica académica coma dende a
xornalística. No que respecta á
Literatura institucionalizada ou de
adultos, saliéntanse, por orde
alfabética, no xénero narrativo a
An Alfaya, Eva Moreda e María
Xosé Oueizán. En canto ás novas
narradoras, seguindo o criterio
anteriormente exposto, cómpre
citar a Yashmina Shawki e Elena
Veiga.
No xénero poético destacan
voces xa consolidadas, como as
de Carmen Blanco, María Lado,
Pilar Pallarés e Emma Pedreira;
mais tamén outras máis recentes
coma as de Paula Gómez del Valle,
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Na produción que se dedica ao
Día das Letras Gajegas son de
salientar as achegas de María
Xesús Nogueira Pereira e
Mercedes Oueixas Zas.
Con respecto á Literatura
Infantil e Xuvenil, destácanse
narradoras xa coñecidas como
Marica Campo, Fina Casalderrey e
María Xosé Queizán e outras máis
recentes como Ledicia Costas,
Ana Fernández-Abascal, Elena
Gallego Abad, Charo Pita e Ana
Santiso; poetas como Paula
Carballeira, Ana María Fernández e
Gloria Sánchez; dramaturgas como
Teresa González Costa e Anisia
Miranda; e estudiosas como
Lourdes Lorenzo, Marta Neira
Rodríguez, Blanca-Ana Roig
Rechou, Veljka Ruzicka Kenfel e
Isabel Soto López.
Este labor creativo realizado
por mulleres viuse recoñecido en
2011 con importantes galardóns,
que teñen contribuído
decisivamente á configuración do
polisistema literario galego, como
son o Premio Antón Losada
Diéguez á Creación literaria a Xulia
Alonso; o Premio Ánxel Casal ao
Libro de non ficción a Ana

ó

~

~

Romaní; o Premio da Asociación
de Escritoras e Escritores en
Lingua Galega (AELG) concedido
en poesía a Ana Romaní, en
ensaio a María Pilar García Negro
e en tradución a Marga do Val; o
Premio de Poesía Avelina
Valladares a María Canosa; o
Premio Literario Arcebispo Juan
de San Clemente a Xulia Alonso
Díaz; o Premio Biblos-Pazos de
Galicia a lria Morgade; o Concurso
de Poesia Concello de Carral a
Emma Pedreira; o Concurso
Internacional de Novela Curta
Cidade Centenaria de Ribeira a
María Goretti Fariña; o Premio da
Crítica de Galicia na modalidade
de "Creación literaria" a Ana
Romaní; o Premio da Crítica
española en lingua galega, na
modalidade de poesía, a Marga do
Val; O Premio Frei Martín
Sarmiento a An Alfaya; o Premio
de Poesía Erótica lllas Sisargas a
Elvira RiveiroTobío; o Premio
Manuel María de Literatura
Dramática Infantil a Paula
carballeira; o premio de ~
l
~
e Narración Infantil e Xuvenil Pura
e Dora Vázquez a Celia Díaz
Núñez; 0 Premio de ensaio Ramón
Piñeiro a Teresa Moure; o Premio
Risco de Creación Literaria a
Adelaida Vidal Vizcaya; o Premio
Mome de Teatro Varela Buxán a
Teresa González Costa; o Premio
de Investigación Xesús Ferro
Couselo a Ana Sixto Barcia; e o
Certame Nacional de Poesía Xosé

.

.

,

i
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María Pérez Parallé a Lorena
Souto.
No eido da tradución hai que
destacar, debido a que publicaron
máis dunha obra, o labor
desenvolvido por Eva Almazán,
María Xesús Bello Rivas, María Fe
González Fernández, Sandra
Hombreiro, Marisa Núñez, Mónica
Pazos, lrene Penas Murias, Silvia
PérezTato, Manuela Rodríguez,
Laura Rubio, Laura Sáez, Isabel
Soto e Ma DoloresTorres París; e
ilustrativo
~no labor
~
~
~ a~Noemí
i López
ó
~
e Montse Español Rodié.
En canto á participación das
mulleres nas publicacións
periódicas son de salientar na
crítica académica, polo número de
achegas en 2011, Eulalia Agrelo
Costas, Mar Fernández Vázquez,
Carmen Ferreira Boo, Vanessa
Ferreira da Silva, Geovana Gentili,
lnma López Silva, Isabel Mociño
González e Dolores Vilavedra; e na
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crítica xornalística Romina Bal,
Paula Fernández, Dolores Martínez
Torres, Rocío Moar Quintela, María
Navarro, Pilar Ponte e Marga
Romero.
Se queren consultar e
descargar as diferentes obras e
traballos realizados polas mulleres
citadas en 2011 e en anos
anteriores dende 1995, non teñen
máis que achegarse á citada
páxina en liña do Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en
Humanidades (http://www.cirp.es),
apartado "Recursos: onde
atoparán os correspondentes
Informes de Literatura onde se
describen todos eles.
" Universidade de Santiago de
Compostela/Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades.

NOTA
1. Proxecto de investigación, que se
iniciou no ano
'""O
Observatorio
de
e sobre a literatura galega con
caracteristicas que van máis alá dunha base
bibliográfica, xa que non só ofrece a
descrición da creación literaria que se
produce no ano senón que tamén se achega
á doutros elementos sistémicos, como por
exemplo a historia de revistas e premios.
Este informe pode consultarse en CD-ROM
e na páxina en Iiña do Centro Ramón Piiieiro
para a Investigación en Humanidades
(http://www.cirp.es). no apartado
"Recursos'.'
19953

I MORGANA EN ESMELLE de Begoña Caamaño
1
1

i RE-CONSTRUCIÓN DAS

:

FÁBULAS HERDADAS

i

Cando xa pasaron varias
semanas desde a aparición de
Morgana en Esmelle* (2012), a
segunda das novelas de Begoña
Caarnaño, logo do éxito da súa
primeira novela, Circe ou o pracer
do azul (2010). é momento de facer
un certo balance crítico e refacer o
xa dito en base a unha lectura se
cadra máis pormenorizada e,
tamén, máis decantada a salientar
na novela aqueles aspectos menos
dados ao titular xornalístico e á
redución caricaturesca. Porque
crernos que esta é unha novela
importante, destinada a ser
obxecto de análise e reflexión por
parte da crítica durante moitos
anos. Unha novela que ensina e
actualiza un modelo de
reconstrución das fábulas herdadas
e que, desde a humildade de quen
sabe que
existe a orixinalidadel
opta por reconstruír os relatos mil
veces contados desde unha óptica
rnáis acorde cos tempos.

1

1

,
!

1

Eu diría que o primeiro destes
tópicos é, sen dúbida, o herdo de
Cunqueiro.

Teño para
que a autora fixo
súa a sentenza de George Steiner,
mesmo sen coñecela, que asevera
que "toda verdadeira lectura esixe
un libro como resposta'.' Ou
mesmo que por algún lado Ile
chegou o eco daqueloutra de Peter
Sloterdij, no seu libro, Regras para

Manuel Forcadela

un parque humano: unha resposta
á carta de Heidegger sobre o
humanismo (publicado con este
título no Brasil, no 2000, aínda que
o libro fora publicado na súa
versión alemá orixinal un ano
antes) no sentido de que o
humanismo e a súa cultura é, no
fondo, un intercambio epistolar.
Digamos que, desde esta
perspectiva, a novela é unha longa
epístola, unha desas cartas que se
escriben despois de moitos anos
para tentar reparar un dano
causado, para perdoar ou para
pedir perdón, para revelar, para
confesar. Un axuste de contas, en
definitiva. Así, no inicio do relato,
Felipe de Arnancia, o mesmo
narrador que asumía a enunciación
do Merlín de Cunqueiro, manifesta
a súa felicidade por poder contar,
finalmente, aquilo do que sempre
se
prohibiu falar, agora que,
mortos todos os outros
personaxes, a ninguén Ile poden xa
facer mal a súas lembranzas. Como
se Felipe de Amancia procedese a
reescribir o seu discurso sesenta
anos despois mais agora
necesitado doutras voces, desa
heteroglosia baktiniana que Ile
resta lirismo ao conxunto e, a
pesar da pulcritude e coidado da
dicción, fai que sexan múltiplas as
perspectivas que contribúen a
esclarecer os pormenores da
ficción.
Temos que ter en conta,
ademais, que unha das
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peculiaridades da arte cunqueiriana
consistía xustamente na peculiar
igualación de memoria e fantasía.
Por iso, o narrador era un
mentireiro, porque o vivido
fermentara nel ata dar como
resultado un produto que se
enraizaba máis na fantasía que na
realidade. Esta pode ser, sen
dúbida, unha das primeiras
diferenzas, e non cativa, entre os
dous textos (Morgana en Esmelle e
Merlín e familia):a competencia da
linguaxe e da memoria para
restaurar o acontecido. Dese xeito,
se Cunqueiro se presentaba, con
algunhas décadas de adianto,
como un dos precursores do
posmoderno pensamento débil, en
Begoña Caamaño hai, sen dúbida,
unha proposta de pensamento
forte. O acontecido aconteceu e é
preciso darlle un sentido, sinalarlle
unhas causas e unhas
consecuencias. Fronte á literatura
como conto, como gran mentira, a
literatura como verdade, ou como
continente dunha verdade.
Certamente moito disto se
transparenta aquí. En primeiro lugar
porque o modo da produción
cunqueiriana tiña moito que ver
con ese intercambio epistolar de
que falamos. Dialogar cos relatos
herdados e proceder a reescribilos
para darlles maior coherencia,
sentido renovado, adaptalos a un
novo contexto histórico, a unha
diferente ideoloxía. Esta
maleabilidade do mito é a que está

