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Editorial

Modos de ver e ser vistas. As mulleres que coñezo no
cinema galego
En 2018, na entrega dos Premios Mestre Mateo, Lucía
Catoira Pan recollía o seu primeiro premio como directora de fotografía pola película Dhogs (Andrés Goteira,
2018). O galardón suscitou unha expectación inusitada
para unha categoría técnica, non só pola tendencia a
valorar só aquelas que premian a directores e intérpretes, senón tamén porque era a primeira vez que o recibía unha muller. Alén do anecdótico, que pode facer
titulares en prensa, subxace nesta excepcionalidade unha lectura urxente
en clave de xénero: as profesións do cinema seguen estando profundamente
sexualizadas e as mulleres atopan un difícil acomodo nalgunhas delas.
Esta cuestión non é apenas un tema de carácter profesional, senón
que, como elemento sistémico, afecta profundamente aos relatos que o
cinema pode xerar para a sociedade que retrata. Siegfried Krakauer entendía que o cinema é o medio que mellor representa a psicoloxía dun pobo,
no seu caso o alemán entre as guerras mundiais, en tanto que, por unha
banda, é o resultado dun traballo colectivo e, por outra, apela a grandes
audiencias, que procuran no cinema un retrato, unha afección, unha fantasía ou un alivio do cotiá. Como traballo colectivo, de corte máis ou menos
industrial ou amador e mesmo precario, o cinema non é simplemente a voz
dun autor, malia a persistencia das lecturas arredor da política dos autores derivadas das vagas europeas dos anos 60, senón unha confluencia de
discursos, por veces contraditorios, que se trasladan ás historias que podemos ver en imaxes. O relato dun tempo no que se producen, fóra da propia
metraxe, tensións e transformacións sociais.
Por canto á idea dunha recepción colectiva, que comeza a entrar en
crise tamén nos inicios deste século coa perda da hexemonía do cinema
como espectáculo de masas, abonda referírmonos a boa parte da teoría clásica feminista arredor das imaxes para entender que a espectadora adoita
ficar excluída non só do protagonismo dos relatos, senón da propia axencia
xeradora de historias. A ausencia de mulleres como creadoras, e como parte
de determinados ámbitos do traballo especializado, ten implicacións directas no tipo de historias que as espectadoras van poder ver nas pantallas e na
imposibilidade de se identificaren con personaxes que non profundan na
experiencia das mulleres.
Nos últimos anos, con todo, asistimos a transformacións, progresivas e vagarosas, que se orientan en dúas direccións. A incorporación dunha
óptica feminista aos relatos, consciente ou non, por medio dos dispositivos
e recursos dun cinema pobre empregados polas cineastas da segunda onda,
que, como analizou Margarita Ledo, forman parte dos recursos creativos de
moitos filmes do Novo Cinema Galego, complementa a chegada paulatina,
malia que serodia, de mulleres a todos os ámbitos da creación cinematográfica, nas máis das veces en proxectos precarios e con escasa visibilidade fóra
de circuítos cinéfilos.
Este é o caso de filmes paradigmáticos nos que o procedemento
narrativo está sustentado no dispositivo que arredor do íntimo desenvolveu o cinema feminista. A recuperación da voz é, por exemplo, o fío do que
tira Xacio Baño en Eco (2015) para contar a historia da nai do actor Xosé
Barato a través dos diarios que escribiu ao longo de trinta anos. A lectura do
escrito en cadernos escolares resoa nas paredes baleiras dunha casa familiar
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da que Barato se despide, ao tempo que saúda a voz oculta, e para el dolorosa, da súa nai. Unha intimidade á luz do cinema que se presenta como
inédita no audiovisual galego e que se completa con relatos tecidos cada
vez máis desde esta necesidade de amosar parte dun universo oculto e silenciado. Neste sentido, é imprescindible aludirmos ao cinema que se fai desde
unha posición feminista completamente explícita.
Neste estado da cuestión, no que tanto o funcionamento da industria como as historias que conta presentan estas primeiras transformacións,
cómpre facer unha análise de como distintos fenómenos emerxentes, particularmente na orde da creación, van facéndose cun espazo onde se exhibiren. A investigación académica ten que ir da man desta emerxencia e tal
é o sentido desta monografía, que quere ser unha primeira aproximación
ao traballo de autoras novas, cun percorrido aínda nas marxes do sistema
audiovisual; desenvolver unha análise do cinema galego desde a metodoloxía da teoría feminista, non abondo aplicada no ámbito dos estudos sobre
cinema galego; e presentar o estado da cuestión dunha industria audiovisual
na que, tal e como discuten Beli Martínez e Margarita Ledo na conversa
que pecha este volume, as mulleres son fabas contadas nos postos técnicos e
de maior visibilidade na industria.
Marta Pérez Pereiro
Silvia Roca
Editoras

05

Galicia 21

Issue K ‘21

Keywords

Article

O xénero dos
equipos. A muller
na produción
cinematográfica
galega (2012-2020)
Antía Martínez López
ma in Producing Film and Television,
Royal Holloway (University of London)

Cinema
Galicia
Equality
Production
Feminism

Palabras
clave
Cinema
Galicia
Igualdade
Produción
Feminismo

Abstract

This research aims to study the current situation of women in the
Galician film sector. Inequality based on gender is transversal to the
whole of society, including the arts and creative industries. Based on a
statistical analysis of the composition of teams in feature films published
in Films from Galicia catalogues (2012-2020) and interviews with women
producers currently active, this study addresses the issue of job placement,
promotion, and artistic/industrial creation in Galician cinema, thus
generating an overview of the labour context in which female filmmakers
operate and its influence on their creative work.

Resumo
Esta investigación ten por obxecto o estudo da situación actual da muller
no sector cinematográfico galego. A desigualdade en función do xénero é
transversal a toda a sociedade, incluídas as artes e as industrias creativas.
A partir dunha análise estatística da composición do equipo nas longametraxes publicadas nos catálogos Films from Galicia (2012-2020) e entrevistas
con produtoras actualmente en activo, este estudo aborda a cuestión da
inserción laboral, a promoción e a creación artística e industrial no cinema
galego, xerando así unha panorámica do contexto laboral no que se moven
as mulleres cineastas e a influencia do mesmo no seu traballo creativo.
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1
Films from Galicia ten como
obxectivo mostrar a vitalidade do
sector en Galicia e diríxese especialmente aos axentes de vendas e
ás empresas de produción e distribución internacionais.

Na actualidade, o consumo cinematográfico e audiovisual marca, en gran medida, a forma de ver, interpretar
e relacionarnos co mundo. Que o cine sexa un sector
dominado por figuras masculinas, diante e detrás das
cámaras, e a ausencia xeral e normalizada de mulleres
referentes en determinados oficios, especialmente no
contexto máis próximo, dificulta o seu acceso a aqueles
espazos nos que xa están infrarrepresentadas. A falta
de referentes é un elemento disuasorio, un obstáculo
con capacidade de mutilar os obxectivos académicos e
profesionais. Normalizar a existencia de mulleres en postos de responsabilidade e xefatura é, polo tanto, de gran importancia.
En Galicia non existen estudos e análises abundantes sobre a presenza de mulleres en postos de responsabilidade na produción cinematográfica, por iso decidimos traballar dende un enfoque mixto, cuantitativo
e cualitativo, que nos permitira conseguir e analizar os datos da formación
dos equipos, para poder poñer en contexto as experiencias e opinión das
produtoras en activo que foron entrevistadas, tratando de proporcionar
unha panorámica o máis completa posible da situación real do sector nos
últimos anos.
1. Metodoloxía
Para coñecer a realidade da industria cinematográfica galega fíxose un
estudo estatístico con perspectiva de xénero, neste caso, baseado nos informes anuais publicados pola Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (cima) (Cuenca 2018) sobre a representatividade das mulleres
no sector cinematográfico español. Realizouse unha análise das 48 longametraxes publicadas pola Axencia Galega de Industrias Culturais (agadic)
en Films from Galicia entre 2012 e 2020. Estes catálogos, aínda sen recoller
a totalidade da produción cinematográfica galega, ofrecen unha mostra
ampla e continuada, tendo en conta que as profesionais do sector traballan
a miúdo en producións de distintas linguas e participadas en ocasións por
empresas foráneas.
Os informes cima sobre a representatividade das mulleres no sector
cinematográfico español inspiraron a parte do estudo de corte cuantitativo,
cuns resultados que se trasladan a este artigo. O método de investigación
estatístico dos informes cima usouse como modelo para analizar o contexto
laboral da cinematografía galega, tomáronse como modelo as táboas estatísticas e a terminoloxía empregada. Os informes anuais de cima funcionan
como estudos de referencia para as institucións e a propia industria cinematografía española no que se refire á situación laboral das mulleres, como
demostra o apoio do icaa ou o feito de que a Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España comparta os datos na súa páxina web
oficial.
En canto á selección dos catálogos Films from Galicia, consideramos
acertado seleccionar un catálogo1 sen pago de cota de inscrición, aínda que
segue sen ser a mostra perfecta, xa que as obras que presenta teñen carácter comercial, e filmes máis experimentais ou independentes poden quedar
fóra. Creouse unha base de datos con todas as películas publicadas nestes
catálogos entre 2012 e 2020. Procurouse información sobre a dirección ou
liderado de 12 equipos de traballo (seguindo a forma dos informes cima) de
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cada un dos filmes a través de fontes como a base de datos de imdb, información pública sobre as candidaturas aos Goya, carteis oficiais, créditos
cinematográficos e contacto directo con produtores e distribuidores; todo
iso co obxectivo de obter cifras estatísticas sobre a representación da muller
no sector cinematográfico galego.
Estúdase un total de 48 filmes, o que supón unha media de 5,3
estreas anuais. O número non é moi amplo, pero supón unha mostra significativa da produción do cinema galego recente e permítenos, ao observar a
composición dos equipos nestas obras, ver a representatividade das mulleres no sector.
Foi na primeira lectura cando nos atopamos con que a figura principal dos estudos sobre a muller no cinema centra a actividade creativa e o
control das obras cinematográficas na dirección, en detrimento do estudo
doutros equipos. Nesta investigación quixemos poñer en valor a contribución creativa e empresarial das produtoras, xa que son fundamentais na formación de equipos, controlan a parte económica e posibilitan a realización
de proxectos. Analizouse cuantitativamente a conexión entre o número de
produtoras e o número de mulleres en postos de responsabilidade. Os datos
móstranos a realidade deste sector dun xeito obxectivo pero deixan abertas
as cuestións que teñen que ver coas causas desta realidade. Consideramos,
polo tanto, que é necesario investigar o porqué de determinadas dinámicas,
como a existencia de máis mulleres produtoras que directoras; isto tratouse
a partir de entrevistas a mulleres actualmente en activo na produción cinematográfica galega.
É importante recalcar tamén que durante a investigación non se
cubriu a presenza e situación no sector das persoas con identidade de
xénero non binaria ou con outras identidades, o que excedería o marco
deste estudo. En todo caso, unha investigación específica sobre a realidade
do colectivo lgtbiq+ no sector cinematográfico galego sería pertinente e
relevante.
2. Análise dos datos
2.1 Datos xerais 2012-2020

% Homes
% Mulleres

Figura 1. Total de mulleres e homes en postos de responsabilidade e xefatura na industria
sen división por cargos (2012-2020). (Elaboración propia)
2012

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

2014

2016

2018

2020
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Se atendemos ao número total de traballadoras nos postos de responsabilidade e xefatura, podemos observar que as porcentaxes aproxímanse, ao
longo da última década, ao 50% equitativo.
Ver a anterior figura sen atender ás táboas de información das que
xorde pode levar a pensar que a situación de desigualdade laboral dentro do
sector cinematográfico está sendo revertida de forma gradual. A realidade é
que as mulleres están recluídas en certos postos, marcados polos estereotipos de xénero. Afastarse destes, aínda que é posible, supón grandes dificultades engadidas para as creadoras. Que estas liñas estean cerca de atoparse
depende especialmente de equipos como a dirección de arte, montaxe,
Táboa 1. Agrupación da representatividade das mulleres por cargos e intervalos
porcentuais (2012-2020). (Elaboración propia sobre título e forma empregada nos
informes cima)
Intervalo
porcentual de
representatividade

Denominación do cargo

Cargo de responsabilidade

Deseño de vestiario
(94,12%)
Maquillaxe e peiteado
(86,76%)

Acumulación
de cargos

80% - 90%

Amplamente
feminizado

70% - 80%

Feminizado

50%

Equitativo

Dirección artística
(50,00%)

1/12

40% - 50%

Equitativo

Dirección de produción
(41,82%)

1/12

30% - 40%

Masculinizado

Produción
(36,80%)

1/12

Masculinizado

Montaxe
(28,79%)
Guión
(20,24%)

2/12

Amplamente
masculinizado

Dirección
(18,00%)
Dirección de fotografía
(13,73%)

2/12

Amplamente
masculinizado

Composición musical
(7,69%)
Efectos especiais
(6,82%)
Son
(4,00%)