I.s.s.N.:
1139-4854

en xogo no debate contemporáneo
sobre a relación entre mito e logos.
Un debate no que Cunqueiro
chegaba a afirmar que o mito era
unha forma de coñecemento,
cousa que Begoña Caamaño non
nega, e que, por tanto, na maneira
de presentalo, de escribilo, de
refacelo, subxace unha forma de
teorizar a realidade.
Cando Sófocles escribe o seu
Edipo Rei está a ser consciente de
que evoca unha serie de lendas e
ritos anteriores que agora se
decantan de xeito diferente no seu
texto; cando Shakespeare escribe o
seu Hamlet non pode obviar o
extremo parentesco que a súa obra
ten coa do dramaturgo grego;
cando Dovstoievski escribe Os
irmáns Karamazov non pode
esquecer que tanto o Edipo como
o Hamlet están detrás do seu
relato; cando Freud teoriza a
psicanálise fascínase polo feito de
que estas tres obras, preferidas
súas dentro da literatura de todo o
mundo, sexan obras sobre a morte
do pai. Velaí ese intercambio
epistolar. Iso que, tempo despois,
Genette denominará palimpsesto,
mesmo tomando a referencia dun
celebérrimo relato de J. L. Borges.
Begoña Caamaño inscríbese,
ao meu ver, nesta corrente. Agora
para matar tamén o pai. O mesmo
pai simbólico que os anteriores,
mais agora prefixado no mito de
Merlín. O pai que é, en realidade, o

patriarcado e o seu relato, a súa
(in)consistencia mítica.
Que máis cousas separan a
Morgana en Esmelle do Merlín e
familia e outros relatos? Eu diría
que, en primeiro lugar, o xénero
literario. Morgana en Esmelle é,
sen dúbida, unha novela.
Como é ben sabido, o texto
cunqueiriano está aínda hoxe
sometido á discusión de se se trata
dunha auténtica novela ou dun
conxunto de relatos entrelazados,
relatos diferentes que posúen unha
serie de características comúns
como o espazo-tempo, os
personaxes e os seus roles, unha
forma fixa de estrutura que se
repite de capítulo en capítulo.. .
Mais o Merlín era tamén unha
figuración familiar na que o neno
Felipe de Amancia, o narrador,
evocaba a figura do pai-mago, da
nai-raíña, dos criados e criadas, dos
cans, dos gatos, da vella casa
familiar, daquel tempo que se foi e
que agora regresa en forma de
nostalxia.
Mais a persoa que le non pode
deixar de percibir no Merlín de
Cunqueiro un certo estrañamento;
na medida en que o mito se
modifica e se adapta,
contextualízase. O Merlín de
Cunqueiro é, así, o Merlín do seu
(de Cunqueiro) espazo-tempo. O da
Galiza sumida no sopor e na dureza
do primeiro franquismo. Mais
Begoña Caamaño aprende en

Cunqueiro esta competencia
creadora do fabulador, de quen
precisa reformular as fábulas
herdadas para que sigan a ter
sentido nos novos tempos. Neste
sentido, e como non podía ser
doutro xeito, a autora maniféstase
especialmente sensible ao papel
asignado ás personaxes femininas
e procede a darlle novo sentido.
En segundo lugar, e dentro
desta enumeración das diferenzas,
eu sinalaría o que, tecnicamente,
poderíamos denominar modo
enunciativo.

O Merlín de Cunqueiro está
enunciado a través dun único
narrador: Felipe de Amancia. Un
narrador protagonista en primeira
persoa que é, ao mesmo tempo, o
focalizador (o corpo que pon os
sentidos: os ollos, os oídos, o
tacto, o gusto e o olfacto) de toda a
historia que conta. Morgana en
Esmelle está contada, pola contra,
a través de catro voces diferentes:
en primeiro lugar, a do propio
Felipe de Amancia; en segundo
lugar, a dunha voz independente e
heterodiexética (fóra do espazotempo) con respecto ao que se
conta; en terceiro lugar, a voz da
conciencia de Merlín e, finalmente,
a voz da fada ou sabia Morgana. Se
o tecido de Cunqueiro formábase
cun único fío enunciativo, o de
Begoña Caamaño faise a través de
catro fíos, enunciados por esas
voces mencionadas,
sucesivamente denominados "Das

da novela, cando aprendemos que
todo o dito ata agora sobre estes
personaxes dista moito de ser
"verdade: e a revelación que nos
vai chegando a medida que
avanzamos na lectura. Unha
revelación que é, obviamente, a do
noso espazo-tempo.

Memorias de Felipe de Amancia:
"Das crónicas de Avalon',' "Da
conciencia do señor Merlín" e,
finalmente, "Da voz de Morgana!
Aínda máis, se atendemos ao
peso que cada un destes fíos ten
no conxunto da historia,
encontrarémonos con que o "Das
Memorias de Felipe de Amancia" é
o segundo máis breve (31 páxinas),
logo do "Da Voz de Morgana" (16
páxinas), fronte aos outros dous
("Das crónicas de Ávalon',' 66
páxinas, e "Da conciencia do señor
Merlín: 57 páxinas), que son os
que verdadeiramente levan o peso
da narración. Narración que se
estrutura a través dunha sucesión
clásica enigma-revelación, o
enigma que se formula ao principio

superstición, e as políticas
destinadas a tal fin, unha forma de
ditadura? Eis as polarizacións
básicas: celtismo fronte a
cristianismo, superstición (relixión)
fronte a ciencia, ditadura fronte a
democracia (feminismo). Porque o
feminismo só pode ser
democrático e porque non hai
democracia sen feminismo.

E velaí, pois, o proceso a través
do cal se actualiza o mito. Unha
vella historia, uns personaxes
ancestrais, unha nova
interpretación de quen se reclama
herdeira e continuadora dun
feminismo ilustrado. Xorde un dos
temas centrais do libro, que logo
derivará en conflito entre
racionalismo e ciencia, por unha
banda, e superstición e relixión, por
outra: a democratización da cultura
e do coñecemento. Así, nun
momento dado pregúntale Vivíana
a un Merlín transformado polo seu
afán político e de cristianización:
"Dime Merlín, en que se diferencia
iso que propós daquilo que un día
xuraches combater? A sabedoría só
en mans duns poucos, só unha
élite con control do
coñecemento. .. "(páx. 611. E así
como "os defensores da
divulgación do coñecemento
decidiron retirarse a Avalon, e facer
da lendaria illa un lugar para o
estudo, aberto a todo aquel que
chegase ás súas beiras movido
polo afán de sabedoría e busca da
verdaden(páx. 68). Non é acaso o
mantemento do pobo na
ignorancia, na alienación e na
I

Finalmente, sinalaría o feito de
que, ademais, a autora procede a
subverter, acaso perverter (pereversion, darlle a volta ao pai, como
ironizaba a psicanálise
postestruturalista), todo o xénero
da materia de Bretaña. E isto faise,
facilmente, modificando os valores
de cada un dos protagonistas:
Viviana pasa de ser bruxa a ser
sabia; Merlín, de mago a traidor; a
raíña Xenebra, de doce e xentil a
sinistra e desorientada; e tutli
quanti . .
celebramos a publicación desta
Morgana en Esmelle que dá conta
do extraordinario momento que
está a atravesar a escrita feminina
na noca tradición literaria e sitúa a
Begoña Caamaño (xunto con
lolanda Zúñiga, Rexina R. Vega,
María Reimóndez, lnma López
Silva, Anxos Sumai.. .) como
protagonista dun especial
esplendor.
"Begoña Caamafio, Morgana en Esmelle
Editorial Galaxia, 2012

I
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A BOCA DA GALERNA de X. M". Álvarez Cáccamo"
I

Abro o libro e asolágame unha
galerna de ira, un refacho de rabia,
unha pauliña que o autor lanza
sobre o gran poder de Deus, esa
colosal invención na que rnoitas
persoas acreditan ou, cando
menos, madía levan, non ousan
contrariar. Comezo a ler e
acértanme uns versos longos, con
alento clásico e ritmo solemne de
himno, de non ser que Deus, en
lugar de ser encomiado é
aldraxado; unha etopea inzada de
enumeracións, atributos,
hipérboles e gradacións na que
mesmo o polisíndeto Ile concede
un estilo bíblico, de non ser que a
énfase radica na perversidade de
Deus; unha epístola de tema
moral e filosófico, con prosodia
clásica, magnificencia, ritmo
encadeado e vocabulario
desmedido, de non ser que todo
iso está en función de inxuriar e
negar a Deus.

I

memoria, deslínguase nas
acusacións á Garra de Deus e cos
sentidos acesos escribe estes
versos de divino rnaldicir.
Tan longos son os versos,
como os nomes abominables do
Pai imperativo. Apela a Deus
como a unha apócema velenosa.
Chámalle Boca, por onde sae o
Verbo, pero é unha Boca podre, un
Verbo sinistro, unha Palabra
perversa. A Boca de Deus é a da
batalla espantosa do sétimo día, a
Garganta que pronuncia sentenzas
de morte, a Boca de Sangue que
dará castigo pacificador de
baionetas a ferver e vómito
incansábel das metralladoras do
espírito santo e unha cruz
incandescente de agonía. A
Palabra do Volcán, de exterminio e
dinamita verde.

O Gobernador do
ve
a Franco, sinálao e encornéndalle
a Xefatura da Devastación, esa
que o poeta escoita do pai e
coñece desde neno. Será o
caudillo entronizado.. . a repetir Te
Deum, Te Deum ...e portará nos
brazos estendidos o brazo
decepado da femia
visionaria...pa ra conducir este
pobo predilecto.. . E benditos
sexan os carros de combate,
máquinas de artillaría de
avancarga, obuses, granadas e
bombas de inclemente
desolación ... A Cólera de Deus
sae pola Boca do Señor da Torres
dos Abismos, como goberno

A brutal transgresión deste
poemario do que vos falo non se
detén ante a blasfemia, nin na
parodia dos ritos máis
emblemáticos cristiáns: Comede
todos do pan petrificado dese
cadáver, Codia de sangue e carbón
explosivo...
Lonxe destes versos as
oracións aprendidas: Oh Deus,
concedédeme a gracia de depurar
a memoria, refrear a lingua,
mortificar os sentidos! O autor xa
ten a graza da poesía, non precisa
outra. Pon o dedo na chaga da

profundo da agonía, mentres o
Serne de Deus asolaga o mundo
con xofre de mil días.
Pola súa vontade queda
instaurado o imperio da milicia do
que se charna Igrexa: un
escuadrón de presbíteros e
acólitos, prefectos, cardeais,
prelados e abadesas, patriarcas,
exorcistas, capelans ... percorren o
reino da Víscera Ignea; un ha
Víscera que corrompe a tropa de
pederastas. Por mandato da Boca
,
1
do Señor da Torre dos Abismos..,
i
frades, misioneiros ..., sacerdotes,
arcebispos...marcan os que deben
ingresar no baño de grisú ... e van
envolvendo a pel dos mozos
descoidados, das rapazas de
labios indecisos.. ., cerco,
asexo...persecución de labios,
torso e nádegas de arcanxo. Un
abuso noxento e indigno dos
milleiros de criaturas que por
primeira vez sentiron o vapor
mortal, a queimadura gris dos
labios da Boca de Deus, a
desdentada, a de catro fías de
dentes como follas de estruga.
Sabemos que o poeta grita cando
escribe: E non hai anatema, e non
hai anatema, nin repulsa, nin
sentenza, nin suplicio, nin
tormento.