3/12

20% - 30%

10% - 20%

<10%

2/12

0/12
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produción e dirección de produción, que complementan as porcentaxes
sempre altas dos equipos técnico-estéticos (deseño de vestiario, maquillaxe
e peiteado).
Se se agrupan as porcentaxes totais do período estudado para poñer
de manifesto as tendencias xerais, atendendo ás variables referentes á masculinización e feminización dos postos, só o deseño de vestiario, maquillaxe
e peiteado se manteñen de forma constante entre o 80% e 100% de representatividade de mulleres; dirección artística, dirección de produción,
montaxe e guión son postos intermedios, é dicir, sitúanse entre o 50% e o
20%. Esta última é xa unha cifra masculinizada, pero aínda lonxe da situación de clara iniquidade como a doutros departamentos considerados de
máis poder na toma de decisións creativas, como é o caso da dirección, ou
algúns dos postos de carácter técnico-artístico e técnico-especialista, entre
os que se atopan a dirección de fotografía, composición musical, efectos
especiais e son, todos eles amplamente masculinizados, con menos do 18%
de representatividade de mulleres.
Prestando atención á desagregación dos datos, recollidos por ano e
cargo de responsabilidade, observamos que o número de mulleres produtoras mantense relativamente estable, por debaixo do 50% durante todo o
período, pero con porcentaxes altas respecto a outros grupos de liderado.
A súa cifra máis baixa dáse en 2013, cun 15,38%. Entre 2016 e 2020, os datos
mantéñense firmes sobre o 40%, ata que no último ano caen 13 puntos,
chegando só ao 30%. Esta caída rompe a estabilidade das cifras equitativas
que se viñan mantendo dende había anos. Con todo, nada indica que isto
supoña o inicio dunha tendencia á baixa.
Os datos indican, ademais, que o aumento de produtoras en Galicia
non implica un maior número de directoras cinematográficas no período
estudado. A representatividade das mulleres no cargo de dirección só se
achega a unha situación equitativa en 2020, cunha porcentaxe do 40%;
aínda así, que a cifra máis alta se dea no ano máis recente non demostra
que isto sexa unha tendencia sostida, xa que en 2019 non atopamos ningunha directora, ao igual que en 2014 e 2015. O resto dos anos non se supera
en ningún caso o 33,33%, e Films from Galicia non recolle en ningún dos
anos analizados máis de dúas estreas dirixidas por mulleres, mentres que
o número de directores homes oscila sempre entre dous ou seis por ano.
Neste caso, parece existir unha relación entre a dirección a cargo de mulleres e unha maior concentración destas como xefas de equipo.
Existen, ademais, situacións nas que, ben polas dificultades para
encontrar produtoras que aposten polos seus proxectos, en especial aqueles que requiren un financiamento máis elevado, ben por querer manter un
maior control sobre o total do proxecto, podémonos atopar con casos nos
que se compaxina o labor de produtora e directora.
Noutro dos postos máis relacionados coa autoría cinematográfica, o
de guionista, a porcentaxe de mulleres non chega ata 2020 ao 50%, e ten a
súa cifra máis baixa en 2014, ano en que non aparece ningunha guionista.
No resto do período a representatividade oscila entre o 11,11% e o 30%.
Os postos intermedios aproxímanse un pouco máis ás cifras consideradas equitativas. É o caso do departamento de dirección de produción,
que supera a barreira do 50%, chegando incluso ao 100% en 2020; a súa
cifra máis baixa, 16,67%, deuse en 2013, seguida polo 25% rexistrado en
2014 e 2016. Estas cifras son similares ás atopadas na posición de dirección
artística que, en 2013, segundo ano analizado, sitúase coa cifra de representación máis alta do 66,67% de mulleres; dende 2016 non baixou do 50%.
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No tocante ás tarefas de montaxe, por outro lado, aínda que si chegan ao 40%, incluso acadando o 50% en 2016, trátase dun feito illado en
relación ás cifras do resto de anos. En 2020, a suma de mulleres como responsables de montaxe cae ao 16,67%. É nos postos de carácter técnicoespecialista e técnico-artístico onde descubrimos unha moi evidente
división do traballo asociada ao xénero.
Figura 2. Porcentaxe de mulleres en dirección, produción e guión (2012-2020)
(Elaboración propia)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17%

0%

0%

33%

33%

22%

14%

40%

15%

45%

28,5%

47,5%

43%

42%

44%

30%

11%

0%

30%

23%

17%

14%

22%

50%

Dirección

25%
Produción

33%
Guión

20%

Figura 3. Porcentaxe de mulleres en dirección de produción, montaxe e dirección artística
(2012-2020). (Elaboración propia)
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2013

2014

2015

2016

2017

2018
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2020

12%

25%

40%

25%

50%

43%

43%

100%

33%

28%

14%

50%

43%

28%

28%

16,5%

66%

40%

20%

57%

50%

80%

50%

50%

Dirección de produción

55%
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Os efectos especiais son o posto cunha representatividade de mulleres menos equitativa: en oito dos nove anos estudados, as mulleres están
ausentes deste departamento (só en 2019 aparecen, cun 33,33%). Seguen os
efectos especiais categorías como son e composición musical, que non contan con mulleres como cabeza de equipo. En 2020, ningún destes ámbitos
rexistra traballadoras, unha situación que se deu en máis de cinco ocasións
Figura 4. Porcentaxe de mulleres en composición musical, dirección de fotografía, son e
efectos especiais (2012-2020). (Elaboración propia)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6%

16,5%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

20%

0%

33%

33%

14%

25%

0%

0%

0%

7%

0%

0%

13%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

Composición musical

16,5%
Dirección de fotografía

12,5%
Son

6,5%
Efectos especiais

0%

Figura 5. Porcentaxe de mulleres en deseño de vestiario, maquillaxe e peiteado
(2012-2020). (Elaboración propia)
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100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

82%

100%

90%

85%

100%

80%
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100%

Deseño de vestiario

85%
Maquillaxe e peiteado

82%
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ao longo do período. Son alcanza a súa cifra máis elevada en 2019, cun
14,29%, e composición musical chega ao 16,67% nos anos 2012 e 2014.
Dirección de fotografía non se afasta destes números. En tres dos
anos contabilizados, a suma total de directoras de fotografía foi cero, e en
ningún dos anos do período estudado supérase o 33,33% de mulleres no
posto. En 2020 mantéñense infrarrepresentadas, cunha cifra do 25%.
Deseño de vestiario, maquillaxe e peiteado mantéñense ao longo de
todo o período 2012-2020 como equipos amplamente feminizados. Deseño
de vestiario rexistra un 100% de representatividade de mulleres case todos
os anos (as excepcións son 2012 e 2016, anos nos que tampouco baixou
do 75%). O departamento de maquillaxe e peiteado rexistra un 100% de
mulleres en 2014, 2017 e 2020, e no resto de anos do período analizado mantense entre o 80% e 90% de representatividade.
A realidade é que as mulleres están confinadas a determinados postos, marcados por estereotipos de xénero. Fuxir destes supón grandes dificultades engadidas para as creadoras. Esta división de xénero débese, en
certa medida, ás ideas caducas de que as mulleres son, como indicou Marta
Pérez Pereiro na presentación do seu proxecto ‘Cinema e muller’, ‘moi
ordenadas, moi responsables, moi limpitas’ (Pérez Pereiro 2016). É algo
semellante ao sinalado por Barbara Zecchi (2013: 110) cando afirma que os
estereotipos asocian ás mulleres coa xenerosidade, a dedicación aos demais,
o bo gusto e a humildade. Isto implica que as mulleres son tradicionalmente
consideradas máis capaces en postos a priori relacionados con esta capacidade de organización e coidado. As profesións que historicamente desempeñan as mulleres considéranse oficios menores, sen dificultade e con
escaso valor.
Táboa 2. Total de mulleres e homes por grupos profesionais (2012-2020).
(Elaboración propia)
Mulleres

Homes

Total

% Mulleres

% Homes

Liderado

72

187

259

27,80%

72,20%

Técnico-artístico

58

259

317

18,30%

81,70%

Organizativo

23

32

55

41,83%

58,18%

Técnico estético

107

12

119

89,92%

10,08%

Técnico-especialista

3

41

44

6,82%

93,18%

Tendo en conta o anterior, cabería pensar que, efectivamente, a
maioría dos roles laborais na industria cinematográfica son asignados implicitamente a homes ou mulleres. A existencia dunha división do traballo asociada ao xénero, no sector cinematográfico galego, é innegable atendendo
aos datos.
Na táboa 3 encontramos o total de mulleres e homes que traballaron
na dirección dos distintos equipos dos 48 filmes analizados. É neste cálculo total onde atopamos que o número de mulleres produtoras é similar ao
de mulleres do equipo de vestiario, maquillaxe e peiteado (ambos equipos
moi feminizados). Do total de 263 mulleres no período (2012-2020), máis da
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metade (153) formaron parte destes tres equipos mencionados. No caso dos
homes, as súas figuras están máis repartidas entre os equipos (salvo vestiario, maquillaxe e peiteado).

Táboa 3. Total de mulleres e homes por cargos (2012-2020). (Elaboración propia)
Mulleres

Homes

Total

% Mulleres

% Homes

Dirección

9

41

50

18,00%

82,00%

Produción

46

79

125

36,80%

63,20%

Guión

17

67

84

20,24%

79,76%

Composición

4

48

52

7,69%

92,31%

Dirección de produción

23

32

55

41,82%

58,18%

Dirección de fotografía

7

44

51

13,73%

86,27%

Montaxe

19

47

66

28,79%

71,21%

Dirección artística

24

24

48

50,00%

50,00%

Vestiario

48

3

51

94,12%

5,88%

Maquillaxe e peiteado

59

9

68

86,57%

13,43%

Son

4

96

100

4,04%

95,96%

Efectos especiais

3

41

44

6,82%

93,18%

Total

263

531

794

33,12%

66,88%

2.2 Relación entre o número de mulleres na produción cinematográfica, directoras e
xefas de equipo
A diferenza do que ocorre no ámbito da dirección, a presenza de mulleres
encargadas da produción achegouse á equidade con certa constancia dende
2014. En concreto, entre 2016 e 2019 o número de mulleres produtoras en
Galicia rozou o 50%.
Os datos da figura 6 indican que nas películas estudadas non existe
unha correlación directa entre o número de produtoras e directoras. Nos
dous primeiros anos do estudo, 2012 e 2013, si parece que a baixada da porcentaxe de produtoras afecta á de directoras, pero as cifras de 2014 e 2015,
onde o número de produtoras aumenta mentres que o de mulleres directoras baixa a cero durante dous anos seguidos, negan esa correlación.
Durante o resto do período, entre 2016 e 2019, mantívose un número
constante de produtoras por enriba dos 40 puntos porcentuais, mentres
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% Mulleres produción
% Mulleres dirección
2012

que o número de directoras que estrean películas oscila. En 2020, o número
de directoras supera por primeira vez en dez puntos ao de produtoras, que
baixa ata o 30%.
En todo caso, na evolución do número de directoras en Galicia entre
2012 e 2020, atopamos cifras non estables, xa que a porcentaxe da representación das mulleres directoras tende a diminuír e a aumentar de forma pronunciada cada ano. Polo tanto, aínda que en 2020 alcanzou a súa cifra máis
alta, nada indica que sexa o inicio dunha tendencia ascendente.
Figura 6. Comparativa do número total de mulleres no cargo de dirección e produción
(2012-2020). (Elaboración propia)
2014

2016

2018

2020

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

No informe Rewrite her Story: The State of the World’s Girls Report, elaborado polo Geena Davis Institute e Plan International en 2019, indícase
que:
Over the last four decades, numerous studies have identified a link
between having more women in key decision-making roles on production crews and having more women in the cast. These studies
found that having a woman director and at least one woman on the
writing team produces more female leads, more female characters,
and more dialogue for these characters. Female directors are especially important when it comes to hiring more women, both as cast
and crew. (Goulds 2019: 11)
Tendo en conta esta información, preguntámonos se existe algunha
relación entre o feito de que a dirección estea a cargo dunha muller e o
número de mulleres que traballan como xefas de equipo nunha determinada película. Para responder esta pregunta, no noso ámbito de estudo
analizamos cronoloxicamente os datos dos filmes recollidos en Films from
Galicia: A cicatriz branca, Anos despois (2012); Arbore magnética (2013); María, e
os demais (2016); A estación violenta (2017); Trixésimo luns (2017); Arima (2019);
Eles transportan a morte (2020); La isla de las mentiras (2020).
Sobre os datos desta selección de obras, observamos que as películas dirixidas por mulleres presentan cifras de representación femininas máis altas á fronte de equipos que aquelas dirixidas por homes. Aínda
así, en ambos casos aínda existe un nesgo de xénero na composición dos
equipos, xa que as mulleres que traballaron nas producións estudadas
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2
Neste sentido, é significativa
a existencia dun proxecto como
‘Cinema e muller’, que se puxo en
marcha co obxectivo de visibilizar
as creadoras do sector audiovisual e
fomentar unha maior participación
das mulleres na cultura e na arte.
Este proxecto, que incluía accións
que pasaron dende a teoría ata a
produción do filme colectivo Visións
ou a elaboración dun catálogo de
creadoras vinculadas a Pontevedra,
foi dirixido por Xisela Franco e
producido por Beli Martínez dende
unha visión crítica coa realidade
que reflicte o cinema: ‘“Cinema
e muller” é un exemplo do que
se pode facer para fomentar a
construción de discursos narrados
por mulleres. Porque se a linguaxe
constrúe o mundo, e a audiovisual
é unha linguaxe que hoxe sabemos
esencial, ás mulleres quédalles por
definir unha boa parte da súa historia. A realidade é que sen creadoras
o imaxinario audiovisual propio das
mulleres se atopa amputado, silenciado, desexando pronunciarse
para achegar ao cinema a súa voz
e para crear unha sociedade máis
xusta’. (Cinema e muller 2016)