'

,

l

i

Non esquece X. Ma.Álvarez
Cáccamo a misoxinia de Deus, o
odio ás mulleres, mal do home e
da natureza, burato, imán e fenda
sideral. Mulleres violadas por
vontade do Seme de Deus, pola

I

María Xosé Queizán
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nube esperma e galaxia da cólera
de Deus que tamén iniciará
persecución de oficio contra femia
posesa. Rende homenaxe o autor
as mulleres sabias e
independentes, chamadas bruxas,
inmoladas nas fogueiras nun dos
grandes feminicidios da historia,
mesmo se o terrorismo sexual
non cesa, é constante e pertinaz.
Porque as posesas confesaron por
indicio probado con tormento. ..o
gozo de fincar os dentes con
delectación no músculo da
hostia... e cabalgar espidas sobre
o lombo de cabalos inconcretos,
capaces de voar.
Avanza a lectura e ábrese un
novo horizonte. O Vento da
Galerna que asolaga o mundo con
mfre de mil días, este Goberno
profundo da Agonía, será
superado polo amor humano, a
paixón da pei.., a luz da fala nos
labios e da calor nos 0110s.Vence o
desexo...nunha única boca sen
deus. Contra os dogmas estoura a
ledicia, o amor dunha muller
queima no ar o sol da súa amiga.
OU en dous corpos iguais de
homes no horizonte dunha alcoba,
O Poeta ascende da impostura
subterránea á luz e pasa da
diatriba contra a Boca da Mentira a
probar a inexistencia de Deus con
esa razón primeira da ledicia,
afirmación da vida celular e do
lume das pedras.

Nese espazo sen poderes de
Deus, na vida, na música nas
moitas emocións cotiás que
aledan a súa existencia e a dos
seres que ama, constata a
ausencia de Deus. A vibración das
súas vivencias e a da natureza
vizosa que o acolle faille ver a
estrela enorme da inexistencia de
Deus. O poeta declárase
materialista e acóllese na casa da
razón e a certeza da historia. Só,
en ocasións, certo vocabulario
traizoa a mensaxe. Falo da relación
do Abominable Deus cos metais
ou os avances técnicos, como
algo negativo: luz mineral, 0110s
telescópicos, grandes fornos, buril
de ferro branco, cúpula negra,
maldición eléctrica... E o rastro
naturalista espallado na poesía
galega, mesmo nos cualificados
como poetas sociais, o que
confunde en ocasión este valente
discurso.
Abrín o libro e a Galerna
entroume de cheo. Agradezo a X.
Ma. Á ~ a r e zCáccamo a
satisfacción persoal de gritar con
el contra a Gran Impostura que
aínda perdura a estas alturas da
historia, que confirma a alienación
de millóns de persoas que
abandonan a súa liberdade e se
agachan baixo un Poder, orixe de
todo mal e de todo poder. Un
Poder delirante e abstracto que se
concreta no Patriarcado e nun
sistema piramidal onde a
suxeición humana é a
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normalidade. Mentres non se
produza a liberación mental desa
idea, do Compendio que preside o
resto dos poderes, non
completaremos a Humanización.
O trebón asombroso deste
libro tamén me reconcilia coa
poesía. Sei apreciar a beleza dun
textoe os artificios poéticos, que,
neste caso, revelan un poeta
versado e sensorial, pero rexeito a
"poesía" da impostura, a que non
ten proxecto nin sentido, a que
procura a confusión con puzz/es
posmodernos máis ou menos
cultos ... Rexeito tamén a "crítica"
que colabora na loanza da
impostura, provocando que as
persoas que non ven o traxe do
emperador, pensen que non son
cultas ou entendidas abondo para
velo. A humanidade existe fóra do
texto, fóra da Boca de Deus, e das
voces poéticas vulgares e
farsantes.
Velaquí un libro que o
demostra.

*XOSBMaría Álvarez Cáccamo, A boca da
galerna. Edicións Espiral Maior, 2011.

DO IDILIO Á DIÁSPORA de Carlos López Bernárdez
Carlos López Bernárdez tennos
mal acostumados. Ensaísta no
campo literario, comisario de
magníficas exposicións, autor de
estudos sobre bestiarios medievais
e iconografías varias, os seus libros
son un luxo para o noso país.
Poucos, moi poucos pensadores
moran nel que dediquen tanto
esforzo e constancia á reflexión
sobre o feito cultural galego, tanto
no ámbito das letras como no das
artes plásticas. Poucos, tamén, que
se mergullen con profundidade nos
temas abordados e expresen a súa
opinión valorativa con argumentos
verdadeiramente sólidos. Carlos L.
Bernárdez faino. Compromete a
súa palabra analizando con profusa
amenidade a produción pictórica
dos nosos artistas desde múltiplas
perspectivas. Mais non só, como
proclama o título, desde Castelao,
mais desde a etapa intersecular do
XIX ao XX para, despois, encarar os
períodos posteriores, dun modo
minudente e preciso. Por iso os
que nos apaixonamos pola pintura,
congratulamonos con libros como
Do idilio á diáspora*, que leva por
significativo subtítulo, Modernidade
e compromiso na pintura galega de
Castelao e Seoane.

A principal virtude do presente
ensaio é a súa paixón sistemática.
Non se trata de enumerar os
artistas galegos e indicar a súa
produción. Aquí o fenómeno
artístico encádrase no seu
contexto, establecéndose vínculos

Román Raña

non só entre os coterráneos, mais
tamén co contexto europeo e
mundial. Toda obra de arte
auténtica respira no seu tempo e
na súa terra, por moito que a
estética do seu autor a trate de
emancipar deses dous parámetros
irrenunciábeis. De igual modo, o
artista posúe un pensamento que
pode transpirar tamén nos cadros,
deixar a súa pegada indelébel na
materia pictórica. Esta previa
reflexión vén a conto porque no
inicio do século XX, quizá como en
ningunha outra época humana, o
debate estético e ideolóxico
adquiriu unha virulencia até entón
descoñecida. Estoume a referir,
obviamente, aos dous polos de
confrontación entre unha arte
concebida como ferramenta
ideolóxica, de actuación social
revolucionaria e outra arte que
pretende facer a súa propria
revolución no interior da arte
libertándose da súa función social,
proclamando a súa independencia
coa sociedade e vivindo no limbo
autorreferencial.
Esta pugna dialéctica entre a
supervivencia da tradición e a
erupción da ruptura, dará, en todas
xeografías, resultados magníficos.
O dilema irresoluto fará que os
dous bandos, como non podía ser
doutro modo, se contaminen
reciprocamente, mesmo chegando
a erixirse, no caso da vangarda,
nunha nova tradición: a tradición da
vangarda. Na nosaTerra, na maior
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parte dos nosos pintores e
debuxantes, houbo unha case
unánime propensión ao
compromiso, mais nunca houbo
unha abdicación da función estética
da arte, de mover o espírito do
perceptor, de conmovelo
I
artisticamente. Tampouco de
i
dialogar coas grandes correntes do I
j
pensamento e das estéticas que
1
proliferaron polo chan europeo ou
1
mundial (primitivismo africanista,
estilización xaponesa) e que
deixaron notoria marca nos nosos
creadores.
Deste xeito, como ben sinala
Carlos Bernárdez, en Castelao
achamos esa fusión de
compromisos: o primeiro coa arte
e, inseparábel dela, o compromiso
co pobo. Polo primeiro trazo, o
noso crítico establece un nexo do
rianxeiro con Natalia Goncharova,
mais tamén cos expresionistas
centroeuropeos do momento,
influencia ben perceptíbel en todos
os seus deseños. Sen dúbida
Castelao rexeitou os movementos
de vangarda, especialmente os
máis furibundos, mais, como
estamos a ver, bebeu
notabelmente dos que máis
impregnaron a súa retina.
O caso paradigmático da fusión
orixinal que estamos a comentar
atopámolo en Luís Seoane, porque
é o caso oposto a Castelao, o seu
reverso: precisamente un autor que
se adhire á vangarda pictórica
europea, mais que mantén con
I.s.s.N.: 1139-4854
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absoluta firmeza o seu radical
compromiso coa causa do pobo
galego e das clases traballadores
de todo tempo e lugar. O elo de
unión, pois, entre os dous
paradigmas cimeiros da noca arte
resulta da vinculación cos
movementos identitarios e de
emancipación social.

comentando os seus cadros, as
técnicas empregadas, os motivos
inspiradores... Xunto a estes dous
grandes nomes que iluminan o
noso panorama plástico, están as
análises que realiza sobre Maside,
Arturo Souto, Granell, Maruja
Mallo, Urbano Lugrís, etc, sempre
esclarecedores.

Carlos Bernárdez analiza ao
pormenor, con grande e amena
erudición, todos e cada un dos
recantos destes artistas,
comparándoos cos pretéritos, cos
coetáneos, examinando as
xeracións ás que pertencen e

A segunda virtude da obra que
agora comentamos ten a ver con
outra discusión problemática, mais
sen dúbida dilucidadora da nosa
situación. Trátase de se OS
movementos artísticos na Galiza
son subsidiarios dos españois, ou
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se a noca produción plástica posúe
un carimbo diferenciado, se detrás
das cores do pincel hai un país que
fala ou que quere falar con voz
propria para o mundo. Creo que o
magnífico libro de Carlos Bernárdez
responde maravillosamente esta
cuestión.

"Carlos López Bernárdez, Do idilio á
diáspora, Modernidade e compromiso
pintura galega de ~astelaoe Seoane.
Edicións NIGRATREA, 2011.

MEU PAI VAlTE MATAR de María Xosé Queizán
Cada nova entrega narrativa de
María Xosé Oueizán non deixa de
sorprender ao público que a segue,
xa que, manténdose nos
parámetros habituais da súa
concepción literaria. amasa SemPre
un carácter novidoso. Se se fixese
un percorrido pola súa obra, que
non é obxecto deste artigo,
constataríase que as innovacións,
sempre presentes, poden vir dadas
tanto pola forma como polos
temas elixidos e responden a un
minucioso plan trazado pola autora.
Nesta nova obra, María Xosé
Queizán sitúanos nunha
actualidade inmediata e despois
trasládanos a lugares afastados
xeográfica e temporalmente para
narrar, entre moitísimas outras
COUS~S,
como veremos, a
construción dun penal na
Patagonia. O material narrativo co
que traballa María Xosé Oueizán
nesta ocasión mestura inmediatez
e actualidade con exotismo. Con
estes ingredientes resultaría doado
sucumbirá tentación de crear unha
novela que deviñese nun produto
de consumo "lixeiro: tan ben
acollido ultimamente. Mais isto non
ocorre porque Queizán non
abandona o esencial da súa
comprometida traxectoria literaria
e, se se me permite, persoal.

O primeiro aspecto destacable
da novela que imos salientar é a
súa falsa aparencia. Como filla do
feminismo ilustrado María Xosé
Oueizán pretende conxugar
Manuela Pena Santiago

instrución con deleite e na busca
do equilibrio entre ambas forzas
entretécense as peripecias das
personaxes coas teses que a
autora quere desenvolver.
Estamos, pois, diante dun pequeno
engano. A autora quérenos
engaiolar, e baixo a envoltura dun
thriller agóchase realmente unha
novela de ideas.
Do thriller posúe moitos
ingredientes: a protagonista é unha
policía xudicial que ten como meta,
en principio, descubrir a resposta a
unha serie de interrogantes que
dan inicio á trama. Tamén os
escenarios son, en parte ou en
todo, descoñecidos para unha gran
parte do público: cidades
estranxeiras, rexións polares;
existen, ademais, as personaxes
antagonistas: malfeitores, asasinos,
políticos corruptos, pederastas.
Esta obra parece responder,
pois, a un tipo de novela de xénero
moi de moda actualmente coa
presenza de moitos dos elementos
que 1 le son propios, Pero, como xa
dixemos, isto non é máis ca un
engado,
a medida que se
avanza na lectura compróbase que
a autora se afasta dos camiños
trillados e desvíase a un mundo
narrativo propio, ao mundo de
María Xosé Queizán en estado
puro. Así pois, o tributo á demanda
do mercado editorial, que en certa
medida se produce, non provoca
que autora renuncie ao esencial da
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súa traxectoria literaria e
intelectual.
Podemos afirmar que en Meu
pai vaite matar* están presentes
as constantes da obra da autora: o
afán didáctico, o compromiso
feminista, a denuncia, a
irreverencia á hora de tratar temas
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espiñentos (non sempre correctos
politicamente) e moitos dos piares
do pensamento da escritora. Estas
constantes que aparecían estradas I
a0 longo da súa ampla e variada
produción literaria (enSai0, poesía,
teatro, narrativa) aparecen agora
reunidas nesta novela-compendio e
abranguen tanto ás características
da escrita como aos temas
presentes nela.

1
1

Polo que respecta ás
características da escrita,
destacaría en primeiro lugar a xa
citada e fundamental vontade
didáctica. Ata tal punto a
consideramos decisiva, que nos
atrevemos a afirmar que toda a
~ ~ n s t r ~novelesca
~ i ó n está
determinada Por ela. A estrutura
non presenta grandes innovacións,
estamos diante dunha novela de
factura clásica, porque do que se
trata nesta ocasión non é de
innovar na forma, senón non fondo.
O importante é a transmisión das
ideas arroupadas de xeito que
poidan ser coñecidas, atractivas e
dixeridas polo gran público.
O eixo espazo-temporal
discorre entre Galiza-Patagonia e
I.s.s.N.: 1139-4854

presente-pasado. A protagonista e
seu tío Moncho son os encargados
de facer os traslados espaciais, a
primeira coas súas viaxes e o
segundo a través dos cadernos
escritos no penal de Ushuaia. Ao
pasado accedemos por medio de
distintas canles, os xa citados
cadernos de Moncho e as
lembranzas que verbalizan os
distintos personaxes aos que Ile
tira da lingua Diana.

I

'
i

I

Outro elemento máis,
determinado tamén polo afán
didáctico, é a elección das distintas
voces narradoras. 0 s feitos son
contados de tres maneiras
distintas. A primeira, a través dos
diálogos que manteñen os
personaxes. Gran parte dos feitos
novelescos e das ideas expóñense
de viva voce ; de feito, o arranque
da novela mostra as personaxes
nunha escena moi teatral. O
diálogo inicial entre Diana e os
seus pais revela unha notable
dramatización que se manifestará
en numerosos momentos da
novela.
Unha segunda voz está
constituída polos cadernos de
Moncho, en primeira persoa, que
van dando claves e ofrecendo
explicacións na resolución do
misterio que se pretende desvelar.
Estes cadernos descobren unha
vida durísima tanto fóra como
dentro do penal de Ushuaia e
constitúen un dos momentos máis

interesantes e emocionantes da
novela.
Por último existe tamén unha
voz omnisciente que non sempre é
obxectiva (nin quere selo, parece),
o que viría incidir na idea exposta
desde o inicio sobre a importancia
do didactismo, xa que esta voz se
posiciona, rompe a neutralidade
para manifestar opinións, valorar o
comportamento dos personaxes,
intentar comprendelos ou adiantar
acontecementos.
Existe, aínda, unha variante de
voz narradora que se concreta na
verbalización que a propia
protagonista elabora para resumir
feitos xa narrados que faciliten o
seguimento da trama ou incluso
para dar a súa propia versión, que
en ocasións modifica a expresada
anteriormente polo narrador
omnisciente.
As personaxes, elemento
estrutural importante, tampouco
permanecen alleas a este desexo
da Queizán didáctica e, xa que
logo, non se ven liberadas da
misión de transmitir ideas. Elas, a
través dos diálogos ou das
reflexións son un instrumento máis
ao servizo da información que se
desexa achegar ao público.

A importancia dos diálogos é tal
que será a través das conversas
que a protagonista mantén coas
distintas personaxes como
poderemos acceder á expresión e
confrontación de ideas e opinións
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sobre os diferentes aspectos da
vida e do mundo. Diana e Odile en
Ushuaia amósanse nunha conversa
continua sobre temas variados:
Darwin e a teoría da evolución, o
racionalismo, o colonialismo, a
violencia, o ecoloxismo, o deterioro
medioambiental; os diálogos entre
a protagonista e os seus pais,
recrean a etapa máis inmediata da
ditadura, a función da policía, o
pensamento falsamente
progresista; as conversas entre a
protagonista e Mario permítennos
confrontar a Galicia rural coa
mariñeira e os distintos modos de
concibir o mundo que delas se
desprenden, as relacións sexuais, a
loita de clases...Todo isto adobiado
con abundantes alusións a obras
fundamentais do pensamento
galego e universal (literatura,
ciencia, música, mitoloxía.. .).
O dito anteriormente non
implica que as personaxes estean
baleiras ou carentes de vida e
sexan meros seres parlantes, pois
chegan a alcanzar cotas dunha
humanidade extrema, sobre todo
aquelas personaxes vítimasverdugos que conseguen
emocionar a persoa lectora coa
cruel realidade. A creación dos
ambientes que rodean a estas
dúas personaxes é moi vívida e
conmovedora. As personaxes máis
humanas son as máis
atormentadas: Lola e Moncho.
Ambos son seres marcados polos
abusos aos que foron sometidos

durante a nenez. Estes abusos
(que no caso de Moncho eran
cofiecidos e consentidos polo
contorno) truncaron as súas vidas
por mor da violencia á que se viron
sometidos e pola posterior
reprodución deses
comportamentos con outras
personaxes.
Se ben vimos dicindo que os
elementos estruturais da novela
están determinados pola vontade
didáctica e non introducen grandes
innovacións técnicas, isto non
significa que non esteamos diante
dunha novela actualísima, xa que
María Xosé Queizán se mantén
Sempre nunha continua renovación
e interacción co temp0 que /le toca
vivir. Esta modernidade, no en
tanto, non implica que a autora se
adscriba a modas, tendencias ou
correntes da actual literatura,
sometida aos vaivéns do mercado
e do marketing editorial. A
modernidade, paradoxalmente, non
é produto da utilización de técnicas
innovadoras, senón da perspectiva
coa que MXQ enfoca os temas, da
lupa antipatriarcal que coloca sobre
determinados aspectos do mundo
que Ile permite aumentar
valentemente acontecementos e
temas esquecidos ou pouco
visibilizados na sociedade actual: a
pederastia, o incesto, a violencia de
xénero ou calquera tipo de
violencia baseada nos abusos de
poder disfrazados de tradición.