concentráronse en xeral en postos técnico-estéticos e técnico-artísticos,
independentemente de quen dirixise o filme.
En conclusión, as cifras recollidas de Films from Galicia demostran
que existe unha relación entre a dirección a cargo dunha muller e unha
maior contratación de mulleres como xefas de equipo. No caso das produtoras, non se atopou unha relación directa entre o número de produtoras e
o número de directoras. En todo caso, non se analizou a composición total
dos equipos, e quizais un estudo que o tivese en conta podería atopar máis
dinámicas e patróns na composición de equipos na industria cinematográfica galega.
2.3 Desenvolvemento académico e profesional
Os datos estatísticos deitan luz sobre a situación na que as mulleres desenvolven a súa carreira profesional na industria cinematográfica galega, un
contexto no que lles custa desenvolver e consolidar a súa profesión (no que
se refire a atopar empresas produtoras que aposten polos seus proxectos,
especialmente nos que se require mellor financiamento) e no que son invisibilizadas.2 Aínda que é certo que as mulleres que se inician na profesión
nestes anos se benefician do traballo que outras moitas mulleres fixeron
antes dende as institucións, o sector académico, as organizacións feministas e do propio sector cinematográfico, é innegable que a representación
equitativa das mulleres en todos os ámbitos do sector audiovisual aínda está
lonxe de ser alcanzada.
Inés París sinala a ausencia xeral de referentes próximos como un
factor clave que retroalimenta a escasa presenza da muller en determinados oficios: ‘¿De verdad una elige la profesión porque tenga un modelo
concreto que seguir? Pues, en gran parte, sí’ (Zecchi 2013: 107). No sector
audiovisual, isto ocorre tanto dentro como fóra da pantalla. É posible facer
cine en Galicia como muller, pero as mulleres que escollen esta profesión
teñen que enfrontarse a obstáculos que non teñen os seus compañeiros, un
deles é a falta de referentes.
Nunha entrevista persoal, Paula Cons, fundadora de Agallas Films,
tamén directora e guionista, fala da educación nos primeiros anos de vida
como o ámbito para normalizar o acceso das mulleres a aqueles espazos
nos que están infrarrepresentadas. Isto enlaza cos achados dalgúns estudos
académicos sobre o tema, como a investigación realizada dende o departamento de psicoloxía de tres universidades americanas que mostrou que
as nenas, a partir dos 6 anos, deixan de asociar as cualidades da intelixencia e brillantez consigo mesmas ou con outras mulleres, en parte, pola falta
de referencias culturais (Bian, Leslie & Cimpian 2017). O artigo publicado
polas propias investigadoras en The New York Times conclúe que ‘early and
consistent exposure to such protective factors – and to the countless contributions made by women – may have the best chance of convincing little
girls that they are, in fact, smart enough’ (Cimpian & Leslie 2017). Polo
tanto, entendemos que a exposición dende pequenas a estímulos e modelos
a seguir que non pertencen só ao arquetipo da muller coidadora pode promover a confianza das nenas nas súas propias capacidades.
Esta falta de confianza e autoestima das nenas é desenvolvida
durante os primeiros anos de socialización e esténdese ao longo da súa
carreira. A inexistencia de referentes é así un elemento disuasorio, un
obstáculo capaz de mutilar os obxectivos académicos e profesionais das
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mulleres máis novas. Normalizar activamente a existencia da muller en postos de responsabilidade e liderado é, polo tanto, de gran importancia para
romper con este círculo vicioso. Algo semellante pode estar ocorrendo no
caso das mulleres na industria cinematográfica, onde moitos dos equipos
están masculinizados e os oficios adoitan estar relacionados coa idea de
‘talento’, como argumentan as citadas autoras noutro estudo: ‘We hypothesize that, across the academic spectrum, women are underrepresented in
fields whose practitioners believe that raw, innate talent is the main requirement for success, because women are stereotyped as not possessing such
talent’ (Leslie, Cimpian, Meyer & Freeland 2015: 262).
Os estereotipos dinnos que as mulleres non teñen ese ‘talento innato’
que se require, tamén, para ter cabida na industria. Se as mulleres tenden a
considerarse pouco talentosas, isto diminúe as posibilidades de imaxinarse
en ocupacións que aparentemente requiren ese talento, algo que no cinema
se observa sobre todo no eido da dirección.
Como se pode ler no informe Rewrite her Story (2019), os medios de
comunicación, as historias que nos contan e as imaxes que nos rodean
seguen xogando un papel fundamental na definición das aspiracións das
nenas e mozas. Poden ser un elemento positivo (ofrecer referencias, personaxes complexas, etc.), pero tamén poden perpetuar estereotipos de
xénero daniños (mulleres como obxectos sexuais, mulleres relegadas ao traballo doméstico, etc.) que impiden que as nenas e as mozas se imaxinen a si
mesmas fóra das limitacións marcadas polo patriarcado ao longo da historia
(Goulds 2019: 12). As referencias poden ser de moitos tipos, pero todas son
necesarias, e máis nunha cinematografía como é a galega, na que as mulleres corren o risco de ser dobremente invisibilizadas. Polo tanto, son de vital
importancia os referentes máis próximos ao contexto de cada persoa, e
nesta categoría, ademais dos propios profesionais do sector, entran outras
figuras, como o profesorado universitario e de formación profesional, como
parece indicar Dasgupta: ‘Whom people aspire to become is very much
influenced by individuals they see in successful roles and professions and
the degree to which they relate to those individuals’ (Dasgupta 2011: 233).
En conclusión, a existencia de referentes marca o futuro académico
e profesional das mulleres. A súa existencia pode mellorar a autoestima e a
percepción das propias capacidades que as mulleres forman dende idades
temperás en función dos estereotipos de xénero (algo que tamén afecta aos
homes). Estes factores son determinantes á hora de elixir unha determinada
rama académica ou profesional. A escaseza de mulleres no liderado de equipos no sector cinematográfico galego podería estar relacionada con esta
percepción das propias capacidades, sobre todo se comparamos estes datos
coa notable presenza de mulleres nos estudos universitarios relacionados co
audiovisual. No sistema universitario galego, a titulación de Comunicación
Audiovisual ofertada por tres universidades públicas (Universidade da
Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de
Vigo) mantivo unha media do 63,86% das matriculadas entre 2009 e 2019,
en constante diminución desde o 70,21% co que se abriu o período ata o
61,25% en 2019.
No sistema universitario galego, o grao de Comunicación
Audiovisual inclúe futuras traballadoras de diversos ámbitos como a publicidade, o deseño gráfico, a televisión ou o sector cinematográfico. Pero
esta diversificación laboral non explica nin xustifica as cifras de representación recollidas, nas que o 63,9% das mulleres matriculadas anualmente en
Comunicación Audiovisual se traduce en só un 33,12% (período 2012-2020)
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Figura 7. Composición do estudantado matriculado en Comunicación Audiovisual
(Galicia, 2009-2019). (Elaboración propia a partir dos datos estatísticos do Ministerio de
Educación y Formación Profesional / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).
(Elaboración propia)
homes

mulleres

36,1%

63,9%

3
Este bo comportamento reflíctese nos estudos sobre a evolución
da muller nas universidades españolas, o seu rendemento académico
e a súa inserción laboral realizados
pola Fundación cyd (ver, por
exemplo, Informe cyd 2018). Algúns
dos factores que se examinaron
para coñecer o rendemento académico do estudantado son a nota
media e se rematou a carreira no
tempo estipulado.

ocupando postos de responsabilidade, como xefas de equipo do sector cinematográfico. Como vimos, estas cifras soben e baixan esporadicamente, é
dicir, non manteñen unha evolución progresiva e estable cara a cifras máis
equitativas. Nexte contexto, resultan acaídas as reflexións de Dasgupta
(2011) sobre a influencia da pertenza a unha comunidade de iguais no traballo na elección de oficio despois de rematar o grao universitario. A autora
apunta ademais que esta necesidade ‘is likely to play an important role in
the lives of individuals who belong to historically disadvantaged groups
and find themselves in adverse situations where their group is numerically
scarce and their abilities cast in doubt, such as high-stakes academic or professional environments’ (Dasgupta 2011: 232).
No ámbito académico español atopamos unha baixa representación
de profesoras. Segundo os datos recollidos polo Ministerio de Educación,
Cultura e Deportes, o nesgo de xénero tamén se aprecia nas cifras do sistema universitario:
54% de los alumnos de grado, el 58% de los estudiantes de máster y el 50% de los nuevos doctores son mujeres. A partir de este
momento, la situación se invierte. Frente al 41% de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior en nuestro país, solo el
21% de las cátedras pertenecen a mujeres, condición indispensable
para ocupar el cargo de rector/a de una universidad. (Martínez et al.
2018)
Ao revisar o número de profesores e profesoras que imparten clases
na titulación de Comunicación Audiovisual nas tres universidades públicas
de Galicia atopamos a cifra de representación máis baixa na USC con 30%
de profesoras e a máis alta na udc cun 47,50%, unha cifra xusta. A pesar
do elevado número de mulleres e do seu bo rendemento na universidade,3
a falta de confianza nas propias capacidades e a baixa autoestima, intrinsecamente relacionadas coa falta de referentes no mundo académico e profesional, poden explicar en parte que o acceso e promoción no sector é máis
difícil que para os seus compañeiros. A percepción negativa das propias
capacidades pode condicionar que as mulleres descarten mellores ofertas
de traballo a pesar de que obxectivamente o rendemento laboral sexa tan bo
como o dos demais (Ehrlinger e Dunning 2003: 13).
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3. Discusión: valor comercial do cinema dirixido por mulleres
A representación da muller no cargo de dirección en Galicia no período 20122020 limítase ao 18%, con só oito longametraxes. Destas oito, nas que unha
muller era directora, seis foron etiquetadas nos catálogos de Films from Galicia
como ‘drama’, con só dous filmes fóra desta categoría: un de ‘documentalficción’ (Trinta lumes, de Diana Toucedo) e outro do xénero ‘histórico’ (Eles
transportan a morte, co-dirixido por Helena Girón e Samuel M. Delgado). En
consecuencia, o 82% das longametraxes do período estudado foron dirixidas
por homes, 41 películas que abranguen unha ampla gama de xéneros cinematográficos e híbridos.
Normalizar que as mulleres non estean representadas na dirección de
obras de determinados xéneros cinematográficos ou no cinema máis comercial ‘sería presuponer que las mujeres asumen un gueto laboral o un nicho
temático. La creación cinematográfica busca y necesita del público, por
mucho que las películas comerciales sean percibidas como textos de calidad
intelectual devaluada, en algunos casos’ (Bernárdez-Roda y Padilla-Castillo
2018: 1248).
As mulleres reciben con menos frecuencia grandes orzamentos como
directoras, e isto supón o acceso a un público máis reducido, porque o financiamento é unha parte esencial da produción comercial e da distribución de
obras. Isto significa que a mirada das mulleres que se reflicte no traballo cinematográfico está, ata certo punto, marxinada. Hipotetizamos que isto pode
ser así porque as películas de xénero e de gran orzamento foron dominadas
polos homes durante décadas e, en consecuencia, traballan con códigos nos
que non caben miradas diverxentes.
O cinema feito por mulleres adoita formar parte da categoría de
cinema independente, xa que as dificultades de produción e financiamento
ás que se enfrontan as cineastas son case unha característica definitoria dese
ámbito. As mulleres optaron moitas veces por expresarse a través dos documentais, algo aparentemente relacionado coa flexibilidade e os baixos custos
do formato (Feal 2019) e o fácil acceso á tecnoloxía necesaria (Kuhn 1991: 196).
Unha boa parte do cinema producido en Galicia enmárcase dentro do
que é cinema independente, que depende de axudas públicas como as que
concede a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A concesión
destas axudas á produción (e outras como as do ICAA) funciona mediante un
sistema de puntos. As cineastas deben competir con outras moitas polos fondos limitados dispoñibles, e moitas cineastas independentes financian ou subvencionan as súas propias producións con outros traballos como a docencia
(Kuhn 1991: 195). Os puntos de subvención da AGADIC pódense conseguir de
diferentes xeitos, pero traballar con novas directoras e a inclusión de mulleres no equipo creativo ten un gran peso.
Isto lévanos a suxerir que quizais a existencia de máis mulleres á fronte
dos equipos e da dirección, en producións máis pequenas, non sexa consecuencia exclusiva de que a partir destas compañías máis indies se crea máis
talento feminino e se desexa apostar por eses equipos, senón tamén do feito
de que facilitan a obtención de axudas. O financiamento público non é clave
nas maiores produtoras, que producen un cine máis industrial, o que explicaría que poidan obviar en certa medida o sistema de puntos e en consecuencia
que os datos reporten unha infrarrepresentación das mulleres.
E aí é onde entra en xogo que as mulleres teñan a oportunidade de
facer películas de gran orzamento. En España, ningunha muller dirixiu películas que teñan recadado máis de 10 millóns de euros. Entre os 100 títulos
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españois de máis éxito comercial da historia, só hai dúas directoras: María
Ripoll, no posto 37, e Icíar Bollaín, no posto 89 (Bernárdez-Roda y PadillaCastillo 2018: 1261).
En todo caso, o problema do acceso aos grandes orzamentos non afecta
igual as directoras que as produtoras. Así o reflicten as películas españolas con
máis altas recadacións, onde si atopamos varios títulos con produtoras femininas, como Lo imposible (J. A. Bayona, 2012) o Un monstruo viene a verme (J. A.
Bayona, 2016), da productora Belén Atienza; Celda 211 (Daniel Monzón, 2009),
de Emma Lustres ou Volver (Pedro Almodóvar, 2006), de Esther García.
4. Conclusións
No sector parece existir a sensación de que a situación está cambiando a
mellor en relación á igualdade de xénero. Os datos estatísticos son útiles para
axudar a esclarecer a realidade obxectiva do sector, cando é innegable que a
representatividade das mulleres na industria cinematográfica galega está aínda
lonxe de ser alcanzada, polo menos no que atinxe aos postos de responsabilidade e xefatura.
As mulleres enfróntanse con dificultades e obstáculos para desenvolver e consolidar as súas carreiras; isto agrávase nun contexto como o galego,
no que corren o risco de ser dobremente invisibilizadas: pola súa condición
de mulleres e polo carácter periférico da cinematografía galega (Pereiro 2016:
1) As dificultades de financiamento e distribución son algúns dos obstáculos
aos que as mulleres teñen que facer fronte ao longo da súa carreira profesional no cine. Existen outro tipo de dificultades ás que se enfrontan dende moi
novas e que determinan a súa carreira académica e profesional: estereotipos de
xénero, a infravaloración das propias capacidades, as expectativas e criterios
nesgados polo xénero, dificultades para asociar as calidades de talento e brillantez a si mesmas e a falta de referentes en determinados oficios.
Esta baixa representatividade das mulleres no sector audiovisual, vista
nos datos previos, podería sorprender dada a connotación progresista que se
atribúe habitualmente ao traballo cultural, como indica a directora e guionista
Inés París, facendo referencia ao discurso que percibe como xeneralizado no
seu ámbito de traballo:
no estamos hablando de la discriminación de las mujeres en un terreno
laboral como las fábricas o las minas de carbón sino del mucho más sofisticado (y, en cierto sentido, perverso) mundo de la cultura y el arte. Un
universo en el que se supone no rigen las “vulgares leyes” que atañen al
resto de los mortales sino mecanismos tan complejos como el talento. En
el mundo del cine se “supone” que nuestros compañeros varones son
modernos, progresistas y nada machistas. Que hacer películas depende
exclusivamente de tu capacidad y que nadie se pregunta nunca si eres
mujer u hombre a la hora de poner en tus manos un alto presupuesto.
Si vales, llegas; si tu historia merece la pena, será contada; si tienes
talento… tendrás el mundo a tus pies. (Zecchi 2013: 106)
As cifras de representatividade de mulleres na industria cinematográfica recente parecen indicar que, efectivamente, a posibilidade de facer
cinema non depende só do talento cando quen quere facelo é unha muller.
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Abstract