O discurso e a exposición do
mesmo é claro e directo. lsto
cupón un valor a contrafío de
tendencias tamén presentes na
literatura "rnáis seria:' intelectual e
masculina, que se parapetan tras
formas difusas, evanescentes,
enganosamente poéticas e
herméticas que ocultan discursos
falsamente comprometidos e
progresistas.
Esta novela de MXQ non
responde a ningunha das
tendencias aquí anotadas, Como xa
apuntei en anteriores ocasións a
o seu punto a
propósito de ren
fresca rosa, considero que M e u pai
vaite matar podería ser unha novela
que chegase a0 gran público como
produto de calidade, xa que como
indiquei ao principio ten os
elementos que a poderían
converter nun éxito de vendas.
Deberiamos reflexionar sobre as
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causas que provocan que este
salto non se chegue a producir.
Sen entrar nas políticas das
empresas editoriais nin na
demanda de lectoras e lectores
queásvecesson
interdependentes, algunhas das
respostas, quizais, estean en todo
o que levamos dito desde o inicio:
os prexuízos sobre o pensamento
feminista e sobre a autora, o
compromiso e a denuncia patentes
na súa obra e, quizais,
precisamente, o didactismo, fan
que a obra de María Xosé Queizán '
non acadase, aínda, a proxección
que
que todos (e
tamén
opinan sobre a
súa obra pero poucos (en
masculino) a tenen lido.

*María X O S ~Queizán. Meu p a i vaite matar.
Edicións Xerais de Galicia, 2011.

TINTA de lnma López Silva
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Son seis relatos escritos entre
o ano 2000 e o 2010". ningún
inédito, como sinala a autora
nunha brevísima nota preliminar
na que tamén aclara que a
unidade destas narracións é "a
das teimas, as obsesións, as
paixóns e a tinta que me corren
polas veas ao longo dos dez
últimos anos'.' 0 s editores, no acto
de presentación, repartiron unha
folla cun título moi significativo:
"Tinta nas veas': E o que ten nas
súas lnma López Silva desde que,
en 1996, aos 18 anos, xa
asombrou coa novela Neve en
abril. Por aquelas calendas era
alumna miña na Universidade de
Compostela e tamén m e
asombraba a súa intelixente
erudición literaria, veta moi
presente hoxe no seu acontecer
profesional de profesora, crítica e
historiadora do feito teatral. No
acto de presentación lembrei un
monumental traballo escolar que
lnma López Silva presentara ao
final do curso sobre García Lorca,
o poeta recitado con devoción, en
1937, pola rapsoda arxentina Mony
Hermelo, tal como eu acababa de
contar nun libriño meu.
Mony Hermelo (co seu nome e
apelido) aparece nun dos relatos
deste volume, "Aqueles que
retratan o vento',' relato no que a
narradora, Dora, dialoga, sobre
cuestións teatrais, con María

Xesús Alonso Montero

Casares, que, "por aqueles días
estaba visitando en Buenos Aires
exiliados aos que coñecía seu pai:
Non mente Dora (Inma) pois
nesas datas a gran actriz coruñesa
saudou na capital arxentina, entre
outros, a Luís Seoane e abrazou,
conmovida, a dona Virxinia, a viúva
de Castelao.
lnma López Silva, neste relato,
o máis longo, non trata de facer
historia; fai desbordada ficción,
non allea, aquí e alí, a feitos e
persoas do universo republicano
da Guerra Civil, un universo moral
ao que ela se asoma con
recoñecemento. Ese universo
protagoniza enteiramente "Trae os
mistos, arriba España',' relato
sobre a traxedia do bou Eva
acaecida en Vigo o 22 de abril de
1937 a nove republicanos (oito
homes e unha muller) forzados a
suicidárense. No relato de lnma
López Silva hai, entre outros, un
personaxe da súa invención, Eva
Reinante, cunha dimensión
amorosa que atenta contra a
verdade histórica pero que
enriquece literariamente aquel
singular episodio. Nunca a
narrativa de ficción reparara nel.
López Silva construíu, desde
dentro, unha fermosa noveliña.

humorista- traduce ao galego
moderno un informe secreto para
que o poida ler "o público mozo
que non entende nin fala español'.'
E un informe sobre un meigallo
que padeceu Franco antes do 36 e
que explica, ben ás claras, a súa
condición patolóxica. O informe
exhúmao l. L. S. en abril do 2086,
e debe ser certo pois cita un
traballo moi erudito publicado no
número 20 da terceira época da
revista Grial, correspondente ao
ano 2063 ("Nomes e tratamentos
na infancia de Franco en Ferrol").
Pero o relato que máis me
engaiolou é o primeiro, "Daltons
de segunda xeración: vinte
páxinas poboadas por xentes da
familia Ríos, "todos encantadores'.'
A autora -a autora real-,
cónstame, non é totalmente allea
a esta familia, xa inmortalizada
literariamente neste relato. Porque
lnma López Silva, esta fabuladora
rica e apaixonada, veu ao mundo
para contalo, para contalo con
talento e coa alma: leva tinta nas
veas.

*Inrna López Silva, 'linfa. Galaxia, 2012.

No volume hai máis guerra
civil, nomeadamente no último
relato, "Caso Torneiro:1895-1975:
no que a autora -tamén unha
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MULLERES NA GUERRILLA ANTIFRANOUISTA GALEGA de Aurora Marco
Canta e l pino marinero
con dulcísimos rumores:
i~e~;zla
que tiene amores
con un joven guerrillero!

vida de algúns acadara ser
recollida en poemas, artigos e
relatos clandestinos. Para nós,
daquela nunha rebelde mocidade,
os do monte tiñan fachenda,
presenza corpórea (sempre fortes,
rexos, espelidos), nomes e
alcumes (Pancho, Saúl, Camilo,
Ponte, Foucellas, Gardarríos,
Curuxás, Piloto,...), aínda que
tantos, case todos, morreran por
man airada.

([Gómez Gayoso?, 1947)

Na Galiza anterior a 1976 as
historias dos escapados, dos
fuxidos canda a guerra, formaban
parte dun mundo bretemoso de
heroes e de medos, no que,
sendo eles reais e
cronoloxicamente próximos,
compartían no noso imaxinario
colectivo espazo físico e
protagonismo cos mouros dos
castros, coas personaxes de
certas novelas e de raras
películas, ... Falábase deles pouco
e baixiño, non máis que de tantas
outras cousas prohibidas naquel
país noso apreixado por unha
ditadura e comesto polo medo á
multa, á malleira, á sanción laboral
ou académica, á cadea, á morte, a
tantas cousas que podían
esmagarnos de vez por man do
réxime franquista e obra dos seus
esbirros. Derredor de quen se
botaran ao monte, dos seus
porqués e dos seus feitos, había
unha historia oculta na que
mesturabamos imprecisas
verdades e descoñecemento,
aventura, mito, romanticismo,
sufrimento e valor; mais, como os
celtas e os Irmandiños, merecían
respecto, pois sabiamos que o
seu combate fora xusto e que a

Bernardo M á i z Vázquez

Seguramente nesta altura
percibirían, con abraio, que os
versos iniciais e as liñas anteriores
están en masculino; ese xénero
dominaba case absolutamente
naqueles anos as publicacións do
exilio e a prensa interior,
forzosamente clandestina, que
citaban á guerrilla antifranquista.
Apenas Manuela López Suárez
tiña espazo como Manuela
Sánchez nun poema de Lorenzo
Varela en Lonxe (19541, cando
sabiamos que tantas participaran
naquela loita.
Morto Francisco Franco, os
pactos transaccionais da mal
chamada Transición empeceron
institucionalmente a investigación
da nosa loita armada agás para
algunhas persoas destemidas, e
non foi até o paso da década dos
setenta aos oitenta cando na
primixenia e meritoria Gran
Enciclopedia Gallega puideron ser
consultadas biografías de
combatentes e as entradas Guerra
Civil e Guerrillla, valiosas e
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novidosas aportacións, tan
rupturistas como honestas.
Asemade, nos anos inmediatos
foron saíndo do prelo obras
anecdóticas, militantes,
biográficas, destacando, a
colección Documentos de
Edicións do Castro polo seu
volume e interese, algún libro

A Nosa Terra. No conxunto do

j

editado nese tempo pouco máis
atoparemos sobre mulleres que a
autobiografía de Isabel Ríos,

1

porcentaxes da participación
feminina nunha análise estatística
sobre aquel irto combate
antifranquista.
Daqueles anos do
posfranquismo en diante, a
contracorrente da historiografía
dominante até hai ben pouco e
case absolutamente á marxe da
universidade galega, centrada en
moi notables estudos sobre
galeguismo, agrarismo ou
emigración, algúns investigadores
-e menos investigadorasescaravellamos en arquivos e
memorias, editando obra científica
(non exenta nalgún caso dunha
imprescindible paixón histórica)
sobre a Segunda República, o
sindicalismo, a sublevación do
1936, a represión subseguinte, a
loita armada antifranquista, aínda
que os sectores oficiais seguían a
deixar no esquecemento eses tres
I.s.s.N.: 1139-4854
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últimos ámbitos, só respectables
para gobernos e institucións
académicas suíñas na literatura ou
no cine de ficción.

:
:
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1
]

O coñecemento histórico
deses eidos medrou
espectacularmente do ano 2006
(declarado Ano da Memoria pola
Xunta bipartita) ao 2011, pois nese
tempo, ademais dunha enorme
riola de obra escrita de calidade
moi desigual, centrada -como o
proxecto universitario Nomes e
Voces - no martiroloxio dos anos
da guerra 1936-1939 máis que

noutra cousa, naceron
asociacións, navegou o vapor
Hydria como extraordinario Barco
da Memoria, houbo moitos actos
memorialisticos, exposicións e
Congresos, inauguración de
monumentos, e foron rodadas
varias entregas cinematográficas,
entre as que queremos destacar
os documentais A Cidade de Selva
(2006, dirixida por Helena Villares
con guión de Pilar Faxil) e As
silenciadas (2010, dirixida por
Pablo Ces con guión da propia
Aurora Marco), baseándose este
último nos materiais recollidos e

.

.--

elaborados para o libro que hoxe
nos ocupa.
GUERRILLA ANTIFRANQUISTA E
MULLERES
Alguén virá que salve os vosos
(Pilar Pallarés, 1997)
Polo sinalado no anterior
parágrafo poderiamos entender
que hai publicacións en diferentes
soportes que case completan o
coñecemento de aquela senlleira
loita, for o conxunto da resistencia
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armada galega ao franquismo, for
os seus aspectos particulares, as
agrupacións, as accións, as
etapas, certQs protagonistas.
Ninguén dubida hoxe de que a
guerrilla galega, os escapados ou
fuxidos de 1936 e, despois, até
comezos da década dos
cincuenta, a guerrilla organizada,
constituíu a única e verdadeira
oposición democrática ao
franquismo na Galiza de xullo1936
(sublevación militar-fascista) a
decembro do 1954 (morte de
Pancho Martínez Leira, último
guerrilleiro activo), aínda que
Mario, Piloto e Curuxás
continuasen na vida clandestina,
xa outros tempos. Ese combate
conformou, en palabras de X.-H.
Acuña no adro de Memorial de
Liberdade (Xunta de Galicia, 2006):
Un momento mítico da nasa
Historia Contemporánea
protagonizado polos homes e
mulleres que máis arriscaron e
entregaron na loita por recuperar
as liberdades perdidas.
Lamentablemente, nos estudos
desa irta loita armada contra a
ditadura franquista, mantida case
vinte anos coa máis afouta
dignidade, nada había dende a
perspectiva de xénero, faltaban
(Aurora Marco, 2011, pax. 16):
todas esas mulleres -guerrilleiras
con ou sen fusil- e represaliadas
en xeral, que forman parte dese
mural de inxustiza, da violación
dos dereitos humanos, do terror,
da impotencia. Forman parte do

mural da dor. E tamén,
entendemos nós, da resistencia.
En Mulleres na guerrilla
antifranquista* recolle Aurora
Marco o traballo de catro anos.
labor iniciado ao rematar no 2006
o seu imprescindible Dicionario de
Mulleres galegas. Para a
elaboración deste estudo realizou
unha atinada investigación
bibliográfica e documental, moitas
viaxes e moitas entrevistas, mais
non quere a autora repetir o
coñecido, as análises estruturais
do antifranquismo galego armado,
as causas, etapas, forzas políticas,
senón inserir neles o que a
socioloxía denomina historias de
vida, vidas de mulleres, vidas ben
duras, sempre heroicas naquelas
circunstancias da miseria de
posguerra e de represión
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constante por man de todo o
inmenso aparato (exército, Guarda
Civil, policía, Falange feminina e
masculina, xerarquía católica, ...
do estado franquista.

;
l

i

Comeza o volume a profesora 1!
Marco cunha apreciable
!
introdución na que expresa (páx.
24) os tres obxectivos que o seu
rigor profesional quixo acadar:
recoñecer o papel das mulleres na
guerrilla, recuperar a súa
traxectoria vital e contribuír á
elaboración dunha nómina de
guerrilleiras; ou sexa, traer ao
presente e dar voz a tantas
silenciadas. Mais unha lectura
demorada danos conta de que as
formas de vida montesía, o xeito
de combater, a formación de quen
resistían ao franquismo e a
maneira de anular esa resistencia,

presentaban unhas diferenzas que
a autora destaca dividindo o seu
traballo en dúas partes.
A primeira parte do libro (pax.
29 a 174) recolle testemuñas nas
áreas de Casaio, Trives, Larouco,
0 s Ancares, todo Valdeorras, unha
parte de Galiza na que nos
sorprende a sádica barbarie dunha
represión inmisericorde, primeiro
contra os fuxidos e os seus
apoios, despois contra das
estruturas artelladas pola
Federación de Guerrillas de
Galicia-León, familias enteiras
malladas, encarceradas,
e
Alí
Ana do Alixo, Flora da Portela,
Ovidia de Portomourisco, Claudia
do Xares, Claudina de Casaio,
Teresa e socorro de sOutadoirO~e
Chelo, Antonia e Amalia de
Soulecín; e Celia, África, María,
Clotilde e Ludivina; e Benilde,
Gloria e Isabel, con Rosalía e
Felicitas, Concepción e Remedios,
Domitila e Estrella; e Clarisa,
Rosario, Sofía, Enriqueta, Luisa,
Albertina, Erundina, Justa,
Carmen, outra Carmen de
Fervenza e outra máis de
Correxais. Con elas dúas ducias
máis.

1

I

A segunda parte (pax. 197 a
487) trata en quince capítulos a
historia doutras mulleres tamén
vencelladas aos escapados e das
que continuaron colaborando e
combatendo nas IVa, llla e lIa
Agrupacións do Ejército Guerrillero

de Galicia, activísimo na cidade e
provincia de Coruña (Ordes.
Oroso, Curtis, Cesuras; Mugardos,
Fene, Cabanas, A Capela;
Negreira, A Baña, Zás, A Laracha,
Culleredo, Bergondo, Betanzos,
Monfero) na Mariña de Lugo
(Ribadeo, Viveiro, O
Muras, Ourol, Lourenzá), no leste
e norte da de Ourense (Ouiroga,
Verín, Sandiás, Xinzo) e até
Monforte e Chantada. Eran
unidades formadas por
combatentes do monte ou del
llano cun destacable fundamento
político, que desenvolveron
accións numerosas, fixeron
propaganda moi extensa e sufriron
unha represión durísima, se brutal
tamén máis hábil e profunda, pois
ás técnicas habituais sumábanse
as infiltracións e as deportacións a
Castela.
A persecución contra Josefa
Penabad e Encarnación Loureiro,
as mulleres da vida en paz até
1936 de LuísTrigo "Gardarríos"
n'O Vicedo e Mondoñedo, e a de
Antonia Díaz, a súa compañeira
armada e que con el morreu
tiroteada en xuño do 1948 en
Lourenzá, serve de nexo entre as
dúas partes principais dun volume
completado coa relación biográfica
doutras corenta mulleres
implicadas dun ou outro xeito na
actividade guerrilleira.
Afortunadamente, Aurora
Marco non é historiadora de ríxida
formación académica, e tal
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cualidade dá frescura e vida a este
seu estudo sen mirrar a súa
calidade, pois á súa probada
capacidade científica, suma
intuición á hora de procurar a
verdade do que Ile contaron ou do
que recolleu en documentos, e
sensibilidade para -nas súas
palabras- reler a historia en clave
feminina, esculcar alí onde houbo
mulleres que Ile confiaron cousas
íntimas que só a outra muller
podían ser contadas. Achéganos a
autora, pormenorizada e
minuciosamente, feitos e nomes,
moitos nomes, máis de cento
cincuenta, de mulleres
perseguidas, sncarceradas,
torturadas, violadas, peladas,
fusiladas, exiliadas por resistentes,
e -con seguridade o peor castigodescoñecidas por silenciadas, pois
transgrediran unha moral pacata e
tantas adoitaran un activísimo
papel social-político-armado como
enlaces del llano, coa intendencia,
coa propaganda, coas armas na
man, facilitando afectos varios
como nais, esposas, fillas, irmás,
amantes, compañeiras e iguais na
loita, na esperanza e no
sufrimento. Todas protagonistas,

"Aurora Marco, Mulleres na guerrilla
antifranquista gaiega. Edicións Laiovento,
Ensaio. 2011.

DARK BUTTERFLY de Rexina Vega
A ESTÉTICA FRAGMENTARIA
EN DARK BUTTERFLY:
NEUROSE E PENSAMENTO
PURO
Partir
deshacerse de las miradas
piedras opresoras
que duermen en la garganta.
Alejandra Pizarnik,
~a última inocencia
Delirante. Aparentemente
sinxela, mais de construción
elaborada, Dark butterfly" é un
clamor, un torrente da linguaxe: a
voz dentro da voz. O idioma dentro
do idioma. Desacougante e brut, a
bolboreta negra atrapa co seu
lúcido arrandear psicótico polos
entramados da linguaxe. O verbo
escorda, rompe todo en mil
anacos, desarticula a Ióxica
inherente á lingua domesticada
pola sintaxe. Dende as páxinas
iniciais xa sabemos que algo partiu
por dentro -A miña cabeza
rebenta: non debo seguir-, e, non
sen certa inquietude, intuímos o
que nos espera. Rompeu o resorte,
así é que a singradura do peke,
isto é, da ninfa zoomorfa en delirio
constante -muller sefea/ muller
vaca/muller ninf+ será un camiño
de auga seca nese acuario podre.
O atafegante ir e vir, da cólera á
indiferenza, da paixón á lucidez, da
calor ao frío, colócanos no vértice
do burato negro: un lugar

Rosa Enríquez

inquietante habitado por estraños
seres filamentosos. Eles son o
cerne da expresión caótica. Eles
constrúen a voz escindida da
"narradora narrada: isto é, da
protagonista da novela. O que
partiu deu lugar á fenda por onde
cruzaron as miniaturas psicóticas.
Despois de chegaren, ocuparon
todo -Estes que m e habitan son os
meus iguais-. Tras desa ocupación,
a muller foi peixe e vaca. Tamén
ninfa e cuncha abandonada.
Coñeceu a verdadeira natureza da
luz por unha razón ben sinxela:
habitou o inframundo das sombras.
Así, esa intuición do abismo que se
anunciaba nas páxinas do principio
-A cabeza rebenta.. .-, ofrece, ao
remate, a explicación, non só da
clarividencia instantánea, ao xeito
dun flash fotográfico, mais do
sentimento de grandeza
experimentado: I'm Jesus. lsto
prodúcese porque vén "de foxas
moi escuras" porque o sufrimento
puido abrirlle os 0110s e alimentar a
súa percepción - "o sufrimento
abriu os meus ollos, alimentou a
mina percepción"-. Daquela, non
sorprende esta visión anticipada da
que se gaba a protagonista nos
momentos de euforia. Séntese
"elixida" por eses filamentosos fíos
de luz que Ile permiten cruzar a
ponte para se adentrar nese lugar
que non é espacial, mais temporal:
un Au-Dela personalizado. Un Alén
propio: Eu falo desde máis alá,
desde outro lugar. Nesa afirmación
está a chave de todo: a enferma é
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unha visionaria que sobrevive ás
propias visións. De cada
supervivencia xorde outra fenda
máis, outra ruptura que engade
unha voz nova. Deste xeito
lacerante, a expresión fractúrase
outro pouco, non só dende un
punto de vista sintáctico, mais do
código, isto é, contribúe á
multiplicidade de idiomas. Tamén
de rexistros. Desta pluralidade
lingüística agroma a estética
fragmentaria en Dark butterfly,
unha estética que busca a
coherencia entre a dor e a
expresión da mesma, algo ben
difícil de retratar, daquela non
sempre posíbel, mais acadado en
gran medida, pois o pensamento
puro consegue facerse un chisco
visíbel nalgúns fragmentos.
Noto a violencia, unha bafarada
de lume subindo do meu corazón
ao meu cerebro...(pax. 43)
Non m e recoñezo neste
espello. Este que vexo é o rostro
dunha estraña.. . (pax.146)
Ouero agradar a Sira. Non a
esquecín. Unha gran persoa.
(pax.149)