In the field of cinema, the woman’s body has always been the traditional
object of scopophilia. Writings such as Laura Mulvey’s Visual Pleasure and
Narrative Cinema (1975) highlight the importance of analyzing the works that
make up our film culture. In 2014, Barbara Zecchi published The Gendered
Screen, a book that deals with five central themes in feminist film theory,
namely space, authorship, pleasure, body and violence. With this article
we intend to investigate the scopophilic issue in Galician cinema following
the example of Zecchi, comparing the male contribution to the female
gaze and their attempts to find alternative forms of representation. The
ultimate goal is to give relevance to women filmmakers who, through their
work behind the camera, make visible what the hegemonic filmic discourse
tends to hide and those who, on the contrary, betraying the expectations of
this discourse, hide and make the body invisible. The violence that Noemí
Chantada voluntarily hides in La mujer invisible (2017) against the visual
delight that Xavier Villaverde shows in Continental (1990). The collectivity,
sorority and relevance of female characters in works such as Arima (Jaione
Camborda, 2019) versus the representative loneliness of women drawn
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and idealized under the male gaze such as Olalla, from Sicixia (Ignacio
Vilar, 2016). In short, the multifaceted richness of our filmmakers’ works as
opposed to that which perpetuates patriarchal roles and structures.

Resumo
No eido cinematográfico, o corpo da muller foi sempre o obxecto tradicional da escopofilia. Escritos como Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975),
de Laura Mulvey, poñen de relevo a importancia da análise das obras que
conforman a nosa cultura fílmica. En 2014, Barbara Zecchi publica La pantalla sexuada, obra que se ocupa de cinco temas centrais na teoría fílmica
feminista: espazo, autoría, pracer, corpo e violencia. Con este artigo pretendemos indagar na cuestión escopofílica no cinema galego seguindo o
exemplo de Zecchi, comparando a achega masculina fronte á mirada feminina e os seus intentos por encontrar formas alternativas de representación.
O obxectivo último é dar relevancia a mulleres cineastas que, mediante o
seu traballo trala cámara, visibilizan aquilo que o discurso fílmico hexemónico tende a esconder e aquelas que, pola contra, traizoando as expectativas deste discurso, ocultan e invisibilizan o corpo. A violencia que Noemí
Chantada oculta voluntariamente en La mujer invisible (2017) fronte ao
deleite visual que Xavier Villaverde amosa en Continental (1990). A colectividade, sororidade e relevancia das personaxes femininas en obras como
Arima (Jaione Camborda, 2019) fronte á soidade representativa de mulleres
debuxadas e idealizadas baixo a mirada masculina como a Olalla de Sicixia
(Ignacio Vilar, 2016). En definitiva, a riqueza poliédrica dos filmes das nosas
cineastas fronte a aquilo que perpetúa roles e estructuras patriarcais.
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1
En 2018 nace en España o
Festival de Cine por Mujeres, que
unicamente conta na súa programación con películas realizadas
por directoras. Nos seus obxectivos
afirman que actualmente existen
máis de 100 festivais en todo o
mundo dedicados a promover o
traballo de mulleres na industria
cinematográfica. Véxase https://
www.festivalcinepormujeres.com/
objetivos

1. Introdución
1.1. Contexto
Dende a aparición dunha cuarta ola feminista, en tempos do #MeToo e debido á urxente necesidade de reivindicar o labor de moitas mulleres invisibilizadas, son
cada vez máis os estudos referentes á sétima arte dende
unha perspectiva de xénero. A memoria histórica, especialmente a memoria das feministas, encargouse de
achegar a relevancia que merecen as obras realizadas por
mulleres e favorecer a inclusión de directoras no corpus
cinematográfico. Con todo, é durante estes últimos anos cando máis esforzo
se fixo por apelar a un cinema dende unha mirada feminina —que non necesariamente feminista— contando coa axuda de prácticas de discriminación
positiva, o auxe das políticas identitarias ou incluso programas especializados nun cinema único e exclusivo da Muller.1 En Galiza é moi recente a
incorporación de mulleres á industria cinematográfica, especialmente ao
labor de dirección, sendo aínda este moi minoritario en relación á participación masculina. Nos Premios Mestre Mateo —os galardóns anuais á excelencia das producións galegas— só unha película dirixida por unha muller
gañou o gran premio, María y los demás (Nely Reguera, 2017) e só unha recibiu o premio á mellor dirección, Sandra Sánchez por Tralas Luces en 2011.
Malia esta situación, as películas das directoras galegas foron recoñecidas
e mesmo debutaron en grandes festivais de cinema: Trinta lumes (2018), de
Diana Toucedo, estreábase na sección Panorama da Berlinale; Tódalas mulleres que coñezo (2018), de Xiana do Teixeiro, exhibiuse no Festival de Málaga; e
Arima (2019), de Jaione Camborda, pasou polo Festival de San Sebastián.
O departamento de dirección non é o único que adoita ser un rol
da producción cinematográfica asociado ao masculino, moitos son os postos profesionais do sector copados por homes fronte a un insignificante
número de mulleres. O último informe anual de cima (Asociación de mulleres cineastas e medios audiovisuais) en 2020 alerta de que a distribución por
xéneros do sector cinematográfico no eido da longametraxe española —e
tamén no da curtametraxe— segue a ser moi desparella, tan só o 33% das
profesionais contabilizadas son mulleres fronte ao 67% restante de homes.
Tomando unicamente o dato da dirección, só un 19% de mulleres ocuparían
este cargo fronte a un 81% de homes. A gravidade dos datos obriga a unha
análise transversal e profunda do asunto, considerando non só as mulleres
directoras, senón todas as involucradas na producción dun filme. A teórica
feminista Barbara Zecchi reflexiona na súa obra La pantalla sexuada (2014)
sobre a cuestión da autoría e a reivindicación da muller no cargo de poder
por antonomasia e a súa conquista daquel espazo reservado aos homes fronte
á sororidade de compartir entre todas a firma da película. En definitiva, a
reivindicación dunha participación activa de máis mulleres nas producións
audiovisuais pasa pola crítica ao sistema e á organización vertical e horizontal de todos aqueles departamentos involucrados. A autora afirma que ‘hay
que restar importancia a la figura del director-auteur (por defecto masculina), para reconocer que el dispositivo fílmico es el producto de un equipo,
y no de una sola mente, resaltando así una presencia femenina en áreas diferentes a la dirección’ (Zecchi 2014: 17).
A brevidade deste texto e a especifidade da cuestión obrígannos a
centrarnos unicamente na figura da directora. Polo tanto, a pesar de apoiar
esta consideración da autoría como traballo colectivo, enfocaremos
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2
A teórica Jeanine Basinger
analiza o inicio desta segregación
por sexos no cinema da época
dourada de Hollywood no seu libro
A Woman’s View: How Hollywood
Spoke to Women, 1930-1960 (1993). A
historiadora comenta que existen
tres propósitos principais no chamado ‘cinema de mulleres’: colocar
á muller no centro da historia do
universo profílmico; reafirmar que
o traballo último dunha muller é
ser unha muller, sen poder escapar
a tal cometido e disfrazando esta
represión en forma de romance; e,
finalmente, aportar unha aparente
liberación temporal dalgún tipo,
isto é, liberación sexual, luxo, ou o
rexeitamento do rol de muller en
forma de cuestionamento.

os nosos esforzos na análise de películas dirixidas por mulleres galegas —e
en Galiza— nestes últimos anos e a súa comparación antagónica con aquelas que se escapan ao concepto de ‘gynocine’ que pasaremos a definir no
seguinte apartado.
1.2. Obxectivo
Derivada de todos estes esforzos das feministas por poñer nomes propios
á produción cinematográfica creada por mulleres, xorde a preocupación
por atopar unha nomenclatura definitiva, un termo paraugas co que axuntar a todas as producións. Etiquetalo como ‘cinema feminista’ problematiza
a cuestión dende un punto de vista político e ideolóxico, pois non todas as
mulleres cineastas consideran a súa obra —ou a súa persoa— feminista e
non todos os filmes feministas están dirixidos por mulleres. Por outra parte,
a definición de ‘cinema feminino’ apunta, como di Zecchi, a ‘unas características que la sociedad patriarcal, en la división de los papeles de género,
ha atribuído a la mujer’ (Zecchi 2013: 11). É dicir, resalta características
atribuídas á feminidade —como a sensibilidade ou a emotividade— que
perpetúan estereotipos caducos de xénero e prevalece a importancia do
público obxectivo por enriba do sexo do/a creador/a. Por último, ‘cinema
de mulleres’ recae na reiterada cuestión de que hai certo tipo de películas ou xéneros creados para o entretemento das mulleres no que en ningún
caso eles son o público obxectivo, véxase o melodrama, as telenovelas ou
certo cine erótico de intencionado consumo feminino.2 Fronte á problemática da nomenclatura, Zecchi propón o termo ‘gynocine’. Partindo do neoloxismo ‘gynocriticism’, acuñado por Elaine Showalter para ‘proponer que
no se intentara encajar a las mujeres en la tradición masculina’ (Zecchi 2013:
13), nace unha proposición útil dende un feminismo da diferenza coa que
acuñar, sen as limitacións dos termos anteriores, o corpus das películas que,
sen ser necesariamente feministas, desembocan nunha lectura con ditas
connotacións políticas e sociais.
Partindo desta premisa, podemos afirmar que as películas dirixidas por mulleres que analizaremos ao longo deste texto pertencen todas ao
gynocine polo mero feito de estar dirixidas por mulleres. Posiblemente non
todas elas se realizaron coa convicción feminista de estar levando a cabo
unha transformación ideolóxica e cultural de como entender o cinema
galego. Non obstante, ilustran á perfección os distintos métodos empregados en relación a aquelas formas máis obsoletas, utilizadas en filmes narrados por voces masculinas. En definitiva, o emprego do termo ‘gynocine’
pon de relevancia a lectura do filme en clave feminista por enriba das intencións da creadora ou creador e do seu sexo biolóxico.
Mediante esta análise, trátase de demostrar que dende a apertura á
escoita de voces femininas, o cinema galego nútrese das máis diversas formas de narrar o que ata agora non lles interesou, xa fose ao creador, produtor ou espectador, pensado historicamente como un público obxectivo
masculino. Como afirma Margarita Ledo no seu libro El cuerpo y la cámara
(2020), ‘la escritura “en femenino” […] debe ponerse entre comillas porque no se trata de pensarla como un dos, como contraria a la escritura “en
masculino”, sino por su facilidad para sobrepasar los límites, los bordes, el
canon, la regla, las fronteras’ (Ledo Andión 2020: 32).
Prestando atención ao labor de dirección, procuramos evidenciar un
cambio respecto ás anteriores formas de facer cinema, cando as mulleres
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3
Ao falarmos de violencia estamos sempre a referirnos á exercida
cara ás mulleres por parte dos
homes. En ningunha película das
mencionadas existe unha personaxe
feminina que se caracterice polo
seu comportamento violento; soamente se dá unha pelexa entre dúas
mulleres —en Arima, de Jaione
Camborda— e é propiciada por
unha figura masculina. Nun artigo
recente, Eire García Cid aborda
de xeito máis pormenorizado a
cuestión da violencia exercida por
mulleres e afirma que, no marco
normativo, ‘las motivaciones de
estos personajes serán siempre
emocionales, no racionales; y sus
objetivos, relacionales, no individuales’ (2020: 78). A violencia exercida por mulleres no cinema narrativo é tratada como un enigma,
como algo problemático que se
debe resolver, mentres que a dos
homes pode chegar a ser heroica e
necesaria.

aínda non tiñan os privilexios dun acceso ao medio e á exposición da súa
propia voz. Deste xeito, preténdese aplicar a análise de Barbara Zecchi
sobre tres temas centrais da teoría fílmica feminista —pracer, corpo e violencia— ao cinema de Galiza, comparando películas que consideramos
dentro da categoría de gynocine coas que non se poden etiquetar baixo esta
premisa. Engadimos, como parte fundamental das motivacións desta investigación, o obxectivo que a autora de referencia expón na redacción do
libro que dá nome ao texto que nos ocupa: ‘Con Gynocine, pretendo hacer
en teoría lo que en la práctica hace cima: dar visibilidad a las mujeres en el
cine y afirmar su existencia. Y continuar el diálogo entre la teoría de género
feminista y la práxis fílmica’ (Zecchi 2013: 17).
1.3. Metodoloxía
Para a análise das películas seleccionadas partiremos da obra de Barbara
Zecchi mencionada anteriormente, La pantalla sexuada, un libro pensado
para historiar o cinema dende un enfoque de xénero, sexuando aquilo que
aparece na pantalla. O estudo de Zecchi parte do coñecido texto de Laura
Mulvey Visual Pleasure and Narrative Cinema, escrito en 1975. Encomiada e
refutada a partes iguais, a reflexión de Mulvey fundaméntase na psicanálise para falar da escopofilia e a male gaze que se aplica á diéxese, criticando
o pracer de mirar do home e a postura dunha muller destinada irrevogablemente a ser un to-be-looked-at-ness. O home como suxeito da mirada contra
a muller como obxecto mirado. A partir desta base, a escrita de Zecchi vertébrase en tres categorías significativas á hora de pensar a representación
das mulleres na pantalla: corpo, pracer e violencia, conceptos relacionados
directamente coa desapropiación do feminino en pantalla. En contraposición, no texto analízanse os métodos mediante os cales as mulleres cineastas
se reapropian dun espazo, dunha axencia e dunha mirada.
Os criterios de escolla da mostra baséanse na selección de filmes realizados por mulleres en Galiza nestes últimos anos e a súa comparación con
películas dirixidas por homes durante a mesma etapa. As obras seleccionadas son: A muller invisible (Noemí Chantada, 2017), Arima (Jaione Camborda,
2019), Carretera de una sola dirección (Xiana do Teixeiro, 2016), Continental
(Xavier Villaverde, 1990), Dhogs (Andrés Goteira, 2017), Rapa das bestas
(Jaione Camborda, 2017), Sicixia (Ignacio Vilar, 2016), Tódalas mulleres que
coñezo (Xiana do Teixeiro, 2018), Trote (Xacio Baño, 2018) e Xoves de Comadres
(Noemí Chantada, 2020). Todas as películas que se recollen neste escrito
son posteriores ao ano 2016 a excepción de Continental. A importancia deste
filme na historia do cinema do noso país e a caracterización estereotípica
das personaxes femininas resultan pertinentes á hora de incluíla na nosa
análise.
2. Análise
2.1. Violencia
Consideramos que é pertinente comezar o noso estudo a partir deste tópico
pois é, dos tres, o que máis aparece nas películas galegas que se analizan, chegando incluso a ser o tema central de moitas delas.3 Zecchi (2013)
divide en cinco os tipos de violencia que sufrimos as mulleres no cinema: en
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primeiro lugar, a violencia da propia industria, que nos exclúe e nos expulsa
dos nosos postos de traballo relacionados co cinematográfico. En segundo
lugar, a violencia do canon, a violencia estrutural que fai que predominen
as voces masculinas na escrita sobre cinema e silencia as das mulleres. En
terceiro lugar, a representación da violencia na pantalla e a súa relación co
mundo real; trátase de todas aquelas situacións nas que as accións violentas
contra as mulleres serven ao propósito escopofílico, a unha visión masculina
do director, actor ou público. En cuarto lugar, a violencia contra o público,
o engano que as imaxes proxectadas provocan naquel —e especialmente
naquela— que as observa. Finalmente, a propia violencia da representación; a conversión do que se pon diante da cámara, un teatro, algo falso,
fabricado, en algo verídico, algo que tende a adquirir un cariz de realidade.
Se cadra, é a violencia máis perigosa de todas, pois naturaliza imaxes, condutas e situacións ilusorias que debido ao seu gran poder visual e estético
irrompen con forza no imaxinario colectivo e a construción social e cultural. A nosa análise centrarase no terceiro dos tipos de violencia, a representación da violencia na pantalla, por ser o máis exemplificábel de todos en
termos cinematográficos e de posta en escena.
As películas elixidas para a análise presentan múltiples escenas de
violencia tratadas de formas canónicas e subversivas, evidenciando á perfección a tentativa das mulleres cineastas por filmar imaxes reflexivas
máis aló de estereotipos patriarcais. Un destes métodos empregados polas
cineastas para afrontar a narración dun acto violento é a decisión de non
mostralo. Seguindo as propostas do texto de Mulvey, e negando o pracer
escopofílico a un espectador movido pola pulsión agresiva de observar imaxes de violencia explícita contra as mulleres, desprázase o discurso cara a
outra dirección. A diéxese oculta o acto violento na imaxe, dándolle máis
importancia á palabra, á narración do suceso ou á elipse visual. É o caso
de Tódalas mulleres que coñezo, película dirixida por Xiana do Teixeiro, que
seguindo a consigna de “o persoal é político” filma un grupo de mulleres
falando entre elas sobre as súas experiencias comúns polo mero feito de
seren mulleres. Desta maneira, o filme articula, como reza a súa sinopse,
‘un discurso sobre el miedo que no fomente el miedo, un discurso sobre la
violencia que no resulte violento. Una película radical y directa para pensar
la sororidad como arma política’ (Ledo Andión 2020: 91). A directora únese
a estas mulleres e amósase diante da cámara exercendo un dobre impacto
na espectadora. Por unha parte, ao contar as súas vivencias, camúflase entre
as protagonistas, sendo unha máis, achegando unha maior profundidade ao
acto de sororidade que se pretende desde a creación do relato. Non se trata
dun auteur omnipotente, deus, alleo ao que se está a contar, senón que ela
tamén sufriu e sofre nas súas propias carnes. Por outra banda, a presenza
da directora na pantalla ‘desafía al público, deconstruyendo la neutralidad
del discurso cinematográfico y revelando la existencia en el fuera de campo
de una “creadora”’ (Zecchi 2014: 147). Xiana do Teixeiro preséntase como
creadora e partícipe do filme, ocupando e conquistando dous espazos eminentemente masculinos.
O medo á violencia transfórmase en rabia, en comprensión e conexión a través da conversa entre as distintas xeracións de mulleres filmadas,
que comparten vivencias coas que a espectadora pode chegar a empatizar
por tratarse de cuestións comúns á experiencia de ser muller. As espectadoras metacinematográficas da terceira parte da película séntense tamén identificadas co discurso; nunha escola, unhas nenas visualizan as conversas en
compañía dos seus compañeiros varóns da clase. No eido formal, a palabra
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é suficiente e a cámara bambalea entre as mulleres sentadas da primeira
escena, invitando a espectadora —e tamén o espectador— a sentar coas
protagonistas. Como indica ao respecto Ledo Andión (2020: 92): ‘El plano
se hace personal, buscando el gesto, el pálpito de la emoción del relato,
que siempre se dirige a alguien que está a tu lado. Es una cámara exploratoria, traicionada por el tono de las palabras y que se abre a quien está más
próxima como anticipándose a su intervención para, después, deslizarse
hacia el plano de conjunto’. Destaca tamén a supresión de cor na imaxe; a
cuestión estética de empregar branco e negro na película chama a atención
sen necesidade de recorrer a unha recreación dos feitos narrados —como
se faría en certo tipo de docucrimes sensacionalistas que a miúdo tratan feminicidios— para imaxinar e crer o que as mulleres narran. Do mesmo xeito
recalca a atemporalidade dos sucesos; o que se conta pasou, pasa a pasará
ata que non haxa un cambio transversal na sociedade patriarcal. É indiferente o momento de visionado da película, a importancia dos seus feitos
aínda segue e seguirá vixente por moito tempo.
Esta supresión de calquera tipo de representación ou recreación
do acontecido neutraliza a violencia da representación e un posible gozo
espectatorial: o testemuño das protagonistas resulta suficiente para crermos a súa historia. Polo contrario, son moitas as películas nas que a exposición da violencia contra as mulleres funciona para contextualizar a acción,
como elemento recorrente dun xénero ou como trama complementaria.
En Continental, de Xavier Villaverde, unha película enmarcada no xénero de
gánsteres ou no film noir, nárrase a historia de dous grupos enfrontados pola
conquista de dous espazos: o Continental, un club de alterne nocturno, e o
corpo das mulleres que exercen a prostitución no local. ‘El Continental no
se reparte’, di Gonçalves, o primeiro xefe mafioso e dono do lugar, pouco
antes de morrer. O recinto, ao igual que as mulleres que ocupan ese nonlugar, só pode pertencer a un clan de varóns, non hai lugar para o acordo
ou a distribución, e menos aínda para escoitar a opinión das mulleres prostituídas. A partir do seu asasinato, os seus herdeiros, Otálora e Ventura,
‘enfréntanse ao longo da historia para conseguir conquistar o Continental
e ser “rei de putas”. As mulleres son, nun exercicio de sadismo, un territorio máis de conquista que dispara o desenvolvemento narrativo do filme. As
prostitutas son posesión da mafia, os seus proxenetas’ (Ramos Cuba 2019).
Toda muller que pasa polo Continental queda nel. Así, na primeira
escena da película, na que Anabel, a filla de Gonçalves, xoga co viño que
derrama das cubas e se pinta os beizos co líquido color carmín, terminará
condenada á prostitución dentro do local. Ningunha muller escapa á violencia patriarcal, están literalmente marcadas de vermello sangue. O mar de
viño premonitorio sinala a violencia que se despregará dentro das paredes
do Continental, así coma no mundo do que forma parte e as pelexas entre
homes, motivadas pola conquista da que falabamos anteriormente, sucederanse na película. No entanto, a violencia contra as mulleres é aínda máis
poliédrica e aparatosa xa que sofren agresións físicas, violacións e vexacións
verbais.
Pasada unha media hora, unha muller prostituída do Continental
é amordazada e asasinada dun disparo a boca de cano despois de que un
home a insulte e a bique sen o seu consentimento. Anabel, a inocente nena
que viamos ao principio da cinta, agora atrapada no Continental, metafórica e literalmente, tamén sofre agresións físicas e verbais, e cara ao final
do filme é violada dunha maneira tremendamente agresiva. Neste caso
vemos a Anabel tirada na cama, coas bragas baixadas e a pube espida á vista.
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4
Así o salienta tamén Helena
González: ‘La visión de la mujer
como la madre de la nación, la
que le asegura la supervivencia
y la que la educa en el amor a la
patria, fue especialmente intensa
en las naciones sin estado’ (2009:
65). O factor migratorio, as largas
ausencias da poboación masculina
e a influencia da Igrexa católica na
importancia de preservar os roles
tradicionais influíron nun exceso
de responsabilidades atribuídas ás
mulleres da Galiza, como tamén
subliñan outras investigadoras: ‘La
fuerte presencia de la mujer en
el imaginario nacional tuvo como
consecuencia la falsa valoración de
su poder social llevando incluso en
el caso de Galicia y el País Vasco a
la creación del mito del matriarcado’ (Boguszewicz & Gajewska
2020: 36).