A ESCRITA R~TMICAEN DARK
BUlTERFLY A POETICA DA
REPETICI~NCOMO
REPRESENTACI~NDO
NEURÓTICO
Unha vez comprendido o
desexo evidente en Dark butterfly

I.s.s.N.:
1139-4854

de plasmar, na medida do posíbel,
o pensamento puro, isto é, o
instante da concepción de ideas
neuróticas, non pode sorprender
que Rexina Vega empregue un
código poético plurilingüe, pois, se
a pluralidade lingüística permite
fragmentar a linguaxe, nese intento
de facer simultáneos os diferentes
idiomas, a poesía permitirá, pola
súa parte, a expresión máis
próxima a0 automatismo que,
certamente, tende a ser
recorrente. Daquela, é este uso de
elementos poéticos, en harmonía
co discurso fragmentado, o
auténtico logro da novela na
medida en que consegue xerar
unha desazón lectora rítmica,
principalmente pola sintaxe sonora
empregada, mais tamén polos
contrastes que, paralelamente,
atopan correspondencia no plano
sernántico. Así, dicotomías como
belezaldeformidade,
médicolpaciente,
autoridadeldesobediencia,
iralquietude ou estado de alerta1
sono artificial, contribúen a reforzar
o devandito efecto rítmico de
contrarios que están en relación
directa, cómpre subliñalo, co
carácter contraditorio do
pensamento. Estamos pois ante
unha novela cunha estética verbal
coidada, pero igualmente brut,
como apuntou Fran Lorenzo no seu
blogue, Un país en lata. Brut
porque nace da procura dunha
expresión libre -a pesar desta
elaboración formal- e, neste caso,

dobremente, na medida en que
nela conflúen dous instintos: o da
autora -de natureza poética, algo
que xa se aprezaba en Cardumee o da "narradora narrada',' ás
veces fragmentaria, outras
estrañamente Ióxica. Tanto que
inquieta. Provoca, en certo xeito,
zozobra. Como a protagonista,
parece que "rompeu o resorte"
(pax 91, que nada do aprendido
serve para a felicidade humana.
esa fraxilidade, ese límite entre o
"natural" e o "aberrante" que
amosa Vega na novela, o que nos
enfronta coas verdades asumidas
da Ióxica do autocontrol que
deriva, guste ou non, nunha certa
suficiencia, ben medida, que
permite
a desexada comodidade,
Así, ver como todo rompe por
dentro, como 6 que se albiscan as
portas do abismo, aínda que sexa
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da man da "narradora narrada:
faise desacougante. Incómodo. A
razón é ben sinxela: ninguén
quere probar o doce veleno de
deixarse ir, de caer. A contención
é un impulso social consciente, a
pesar de parecer isto un
oxímoron. O que cómpre, témolo
ben interiorizado, é non se
exceder. Non rachar as costuras,
pois calquera mínima fenda,
levaríanos a0 Caos, a0 estrondo de
multitudes parasitarias, cuxo único
hábitat posíbel é o cerebro.
Naceríanos nel un ruído
insoportábel. Por iso, mellor medir,
mesurar, equilibrar. Caer será,
'Om0
escribe a
acabar.
Vexamos entón algún
fragmento da novela para aprezar
ese ritmo poético do texto que,
ademais de Ile conferir á narración
un tono lírico, favorece a

narrada": a enferma. Tamén nas
asociación estrañas con animais,
neste caso os peixes, e na idea
recorrente da "persecución: unha
"persecución" da que se
defenderá, dun xeito
sorprendentemente lúcido, pola
ironía e sarcasmo, coas
" Estratexias colaboracionistas"
(pax.38)

percepción do arrandeo que
perturba á protagonista.

7 de maio
Estas fiestras circulares non
poden abrirse máis, son
herméticas, non queren que nos
toque o aire, o aire que eles
respiran. Este hospital ten trazas
de barco, pero en realidade é un
barco inverso, un barco feito para
os peixes, un acuario podre.
Queren que quedemos aquí, sen
contaminalos, dando voltas en
círculo, perdendo as escamas, a
coc o brillo, dando voltas.. . Non
deixan saltal; liberarnos, saír polas
fiestras cara ao mar que vemos.
Non nos deixan irnos polos aires,
desfacernos no chan como globos
de auga e liberarnos. Caer. Caer.
Acabar. Acabar.
Obsérvese no parágrafo
anterior, elixido ao azar, a dualidade

-Amplo sorriso, voz doce ás
malditas harpías coas súas cofias
en pico e as súas zocas duras.
lmportante a ollada, nin moi baixa
nin moi longa.. .

instintiva xa comentada. Nun
primeiro momento descubrimos o
-Paseos métodicos. Cómpre ter
discurso discontinuo da "narradora
un reloxo. Activar a alarma. í...I
narrada" -a enferma-, que se
Pasos nin rápidos nin lentos. Elixir
asocia a un peixe nun acuario
falar. Achegarse aos pacientes
menos perigosos. A Ana, que ten
podre, que fala de saír fóra. Fóra?
0110s de anís, a Elías, que sabe
Onde é fóra? Que é? Fóra é o
respirar. A Antón, que busca
limiar da liberdade. Fóra é ser, a
desaparecer contra as paredes
pesar do extremo e deforme dese
brancas.. .
"ser. Fóra é, por suposto, non se
1
negar. Nin permitir ser negada. Non
(. . .)
estar adscrita a medicamentos que
-Acudir ao almorzo, ao xantac á \
inhiben ou falsean a identidade.
merenda
e á cea. Chegar ao
!
Fóra é asumirse coa dor. E que
todo flúa, mesmo torrencialrnente.
comedor nin moi cedo nin moi
1
tarde. Non protestar. Comelo todo. i
E esta arela do torrente a que nos
Non deixar nada.
fai partícipes, como lectoras, desa
ruptura interna. Do caos. Aí está,
L..)
nese caos sintáctico -Estas fiestras
non poden
má;s I ~ ~ as
~ ~ ;- ~ -Participar
~ , . nos obradoiros. Finxir
entusiasmo.
Gratitude.
fjestras), son herméticas, non
Concentración.
Entrega. . .
queren que nos toque o aire
(muda, de socato, o suxeito: eles,
Daquela, despois de
os médicos. Sobreenténdese esta
recoñecermos o imaxinario da
mudanzat, a devandita "narradora
"narradora narrada: coas súas
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obsesións e suspicacias, cómpre
deterse. Sentir na caluga o instinto
poético de Rexina Vega,
superposto ao contido, co ritmo
neurótico obsesivo de seu,
conseguido mediante o emprego
de estruturas dobres,
enumeracións e mesmo de
repeticións.

,

:

i
1
!

!

:

!
j

Estruturas dobres: nin m o i
baixa nin moi loriga/ ter un reloxo.
Activar a alarma/ nin rápidos nin
lentos/ nin moi cedo, nin moi tarde/
Comelo todo. Non deixar nada/
Enumeracións: un barco
inverso, un barco feito para os
peixes, un acuario podre/(. . .) as
escamas, a cor, o brillo/(. ..) saltal;
liberarnos, saír.. ./A Ana, que ten
0110s de anís, a Elías, que sabe
respirar. A Antón, que busca
desaparecer /(. . .) ao almorzo, ao
xantar e á cea/ (. . .) entusiasmo.
Gratitude. Concentración.
Entrega.. .

k

/

Repeticións, ás veces
concatenadas: un barco inverso, un
barco.../Non nos deixan (. ..) Non
nos dekan/ Caer. Caer/Acabar.
Acabar.
Quiasmos ou estruturas
cruzadas (pax.23): Chorar e durmil;
durmir e chorar
Ademais destes recursos
sintácticos que confiren ese ritmo
interior de danza extravagante ao
texto, tamén está a voz de Rexina
tras da abondosa adxectivación e
das metáforas, algunhas ben

audaces coma esta, "0110s de
anísU(pax.38),por exemplo, ou
estoutra, "rabos de luz" -para
referirse ás neuronas-. Tamén se
fai presente no emprego de
sinestesias -"luz pesada e sucia"
(pax.10) ou ''luz fría" (pax.31-) e de
imaxes, en xeral preciosas, que
contribúen ao efecto poético ben
coidado, ao que a autora, moi
atinadamente, non quere renunciar:
"Non achegarse aos enchufes,
desconectar todosos
electrodomésticos, non accionar o
interruptor. Porque polos fías están
chegando seres de azul intenso.
Seres malvados. Queren entrar en
min, así, co seu corpo
fino(. . .}Estanse a mover
freneticamente por entre a
armazón de cables, á espreita.
Están esperando a oportunidade
dunha fenda para saltar sobre min"
(pax.20)
" Eu convertida en poboado
océano. Eu mergullándome en min
mesma para darme caza, para
apreixar na rede os meus espíritos,
os máis benignos de entre a
multitude negra que m e roe. "
(pax.41)
Con todo isto, paréceme que
ofrece Rexina Vega unha novela
certamente interesante, pois,
ademais da estética, de seu
pluriforme, hai en Dark butterfly
unha visión ética diverxente ao
respecto das actuais "artes
psiquiátricas',' burocratizantes e
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culpabilizadoras, cuxa modernidade
terapéutica vén determinada, na
maioría dos casos, pola dos
medicamentos que receita. Lonxe
dunha postura esencialista, esta
novela constitúe unha crítica a un
método que resulta, tantas veces,
opresivo para as persoas que,
nalgúns casos, padecen
enfermedades mentais e, noutros,
son ~flicanentevitimas da
patoloxización de problemas
sociais. Faise pois explícito, nesta
histora de Rexina, un conflito entre
o necesario e o cómodo. Entre a
terapia e o control exhaustivo,
Visibilízase unha cuestión social
importante: a dignidade da persoa
enferma.
Sendo isto así, esta novela de
Rexina, sitúase, ao meu modo de
ver, nunha liña diferente do que se
publica habitualmente en narrativa.
Cunha escrita sonora que renuncia
á estensión en favor da brevidade,
esta negrísima bolboreta negra,
forma parte desoutra literatura fóra
de tempo, de razón e sintaxe.
Unha butterfly daquela un pouco
francesa, mais universal e,
afortunadamente para nós, galega.

"Rexina Vega, Dark butterfly. Edicións Xerais
d e Galicia. 2012.

O RETORNO A 0 CENTRO DE MARUJA MALLO*
Con artistas como Maruja
Mallo -da que vén de publicarse
unha nova biografía a cargo de
Shirley Mangini (Circe,2012)- a
primeira tentación é centrarse na
súa personalidade, no glamour
dos tolos anos vinte, que ten un
indubidábel atractivo. Como
acontece con outras mulleres
artistas, eis Frida Kahlo ou Tamara
de Lempicka, acaban por ser máis
valoradas e coñecidas pola súa
personalidade -que efectivamente
ten un grande interese como
"construción" do eu- que pola súa
propia obra creativa. Neste sentido
Maruja Mallo alimentou unha
elaboración icónica que
desenvolveu ao longo da súa
existencia, a xeito de
autorrealización, que pode ser
enganosa, porque chegou a
escurecer a presenza da súa obra
sen ningunha xustificación de
valor artístico. O certo é que todos
estes factores condicionan a nosa
ollada, dirixida pola magnética
personalidade da pintora.

mundo da artista galega, que ten a
singularidade de ser o primeiro
libro sobre a pintora publicado en
lingua inglesa -a edición
norteamericana é de 2010-. O
título orixinal Maruja Mallo and the
Spanish Avant-Garde sitúa máis
atinadamente que a tradución
española -simplemente Maruja
Mallo- a intencionalidade
argumental, notándose que a
autora quere contextualizar a
artista no mundo histórico e
intelectual español, en especial
madrileño, no que a nosa pintora
desenvolveu unha parte central da
súa vida e obra. Porén, son algúns
dos aspectos máis xenéricos
desta contextualización os que
resultan menos estimulantes Para
o lectorado hispánico porque se
evidencian certas xeneralizacións,
en exceso simples, á hora de
situar determinadas realidades: o
desenvolvemento histórico
español; a misoxinia hispánica; a
condición de galega da artista ...
Así e todo, o libro vai gañando
cando se centra na biografía da
artista e do seu círculo de
relacións, sendo de lamentar que
a obra nos se puidese beneficiar
dunha publicación caída o mesmo
ano da edición inglesa e realizada
polos investigadores galegos
Carlos Nuevo Cal e Emilio lnsua
López: Maruja Mallo: De
prometedora pioneira a artista
universal. Materiais para unha
biografía exacta e completa da

Desde o punto de vista
estritamente artístico, estas
aproximacións máis epidérmicas
non favorecen a comprensión e
valoración equilibrada das súas
obras de situármonos na
perspectiva das súas achegas á
arte do seu tempo. A biografía que
vén de se publicar, realizada pola
profesora norteamericana Shirley
Mangini evita este problema e
realiza unha análise seria do

Carlos

L. Bernárdez
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pintora viveiresa entre 1902 e
1936 (Fundación Caixagalicia,
20101, un libro que deita nova luz
sobre a biografía da artista desde
o seu nacemento en 1902 até
1936 e en espacial sobre os seus
anos galegos, que na biografía de
Mangini son tratados de xeito
menos sistemático.
O libro de Shirley Mangini é,
pois, de indubidábel valor, aínda
que non é, obviamente a biografía
definitiva da pintora. Si, como
sinala a propia escritora, é de
salientar a análise das
interconexións entre vida e obra e
o traballo de subliñar a importancia
que a artista tivo no
desenvolvemento da vangarda no
Madrid dos anos vinte e trinta, en
especial a súa ligazón a creadcres
como Salvador Dalí, Luís Buñuel,
Rafael Alberti, Pablo Neruda ou
Miguel Hernández.
Desde a perspectiva
estritamente plástica, a biografía
benefíciase con rigor das achegas
á artista de importantes
estudosos. Estas análises son
abondosamente citadas aínda que
non sempre valoradas
argumentalmente á hora de optar
por interpretacións contraditorias
e/ou matizábeis. Mais, o certo é
que, por fortuna a figura e o labor
artístico de Maruja Mallo seguen a
suscitar estudos de calidade e
rigor, como o presente.
I.s.s.N.: 1139-4854

;

í

Este interese sitúase nun
contexto xenérico de nova
valoración de determinadas liñas
estéticas. A partir da recuperación
nos anos oitenta das diferentes
correntes da arte do século XX
que non se axustaban ao
esquema vangardista creado por
modelos como o MoMA de Nova
York ou o Centre Georges
Pompidou de París, os realismos
de entreguerras -nos que se
forma a nosa pintora- son
recoñecidos como un mundo de
creación extremadamente rico e
variado, que non supón unha
simple posición reaccionaria fronte
á vangarda, senón que modulan
unha lectura dos "ismos" e da
tradición innovadora e de intenso
calado no plano da pura
construción estética, mais tamén
na súa proxección social, nun
mundo en plena convulsión como
o das décadas dos vinte e trinta.

'

1

1

1
simultaneamente, en Italia o
movemento figurativo dos Valor;
Plastici está en pleno auxe e o
realismo máxico convértese nun
referente europeo co libro de
Franz Roh. Con estes últimos as
obras da galega teñen unha
perturbante ambivalencia entre
reprodución fiel da realidade e
creación autónoma da imaxe, trazo
común con autores da Nova
Obxectividade e alleo ao máis
convencional art déco.

déco a linguaxe de moda no
contexto internacional; ao tempo,
en Alemaña, realízase entre xuño
e setembro dese mesmo ano, a
mostra Neue Sachlichkeit.
Deutsche Malerei seit dem
Expressionismus (Nova
Obxectividade. Pintura alemá
desde o expresionismo)
(Kunsthalle, Mannheim), que dá
carta de natureza á Nova
Obxectividade, un movemento
decisivo para entendermos a arte
de entreguerras;

A obra Maruja Mallo adquire
neste contexto unha "posición',' no
sentido de que non só pode ser
mellor entendida, senón que pola
calidade da súa pintura dos anos
vinte e trinta e tamén
-parcialmente- do exilio, é, en
certo sentido paradigmática.
Cómpre lembrarmos que en
1925, cando a pintora está aínda a
comezar a súa carreira artística, en
París realízase a Exposición da
Artes Decorativas, que fai do art

I

I
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Velaí un marco preciso no que
situarmos unha obra que a pesar
de partir dos influxos italianos, e
do clasicismo da "volta á orde','
acaba por configurar unha linguaxe
que, vista coa perspectiva que o
paso do tempo favorece, salienta
pola súa intensidade, pola súa
calidade plástica. A intensidade á
que nos referiamos é a calidade
iluminadora que a pintora posúe,
que fai que calquera das súas
obras do período de esplendor (os
anos vinte e trinta) transmita a
intensidade vital, a pulsión dun
tempo, unha pulsión que resalta
pola capacidade da creadora para
se identificar cos modelos
representados.
A nova biografía da artista
permite un repaso á vida e obra
de Maruja Mallo posibilitando
enxergala como unha das máis
relevantes pintoras das vangardas
históricas do século XX. Unha
muller que nos últimos anos da
súa vida se converteu nunha figura
mítica, máis valorada e coñecida
pola súa singular presenza e polas
referencias á súa atractiva
traxectoria vital que polo
coñecemento da súa obra, en boa
parte esquecida ou mal coñecida e
valorada. Este feito -en vías de
superación evidente- pode
atribuírse, parcialmente, ao seu
longo exilio, logo da Guerra Civil,
mais tamén ten moito a ver coa
lousa de esquecemento que a
transición política chantou sobre

amplos capítulos da nosa historia
cultural e política, especialmente o
período republicano e a Guerra
Civil. As biografías realizadas nos
últimos anos, os estudos sobre a
súa pintura e as exposicións a ela
dedicadas -aínda que precisando
novas revisións- foron
desenterrando, devagar, a súa vida
e obra das moreas de tópicos e
dos preconceptos, non poucas
veces tinxidos de sexismo, dos
que foi vítima a pintora, mais só o
estudo e unha xusta valoración e
contextualización do seu traballo
poden definitivamente extirpar os
xuízos epidérmicos e ofrecer unha
imaxe máis clara das súas
achegas artísticas.
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De Maruja Mallo coido que
paga a pena ficar co mellor, non
co mito, con ser este ben
atractivo, senón coa pintura, que si
ten un posto na Historia da Arte
con maiúsculas, non como unha
artista menor máis, senón como
unha auténtica creadora que
reclama o retorno ao centro do
discurso da historia da pintura do
século XX, que vai ganando, con
toda xustiza, o seu lugar coa
potencia da súa obra, sen que iso
implique esquecermos a muller
que procurou e conseguiu rachar
barreiras na vida e na arte e que
conseguiu plasmar coa súa obra a
imaxe da nova muller, que como
as súas bañistas de finais dos
vinte camiña con paso firme e con
vontade de inequívoca
autorrealización.

*Shirley Mangini, Maruja Mallo, Circe,
Barcelona, 2012.
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