Mentres o home recolle as súas cousas para marchar, ela queda chorando
na cama.
‘Y mientras ellos pelean, el Continental es nuestro’, asegura Xulia,
a maior das mulleres que ocupan o lugar, apoiada polos risos e a euforia das súas compañeiras. Esta enganosa sensación de dominio territorial
recorda, en parte, á falsa noción de matriarcado que Galiza vén arrastrando dende hai décadas.4 O Continental nunca será das mulleres que alí
traballan, nin sequera os seus corpos ou os seus cartos lles pertencen. Ao
igual que pasa cos homes que abandonaron o fogar en busca de traballo no
estranxeiro ou no mar, os consumidores de prostitución que marchan ás
rúas a pelexar pola conquista do Continental seguen a mandar no espazo
sen estar alí presentes. Nin a muller que queda na casa é dona do fogar
—pois están supeditadas a tarefas vitalicias de coidados— nin as mulleres prostituídas teñen poder sobre a localización que dá título á película
de Xavier Villaverde. Mentres que o club é un non-lugar para os homes,
un sitio de paso e diversión, para elas é un cárcere, a súa cruz. O mesmo
concepto de non-lugar se lle atribúe aos prostíbulos do ensaio fílmico de
Xiana do Teixeiro, Carretera de una sola dirección. A cineasta pasea en coche
polos lugares marcados virtualmente no mapa como clubs de estrada,
algúns máis escondidos, outros máis visibles, pero todos eles decorados
con sonoros e brillantes sinais de neon. O ruído que estes producen reitérase na montaxe, volvéndose molesto, enxordecedor, tortuoso. Os barrotes
nas ventás, as cámaras de vixilancia e a palabra ‘puta’ grafitada nas paredes
dos clubs amosan que a liberdade é relativa e o poder é exercido con toda
a forza da represión por aqueles que fan negocio coa trata de mulleres.
Mulleres sen nome como as que aparecen nos créditos de Continental: baixo
o papel de ‘prostitutas’ sucédense ata seis actrices, ás que non se deu nome
propio no filme. Isto é parte da propia violencia da representación.
A prostitución e a violencia sexual exercida contra as mulleres é sen
dúbida un dos temas que máis preocupan ás autoras da mostra escollida.
Xiana do Teixeiro, Noemí Chantada e Jaione Camborda exercen unha crítica contra o sistema dende un feminismo radical que opta polo formato
documental para amosar a realidade da situación en Galiza. Chantada
faino en A muller invisible a través de Luisa, unha muller, nai, licenciada,
que fala varios idiomas e que, ademais de todo isto, dedícase á prostitución, nesa orde. A maiores, a directora cede a palabra á protagonista
mediante o uso da voice over. Afirma Zecchi que esta voz ‘autoritaria y autorizadora, es tradicionalmente una voz masculina, la palabra —el Verbo—
incuestionable’ (Zecchi 2014: 180). Tradicionalmente, esta voz feminina,
‘está siempre ligada a un cuerpo, “corporizada”. En cambio, la voice-over –
la voz omnisciente y “descorporizada”— corresponde fundamentalmente
a una subjetividad masculina. De esta forma el cine despoja a la mujer de
su autoridad lingüística’ (Zecchi 2014: 167). A cineasta inverte esta situación, dándolle a unha circunstancia tan delicada como a de Luisa o espazo
que merece. Chantada confesou nunha presentación da película que o
seu primeiro achegamento ao mundo da prostitución foi a través de Pretty
Woman (Garry Marshall 1990) e que pasou moitos meses falando con mulleres ata finalmente poder filmalas durante un longo período no que compartiu espazo e tempo con elas. Os argumentos abolicionistas sucédense
—Luisa argumenta que as mulleres non deberían de ser perseguidas, recoñecendo que soamente unha porcentaxe moi pequena o fai por convición
propia— e a película culmina cunha pantalla en negro sobre a que varias
mulleres de diferentes nacionalidades contan en voice over e no seu idioma
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natal a súa experiencia como mulleres prostituídas. ‘A Luisa, a todas las
Luisas’ é a dedicatoria coa que Chantada asina un corto documental que,
sen necesidade de amosar explicitamente a violencia, expón e manifesta de
maneira crítica o falaz ‘oficio máis antigo do mundo’.
En Arima, Jaione Camborda trata o tema que nos ocupa mediante a
mesma táctica de neutralización. A película xira ao redor das historias cruzadas de catro mulleres de distintas idades a raíz da aparición dun home
nas súas vidas. É enigmática a ambientación da película na que reina a sensación de que o Home non pertence ao mundo que se describe no espazo
profílmico; a súa irrupción na narrativa pertúrbao todo e a súa presenza
se advirte como algo alleo a este hábitat. A máis pequena das catro mulleres, Olivia, filla de Elena, amósase ameazada e sospeita da aparición deste
home, que vén substituír unha figura paterna xa de por si omitida na narración á súa vez substituída por Julia, o personaxe de Melania Cruz. Antía
López comenta así a desaparición do vínculo paterno orixinal:
Pois aínda que en Arima o pai de Olivia nin sequera está presente,
nada se sabe del, non é nomeado, tamén se evidencia en consecuencia como unha figura elíptica, elidida; no seu lugar, Julia asumirá na
súa persoa unha certa fusión: substituta do pai, figura elíptica, substituta da nai, na procura do seu propio desexo, só ela, Julia, será quen
de acudir en axuda de Olivia para evitar o desastre que, no entanto,
non puido evitar con Ángel, o irmán desaparecido. (López Gómez
2018: 79)
Se o Home non existe, entón tampouco existe a violencia. O cazador viu para perverter a orde establecida, cumprindo a función de ‘restaurador do principio de realidade’ (López Gómez 2018: 79). Nadia, outra das
mulleres protagonistas, é maltratada fóra de campo. Soamente queda o seu
choro, que é consolado por Ana, a maior das catro mulleres: unha figura
materna que aplaca as lágrimas con apertas.
A violencia patriarcal amósase explicitamente en Sicixia, de Ignacio
Vilar. A Olalla, protagonista da película, pídenlle exercer de guía para Xiao,
un sonidista encargado de gravar o espazo aural da Costa da Morte. Pouco
a pouco a relación entre os dous estréitase ata unha evidente tensión sexual.
Esta tensión resólvese e o marido dela, movido polas rexoubas da zona,
agrede a súa muller dentro da casa, propinándolle unha malleira no chan
da cociña, o único espazo dentro do fogar no que vemos a protagonista, un
espazo que se espera que ela ocupe de forma natural. El non intervén verbalmente en toda a diéxese e a construción do seu personaxe baséase nun
arquetipo de marido executivo, canso, desconfiado e maltratador. Con esta
violencia, búscase a empatía dun espectador que quere que a protagonista
marche co seu novo amorío, deixando atrás a súa vida actual. Non obstante,
tamén é violento o trato deste segundo home: engana á súa muller —da cal
nada sabemos, xa que nin sequera obtemos información sobre a súa relación
cando ela se achega á Costa da Morte para ir pasar tempo co seu marido—
coa protagonista e cala cando a súa amante lle pregunta que significa ela
para el. O silencio molesta á protagonista e o medo ao compromiso de Xiao
impide que a relación vaia máis aló dos seus encontros sexuais esporádicos.
O castigo polo seu adulterio chégalle a ambos pero no caso dela non hai
posibilidade ningunha de redención. Finalmente, como a lenda dos dous
namorados que vertebra toda a película, Olalla —aínda que non de maneira
explícita— morre nas profundidades do mar e Xiao queda en coma.
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Outra película que emprega a violencia como motor narrativo é a
cinta de xénero Dhogs, de Andrés Goteira. Estruturalmente o filme constrúese como un relato metacinematográfico no que un neno está a xogar un
videoxogo a modo de aventura interactiva na que decide progresivamente
os acontecementos que o espectador presencia na película. Esta estrutura
desvélase ao final do filme e ata daquela os feitos sucédense sen aparente
explicación. A personaxe de Melania Cruz, Álex —nome que rende homenaxe ao de Mónica Bellucci na película Irréversible (Gaspar Noé, 2002),
cuxo destino corre a mesma sorte que o de Cruz— percorre toda a narración sendo agredida ata a violación. Coñecémola nun bar de noite, cando
un home se aproxima e comeza a flirtear con ela, que está tomando algo
soa, cun vestido curto e floreado. Álex amósase accesible e ambos terminan
mantendo relacións sexuais nun espazo teatralizado, á vista e gozo dun gran
público. Acto seguido, como unha especie de castigo pola súa excesiva confianza, outro home perséguea pola rúa e termina secuestrándoa. A fin de
contas, si que é castigada pola súa inocente liberdade.
Nesta persecución polas rúas da Coruña resulta interesante a posición da cámara, baixa en relación á clásica altura dos ollos dos personaxes
‘obrigándonos a reparar por momentos no ritmado movemento do seu cu’
(Castro de Paz 2018: 77). Unha elipse impídenos saber que pasou coa personaxe de Cruz durante este tempo, pero non é difícil supoñer que o agresor conseguiu satisfacer un obxectivo maior: a violación. Cando o home se
dispón a desfacerse de Álex, outro home asasínao e, tras isto, colócase unha
máscara de coello para violala salvaxemente, esta vez en cámara. Ademais,
a figura do animal resulta terrorífica e repulsiva: é a sanción daquelas que
confían nun home para salvarse doutro. Tras isto, Álex consegue fuxir, buscando axuda nunha gasolineira próxima; non obstante, a dona do local e o
seu fillo encérrana. É a terceira reprimenda á protagonista. Finalmente, a
violencia que vertebra toda a película xoga, literalmente, a favor da protagonista: o espectador do relato metacinematográfico, que todo este tempo
foi un xogador, selecciona no videoxogo a opción de vinganza e Álex
ármase, atacando unicamente á outra personaxe feminina da historia, a
muller da gasolineira, pero en ningún caso aos seus violadores. Toda esta
performance configurouse para o gozo do espectador masculino en primeira
persoa, sendo capaz incluso de decidir se violar ou non á protagonista. A
male gaze elixe a agresión e a purga contra as mulleres, motivado por un profundo complexo de castración.
Castro de Paz define Dhogs coma un ‘texto no que a pulsión escópica e as súas tecnolóxicas derivas na sociedade actual se atopan no centro
mesmo das súas preocupacións éticas e creativas’ (Castro de Paz 2018: 63).
No mesmo escrito, recolle unha declaración de Goteira sobre a súa película
na que manifesta o valor estético da violencia: ‘Para min, o público é o protagonista da película, disto parte o tratamento da violencia, facéndoo partícipe e pasivo. Intento facelo elegante, mais sen perder o obxectivo de vista
nin un só milímetro, preciso xerar a sensación que busco’ (Bernal 2018).
Castro de Paz reflexiona así sobre esta participación e pasividade do espectador que busca o director coa súa película:
Con todo, o plano, a responsabilidade e a reflexión derradeira(s)
correspóndenlles aos espectadores, aos que a película puxo na situación de comprobaren como a perversión escópica vai da man da perigosísima banalización virtual dos percorridos pulsionais e de que
maneira recibimos en xeral, pasivos e inermes, o que se nos amosa
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como “inocente” gozo proxectado no branco, ¿impoluto?, da pantalla
cinematográfica. (Castro de Paz 2018: 75)
A violencia aparece de maneira explícita ou implícita en todas as
películas que conforman o corpus deste escrito —aínda que non figuran
todas na nosa análise— e son múltiples as formas nas que se evidencia o
impacto que produce o acto violento sobre a construción e transformación dun personaxe. Mentres que algunhas poidan estar dominadas por
una perspectiva misóxina, é necesaria a representación destas situacións
para visibilizar aquilo que lle sucede decotío á meirante parte de poboación
feminina. Citando a Eire García, mediante a representación da violencia
cumprimos unha tarefa superior extremadamente complexa, ‘la de extraer
a las mujeres de la posición de víctimas; compleja porque, hay que hacerlo
mientras, y en definitiva, las violencias continúan’ (García Cid 2020: 90).
2.2. Pracer
Nas películas galegas que se analizan, o pracer asociado ao físico déixase
albiscar tan só unhas poucas veces e moitas en contextos relacionados
directamente coa violencia. Non podemos incluír neste apartado películas nas que as relacións sexuais son en realidade violacións —como pasa en
Dhogs—, pero tomaremos o exemplo de Continental por ter como escenario principal un prostíbulo e por ser exemplo das diferenzas entre o pracer
aural —asociado ao feminino— e o pracer visual —asociado ao masculino— que Zecchi expón no seu texto.
Mulvey afirma que o pracer de mirar, pracer eminentemente masculino, non se pode separar do medo á castración provocado pola imaxe feminina e que deste medo xorden uns mecanismos de defensa que o cineasta
utilizará de maneira inconsciente en pantalla. Por unha banda, despedázase o corpo da muller en primeirísimos primeiros planos dos seus atributos
sexuais, fetichizando a súa imaxe para o gozo masculino. Por outra banda,
neutraliza o seu poder sentenciándoa ao silencio, a ser unha personaxe
anódina ou, nos casos máis extremos, á morte. Traizoando as expectativas
patriarcais do relato cinematográfico, as cineastas ofrecen propostas alternativas e feministas para unha revisada historia da sétima arte. Seguindo
as propostas de Mulvey, e correndo o risco de derivar nunha especie de
moralismo, moitas delas deciden neutralizar calquera tipo de imaxe sexualizante da muller. Zecchi estuda a preferencia do sentido do oído fronte á
vista nas películas realizadas por mulleres en España. Como a vista é o sentido que máis se privilexia no cinema dirixido por varóns, o fomento dun
cinema oral convértese nunha opción feminina. A supremacía dun pracer
aural fronte ao pracer visual. Desta maneira, a vista, o ollo, utilízase con
outros fins estéticos ou narrativos que escapan ao seu clásico significante
de pracer masculino. É o caso da película de Camborda, que arranca cun
primeiro plano dun ollo, visto a través do que ben podería ser un aparato
oftalmolóxico. As veas destacan como camiños, igual que na película de
Teixeiro, Carretera de una sola dirección, onde se cravan os neóns dos clubs na
pupila doutro globo ocular aumentado ata ocupar o total da pantalla. O ollo
empregado como suxeito e testemuña.
A seguinte escena de Arima desenvólvese nunha clase de pintura.
Unha muller, Nadia, posa espida para outras persoas, a maioría mulleres. Entre elas, unha nena que, inocentemente, pinta á súa nai en vez da
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5
Retomando a nosa análise
inicial sobre a necesidade de restar
importancia á figura do directorauteur en prol dunha reivindicación
do traballo colectivo, resulta
interesante apuntar que a directora
de fotografía de Trote —e tamén
de Dhogs— é Lucía Catoira Pan.
Por outra banda, o responsable do
son de Rapa das bestas é Juan Carlos
Blancas. A pesar de ser un varón,
non podemos deixar de remarcar
a decisión da directora de brindar
unha especial relevancia ao son
da peza e así fortalecer o pracer
aural do que falabamos no corpo
do texto.

muller recostada; non lle interesa o que todos están a observar pacientemente. A cámara recorta o corpo espido da modelo de distinta maneira
cando a mirada provén dun suxeito masculino que dun feminino. Cando é
un home o que contempla á muller, a cámara pousa sobre a súa man ou o
seu ventre, mentres que cando a observadora pasa a ser unha muller, o contraplano ábrese ata un encadramento xeral, ensinando o corpo da muller
na súa totalidade. O espido de Iria Parada, a actriz que interpreta a Nadia,
non funciona como reclamo para o espectador masculino, senón que está
a disposición da narrativa da historia. Se ben é certo que esta personaxe
é a que vive a súa sexualidade de maneira máis liberal —pois relata que
asiste a clubs nocturnos onde participa en orxías con outras persoas—, este
espido é o único en toda a película e ademais a súa finalidade non é sexual.
Tampouco aparece ningún espido en A muller invisible: Luisa está vestida
durante todo o documental, unicamente en roupa interior mentres espera
polos homes, pero a súa postura, recostada na cama mirando unha serie no
seu móbil, comodamente, réstalle calquera ápice de sexualidade á situación.
Retomando o pracer aural do que falabamos antes, destaca a contribución sonora das pezas das cineastas ao corpus de Galiza. Rapa das bestas, de Jaione Camborda, é un dos múltiples retratos desta festividade que
forman parte do noso cinema. Dende Trote, de Xacio Baño, ata unha das
escenas do inicio de Sicixia sérvense do galope dos cabalos fuxindo dos loitadores. Porén, o relato de Camborda é o único retratado e filmado a través dos ollos —e especialmente dos oídos— dunha muller.5 Alberte Pagán
reflexiona acerca do son na peza da directora comentando que ‘Camborda
usa o som de cascos e rinchos, ainda que nom sincrônicos, como partitura.
Som ruídos trabalhados como música concreta […]. É como se a cineasta
renunciasse a qualquer visom actualizada do curro de cavalos e reivindicasse o costumismo espectacular e cosmético…’ (Pagán 2018). O cineasta
tamén apunta a desaparición de aloitadoras da peza de Camborda preguntándose se mediante a exclusión das mulleres do espazo profílmico a directora está a contribuir á invisibilización dun traballo predominantemente
masculino. Sabendo que se trata dunha participación minoritaria e anecdótica, a cineasta toma de maneira autoconsciente a decisión de non incluir
aloitadoras na película. Do mesmo xeito que se ‘censura’ o corpo espido
das mulleres como arma de subversión das imposicións visuais patriarcais,
Camborda elude unha minoría considerada erroneamente apertura ou
modernidade nun campo dominado por conductas masculinas e violentas.
Deste xeito, a gravación da festa semella máis unha crítica ca unha gabanza
á agresividade que supuran as imaxes bestiais e as afogadas queixas dos animais salvaxes.
En Sicixia, Xiao percorre a Costa da Morte rexistrando anécdotas
e historias que comparten os habitantes da zona, respectando as distintas
falas dialectais. Con todo, o interese deposítase principalmente nas conversas entre homes e na facilidade para expor información diante dunha
cámara e un micrófono, sen segredos nin condicionantes. Resulta aínda
máis interesante o esforzo polas gravacións das valentes confesións compartidas nun círculo entre mulleres que Xiana do Teixeiro recolle en Tódalas
mulleres que coñezo. Zecchi desenvolve o seu comentario sobre o acto de gravar as conversas privadas das mulleres, afirmando que se pode entender
como unha especie de ‘voyeurismo acústico’:
El cotilleo (gossip), las risitas (giggling) y los cuentos de vieja (old wives’
tales) son formas de hablar que se asocian especialmente con la mujer
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y que se consideran a menudo como signo de inferioridad femenina
[…] estas formas de comunicación femenina subalternas son desahogos y salidas de lo cotidiano, expulsiones desde el interior, que
expresan lo reprimido dando peso a lo que el hombre percibe como
nimio. (Zecchi 2014: 181)
O espectador de Tódalas mulleres que coñezo está forzado a escoitar os
argumentos das mulleres, normalmente omitidos e desatendidos. Ademais,
é obrigado a sentar con elas, ao seu mesmo nivel, pola posición na que se
coloca a cámara entre as amigas. Tamén en Arima se lle dá especial importancia ás chácharas entre mulleres. Nadia e Julia murmúranse cousas ao
oído constantemente durante o filme, sen que o espectador poida escoitar
nada do que se están a dicir, e esta última cóntalle en baixiño á pequena
Olivia o conto de Carapuchiña Vermella, nun momento íntimo entre as
dúas. O inimigo deste conto infantil, o lobo, serve como alegoría ao medo
ao home, neste caso, o cazador. En varias ocasións, a nai de Olalla dille á
súa filla que non debe ter medo dos cans, sen darse conta de que o que verdadeiramente teme a súa filla é o seu dono. Da mesma maneira, as mulleres da película de Teixeiro rin de todas as veces nas que se lles advertiu do
perigo dos lobos volvendo soas á casa, cando o que de verdade elas temían
eran os homes.
Resulta interesante para a nosa análise a relación entre Anabel, unha
das protagonistas de Continental —aínda que desprazada pola relevancia da
trama gángster—, e Pichocas. Ela, presuntamente independente e solitaria, repítelle constantemente consignas como ‘yo no soy de nadie’ —unha
ilusión propia tendo en conta que o seu desexo, o seu corpo e, en última
instancia, a súa vida, pertencen a aqueles que lideren o Continental— ou
‘todos quieren convencerme de que soy la única, todos quieren creer que
son diferentes’. O rapaz insiste, intentando comprar unha actitude favorable pola súa parte mediante a palabra e a retórica. Mentres eles, movidos
polo pracer da observación, son atraídos polos atributos físicos das mulleres
do local, elas acaban crendo as mentiras que os homes lles murmuran aos
oídos, engaioladas coas súas mentiras. Algunhas noites, Anabel acode xunto
a Ventura para realizar outro traballo cun fin similar ao da prostitución:
inxectarlle morfina. O home goza da compañía das mulleres e dun servizo
co que obter pracer —xa sexa mediante o uso de narcóticos ou o sexo—,
mentres que elas finxen continuamente, polo que á espectadora máis escéptica lle será difícil crer que estean obtendo unha satisfacción real. Non é
suficiente para os homes con posuír —durante o tempo que limite o diñeiro
do seu peto— o corpo destas mulleres, senón que ademais esixen o seu
tempo e a súa lealdade, dúas das cousas máis valiosas que elas aínda posúen.
Porén, como sostén Ramos Cuba (2019), ‘mesmo a máscara benévola
da personaxe cae exposta non só á súa propia inxenuidade e impostura do
seu relato a Anabel, senón tamén á súa hipocrisía (continúa a ter relacións
con otras prostitutas do club)’. Dende unha óptica masculina, o amor de
Anabel por Pichocas soporta todas as agresións que sofre no club, incluso
se anima a marchar con el para sempre, outro clixé de xénero que insiste en
que a compaixón e o cariño dos consumidores de prostitución e os proxenetas poden terminar en amor real. Non obstante, unha visión máis crítica pasaría por revelar que Anabel tan só segue unha estratexia para poder
fuxir do lugar, custe o que custe. O seu amor non sería real, senón que,
mais alá do seu corpo, tería entregado o seu tempo e lealdade a Pichocas
para poder aspirar a unha vida mellor. Finalmente, os seus desexos e os seus
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plans frústranse co asasinato del. Anabel volve ao Continental, do que xa
non poderá escapar endexamais. Nun primeiro plano no que o seu rostro
está roto irremediablemente, maquíllase, comezando de novo o ritual que
se lle esixe por exercer a prostitución. Ser e estar perfecta a pesar de todo.
Os créditos ascenden pola pantalla sobre a súa face, advertindo do final da
película e da imposibilidade dunha vida en liberdade. Non hai escapatoria,
o Continental tragouno todo.
2.3. Corpo
A subversión, imitación ou inversión do fetichismo ao que se viu condenado o corpo da muller son algúns dos métodos empregados polas cineastas para reverter a situación dende unha mirada feminista e renovadora.
En Continental exponse o corpo espido das mulleres, mentres que ningún
home aparece en pantalla completamente nu. É significativo o caso de
Marisa Paredes, Xulia, na segunda secuencia da película: no medio do club,
rodeada de xente, a muller máis maior de todas as que exercen a prostitución no garito quita a roupa para chamar a atención duns homes. De pouco
lle serve o xesto, e a cámara non nos amosa nada máis que o seu rostro e
ombros. Non interesa o corpo adulto da muller, tan só o mozo e normativo,
como o resto de mulleres da película que si estarán espidas ante a cámara.
Nin sequera os presentes no club, que poden escapar á censura do encadramento que o espectador sofre, prestan atención á muller. Por outra banda,
Noemí Chantada, na súa última curtametraxe Xoves de Comadres, filma a
relación entre dúas mulleres de distintas xeracións e o achegamento paulatino da máis moza á máis maior, reticente nun primeiro momento a compartir o seu tempo e espazo con ela. A protagonista do relato é unha muller
maior. Con ela arrincamos o relato, soa, realizando tarefas do fogar, para
terminar con ambas, cantando ao unísono. Nun momento da película, a
máis moza baña á maior. O seu corpo queda parcialmente agochado polo
encadramento, detrás da porta do baño, pero o tratamento do seu espido
é en todo momento respectuoso e afable. Non se oculta o corpo por non
corresponder á normatividade do corpo mozo, por se as engurras ou a pel
caída da muller fosen a molestar ao espectador, senón porque a cámara
espera fóra do habitáculo a que as dúas mulleres terminen o seu ritual
íntimo, de maneira respectuosa coa relación entre ambas que tanto se tardou en conseguir.
O corpo embarazado tamén se rexeita nas producións masculinas. Se
ben é certo que ningunha das películas sobre as que escribimos conta cunha
muller embarazada entre as súas personaxes, as cineastas prestan atención
á maternidade e ás relacións entre nais e fillas, como Jaione Camborda en
Arima ou Chantada en A muller invisible. No entanto, a única mención que
se fai a un posible embarazo nas películas realizadas por homes faise de
maneira pexorativa. En Continental, á pregunta de ‘¿qué hacemos con ella?’
cando Pichocas morre asasinado ante Anabel, o xefe mafioso responde, a
modo de ameaza, ‘prueba a preñarla’. A maternidade debúxase coma un
castigo para as mulleres prostituídas do Continental, que non só perderían
o seu atractivo ante a mirada masculina erotizante, senón que, como consecuencia, perderían tamén o seu medio de vida.
Nalgunhas ocasións, a exposición do corpo é plenamente voluntaria
e as personaxes femininas confesan o pracer que isto lles produce. Ocorre
en Arima cando Nadia lle relata a Julia a súa experiencia nun club onde
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se levan a cabo orxías. Alí, conta ela, acode un home a sentar nun sofá a
mirala, igual que fan as persoas que a observan na clase de pintura cando
posa espida ante todos e todas. Non obstante, esta situación si lle resulta
erotizante, confesando que iso a ela lle encanta. A directora non nos despraza en ningún momento ao lugar destes encontros sexuais, pois resulta
suficiente coa descrición verbal de Nadia para facernos á idea de como é o
lugar que frecuenta. Ademais, estas dúas mulleres comunícanse con murmurios que o espectador non pode descifrar de ningunha maneira, polo que
pode que entre elas estean a comentar información explícita ou de índole
erótica que queda fóra do deleite do espectador máis curioso. A experiencia
do pleno gozo sexual queda entre elas, bloqueada pola supresión do son das
súas palabras.
Con todo, as escenas sexuais das películas que nos ocupan —e,
polo tanto, o tratamento do corpo das mulleres— varían en forma e finalidade. Se ben os encontros entre Elena e o cazador en Arima suceden
tras unha porta por seguir o punto de vista da pequena Olivia, expulsada
dunha escena adulta que aínda así é quen de comprender, e as escapadas
sexuais de Nadia non se seguen coa cámara, en Continental e Sicixia ningún
momento se deixa á imaxinación do espectador. Na primeira, as mulleres
amósanse satisfeitas sexualmente cos homes do club, chegando mesmo a
volver a deitarse con algún deles, como se fosen quen de ter plena liberdade
para elixir os seus clientes, sen obrigas ou necesidades económicas ocultas, puramente por pracer. Nalgunhas ocasións incluso conversan entre elas
sobre o moito que gozaron con algún deles na cama, comparándoos e desexando volver a ver os seus predilectos. Destaca Pichocas, retratado coma
un semental que ten namoradas ás personaxes de Xulia e Anabel, as mulleres máis especiais do Continental, as cales non só aceptan sempre que el lles
pide ir ao cuarto, senón que moitas veces son elas as que o buscan activamente. Tamén Vilar presenta o protagonista da historia hipermasculinizado
e sexualmente vigoroso; nas escenas nas que Xiao e Olalla manteñen relacións sexuais, a cámara céntrase no rostro dela, que goza excesivamente dos
momentos coitocéntricos da película.
3. Conclusión
Se o compromiso coas formas de tratamento da violencia depende unicamente do creador ou creadora en cuestión deberiamos, se cadra, falar de
bos e malos espectadores. As películas realizadas por mulleres mencionadas anteriormente non terían unha lectura e enfoque feminista de non ser
polo esforzo das cineastas por atopar outras formas coas que aproximarse a
temas problemáticos de maneira máis atinada. A perseverancia das directoras por facerse un oco entre todas as voces masculinas dominantes e o
valor educativo en materia feminista das súas obras son fundamentais para
a incorporación de mulleres ao oficio e a diversidade e riqueza do noso
cinema. Ao entender o cinema como unha conversa, unha canle de dobre
vía que impacta naquel que observa repercutindo na súa forma de entender
o mundo, non debemos eximir ao espectador da súa responsabilidade consumindo estas imaxes. A contribución das cineastas mencionadas na nosa
investigación loita activamente coa masificada posta en escena escopofílica
e amósasenos indispensable para unha nova forma de ver e, sobre todo, de
mirar. Sen a participación destas mulleres directoras e os seus constantes
esforzos para mudar o establecido, a nosa percepción do cinema quedaría
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estancada sen poñer en dúbida perspectivas pouco críticas dende as que
se narran a meirande parte de obras. O escepticismo das realizadoras coas
formas habituais de facer cinema transfórmase na posta en marcha de filmes de gran valor para unha educación feminista e un inequívoco enriquecemento do audiovisual galego.
En definitiva, resulta vital incorporar voces de mulleres ao eido
cinematográfico, xa non só galego senón mundial, para poder avanzar e
despistar formas caducas que, aínda a día de hoxe, están a danar a nosa
condición de mulleres. Concluímos a nosa escrita citando a contundencia
de Margarita Ledo porque ‘destruir el discurso patriarcal y su formalización es un sine qua non para construir desde otras referencias culturales,
sexuales, plásticas, intelectuales, desde otras señales que las llevan a adoptarse como material de sus propuestas, sean estas instalaciones, filmes o
acciones’ (Ledo Andión 2020: 51). Películas como Nación (Margarita Ledo,
2021), onde se exploran outros tipos de violencias, neste caso unha violencia de clase e de xénero, sobre o problema do desemprego e a maneira en
que afecta con máis forza ás mulleres —moitas veces invisibilizadas— que
aos homes, terían cabida neste texto. Tamén A illa das mentiras (Paula Cons,
2020), na que se amosa o paternalismo co que foron tratadas as ‘heroínas
de Sálvora’ despois de rescatar a decenas de persoas dunha catástrofe. De
seguro, de seguirmos coa nosa investigación, poderíanse engadir moitos
anexos con obras de realizadoras emerxentes coas que avalar a necesidade
urxente de repensar o cinema galego dende unha perspectiva feminista.
Soamente así, as mulleres poderemos recoñecernos nas imaxes en movemento que se proxecten na pantalla durante a longa vida que auguramos
ao cinema.
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Abstract
Those who have created films from non-hegemonic positions have often
tended to compensate their difficulties in using industrial models of
production by choosing non-professional tools and models, as it has been
pointed out by theoretical approaches to films made by women or to the
Novo Cinema Galego phenomenon (in relation to which Beli Martínez
highlighted the frequent use of small teams). Those circumstances (to a
certain extent common) gave way, in those two fields, to creative resources
normally associated to non-fiction and very tied to the personal, such as
the use of the first person, the presence of the body and the attention to
everyday spaces and actions. In this article we examine how those ties to a
personal cinema reached a number of recent Galician audiovisual artists, in
a technological context in which those non-professional tools and models
of production can be altered by the influence of the Internet (as a creative
tool and as a space for distribution) and smartphones (as non-professional
recording devices and archives of home movies).

Resumo
As persoas que realizaron cinema desde posicións non hexemónicas tenderon habitualmente a compensar as súas dificultades para acceder a modelos de produción industrial co uso de ferramentas e modelos de carácter
non profesional, como teñen sinalado diversas aproximacións teóricas ao
cinema feito por mulleres ou ao fenómeno do Novo Cinema Galego (do que
Beli Martínez sinalou a predominancia dos equipos de traballo pequenos).
Esas circunstancias (ata certo punto) comúns deron pé neses dous ámbitos
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a recursos creativos asociados normalmente á non ficción e moi apoiados
no persoal, como o uso da primeira persoa, a presenza do propio corpo
ou a atención aos espazos e accións do cotián. Neste artigo observamos o
xeito en que esas filiacións nun cinema do eu chegan a unha serie de artistas audiovisuais recentes, nun contexto tecnolóxico en que as citadas ferramentas e modelos de produción de carácter non profesional poden verse
alterados pola influencia da Internet (como ferramenta creativa e como
espazo para a circulación das obras) e dos móbiles (como dispositivo de gravación non profesional e arquivo do rexistro doméstico).
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1
Para facilitar a lectura, tradúcense as citas ao galego desde a
versión incluída no listado final de
referencias.
2
Woolf escribe isto en 1929;
tendo en conta a inflación, hoxe
serían máis de 32.000.

Introdución
A relación entre as mulleres e o cinema, igual que
sucede con outras artes, é ben diferente en función de
onde fixemos a vista. Se o facemos nos filmes máis exitosos a nivel comercial, a presenza das mulleres como
creadoras é moi escasa e a súa presenza como personaxes é tamén reducida a nivel cuantitativo: Lauzen (2021)
sinala que no ano 2020 só o 18% dos 250 filmes estadounidenses máis exitosos foron dirixidos por mulleres, e
Smith, Choueiti e Pieper (2020) indican que entre 2007
e 2019 só un 29% dos 100 filmes máis exitosos de cada ano tiñan unha protagonista ou co-protagonista feminina. Se entramos no cualitativo, a teoría
feminista do cinema vén sinalando historicamente (a través de figuras como
Laura Mulvey e Claire Johnston) as eivas da representación das mulleres,
limitada a roles de espectáculo ou obxecto da escopofilia fetichista debido
á hexemonía da produción e a mirada masculinas (Pérez Pereiro 2020). No
momento en que nos afastamos do mainstream, esa relación cambia algo.
Annette Kuhn apuntou no seu momento que o cinema feminista participa
dunha tradición máis ampla do cinema independente, onde se rexeitan
os mecanismos de produción industriais (Kuhn 1991), e os datos tenden a
indicar que, efectivamente, a presenza de directoras é maior nos filmes de
menor presuposto (Lauzen 2020). Indo máis aló, Kuhn afirmou que dentro
dese ámbito da independencia e o baixo presuposto a presenza das mulleres
é maior aínda nun modelo de expresión persoal, que a investigadora británica asociaba aos traballos cinematográficos catalogados de ‘artísticos’ ou
de vangarda, onde cada cineasta traballa pola súa conta ‘cunha tecnoloxía
sinxela e barata’ (Kuhn 1991: 198).1
Xa que logo, ao falar de cinema e mulleres (especialmente no ámbito
que nos ocupará aquí, que é antes o da creación que o da representación
ou a recepción) estamos falando de cartos, estamos falando de tecnoloxía e
estamos falando de expresión persoal. De que maneira inflúen estes aspectos entre si? Se un factor precede aos outros, probablemente sexa o económico. Virginia Woolf apuntou con claridade que a liberdade individual
depende de cuestións materiais, e dentro dese esquema de cousas no que
‘as mulleres sempre foron pobres’ (Woolf 2012: 143) é ben coñecida a idea da
escritora británica de que fan falla cincocentas libras ao ano2 e un fecho na
porta dun cuarto propio para escribir ficción ou poesía (Woolf 2012). Neste
caso, a tecnoloxía é un simple fecho na porta (máis o papel e o bolígrafo),
pero no caso do cinema os atrancos para expresarse a través del agrándanse
por tratarse dunha arte habitualmente colectiva e tradicionalmente dependente dunha serie de aparellos de difícil acceso (cámaras, micrófonos,
focos, moviolas). Quizais por iso as mulleres cineastas aparecen a miúdo na
historia do cinema asociadas aos cambios tecnolóxicos que, como tamén
sinala Alexandra Juhasz, fan que as ferramentas de produción mediática
sexan máis baratas e sinxelas de operar (Juhasz 2001).
Moitos destes cambios tecnolóxicos foron inicialmente orientados
ao ámbito do cinema doméstico (con formatos como o Super 8 ou o vhs),
pero serviron ao mesmo tempo para dar acceso á expresión a colectivos non
hexemónicos, con algunhas consecuencias que adoitan repetirse. Por exemplo, Kuhn (1991) apunta o aspecto positivo do control total sobre o traballo
que permite este modelo de produción non industrial, pero tamén afirma
que vai acompañado da marxinalidade cultural para estas obras. A
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3
Evidentemente, as mulleres
galegas enfróntanse nese caso a
unha dobre invisibilidade tamén
sinalada por Pérez Pereiro: ‘Se
falamos de cinema galego, e se
falamos de ncg, estamos falando
de algo moi periférico, e se falamos
das mulleres, falamos aínda dunha
periferia maior. É dicir, invisibles
dentro do practicamente invisible’
(Pérez Pereiro 2016).
4
No seu artigo, Ledo fala
por exemplo de Pettring (Eloy
Domínguez Serén, 2013) ou Eco
(Xacio Baño, 2015); na votación
recollida por A Cuarta Parede
(2013) entre críticos, cineastas e
programadores para escoller os
filmes máis relevantes para a historia do cinema galego aparecían
numerosas pezas do ncg entre
as máis mencionadas, como as
longas de non ficción Vikingland
(Xurxo Chirro, 2011), Arraianos
(Eloy Enciso, 2012) e Todos vós
sodes capitáns (Oliver Laxe, 2010)
e curtas ou mediometraxes como
Paris #1 (Oliver Laxe, 2008), 1977
(Peque Varela, 2007), Montaña en
sombra (Lois Patiño, 2012) ou Eclipse
(Alberte Pagán, 2010).

nivel de contido, os filmes realizados por mulleres baixo este modelo están
a miúdo relacionados co persoal, a intimidade e o cotián, fundindo en ocasións o carácter do cinema experimental (asociado a circuítos artísticos) co
dos filmes de familia. Isto leva a miúdo a un cinema do eu que coincide en
certo modo co peso, dentro da literatura escrita por mulleres, da autobiografía, que ‘tipicamente se centra nos detalles da vida doméstica e persoal e
é fragmentada, episódica e repetitiva, carecendo da estrutura lineal imposta
sobre unha vida pola procura dunha carreira pública’ (Felski 1989: 86). Nese
sentido, semella que a desigualdade económica condiciona tanto as ferramentas empregadas polas mulleres na expresión artística como a forma e
contido desta expresión, que se materializa en trazos como os apuntados por
Margarita Ledo Andión (2016) ao sinalar a filiación do Novo Cinema Galego
[ncg] co cinema feminista: a devandita presenza da autobiografía, a preocupación pola palabra, o uso do corpo como materia narrativa, o xiro cara a
espazos cotiáns, o proceso de procura como actitude artística, a exhibición
da obra en construción.
Precisamente, Marta Pérez Pereiro relacionaba na súa conferencia
‘Teitos de celuloide’ a problemática da presenza das mulleres no cinema con
aquela dos ‘pequenos cinemas’ como o galego (Pérez Pereiro 2016): desde a
periferia é complicado acceder aos medios para a creación e á visibilidade
para as obras realizadas, polo que ten sentido que o cinema galego (e máis
aínda aquel cun carácter máis afastado do comercial, como pode ser o ncg) e
o cinema feito por mulleres poidan compartir algunhas dificultades e algunhas solucións a estas.3 Na súa tese sobre o ncg, Beli Martínez (2015) sinalou unha serie de factores compartidos por ese conxunto de cineastas e, en
parte, eses factores tamén conectan coas tensións relativas á participación
das mulleres na sétima arte: o proceso de dixitalización (xa que logo, falamos
de novo de tecnoloxía), o amadorismo (que nos indica tamén certa marxinalidade cultural fronte ao profesional), a autoprodución (falamos de novo
da falta de cartos) e a cinefilia. Isto explicaría que a presenza de mulleres no
ncg fose maior que no ámbito máis industrial do cinema, como apuntaba a
propia Pérez Pereiro nun argumento que ecoa o apuntado por Kuhn:
Por que hai máis mulleres nun sistema de produción menos industrial
e, desde logo, afastado do comercial? A miña interpretación é que os
custes de produción, moito máis baixos, e o modelo de traballo, con
equipos pequenos, favorece que as mulleres poidan acceder á produción, aínda que, nas máis das ocasións, en condicións de precariedade.
(Pérez Pereiro 2016)
Aínda así, estes factores non son hoxe en día exactamente os mesmos que nos primeiros anos desde a aparición da citada etiqueta. Nun primeiro momento o ncg comprendía case totalmente cinema de non ficción e
contaba entre as súas obras máis destacadas con numerosas curtametraxes:4
polas súas posibilidades de distribución, tanto a non ficción como as curtas
participan tamén de certa marxinalidade cultural, pero son máis asequibles
para a autoprodución por requirir normalmente equipos menos numerosos
(no primeiro caso) ou rodaxes máis breves (no segundo). Porén, hoxe en día
moitos dos mesmos nomes teñen como fitas clave un bo número de longametraxes cunha maior proximidade á ficción, como O que arde (Oliver Laxe,
2019), Trote (Xacio Baño, 2018), Trinta lumes (Diana Toucedo, 2018), Longa
noite (Eloy Enciso, 2019), Arima (Jaione Camborda, 2019) ou Las altas presiones
(Ángel Santos, 2014). En moitas destas obras aumentaron tamén os equipos
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5
Algúns dos trazos que trataremos poden ser apreciables (a
nivel temático ou formal) tamén
en obras de cineastas homes dunha
xeración semellante, como Brandán
Cerviño ou Adrián Canoura, pero
a presenza de mulleres semella ser
maior que nos nomes relacionados
co ncg nos seus inicios. Con todo,
dentro das problemáticas da invisibilización é preciso ter en conta
que unha categorización moi ríxida
pode ser problemática e levar a
invisibilizar o traballo de persoas
non binarias das que descoñezamos
a súa identidade de xénero ou partir de prexuízos á hora de denominalas, tendo en conta por exemplo
o afirmado por Iria Silvosa nunha
reportaxe da revista Woman arredor
da sección ‘XX:novas_creadoras’
do festival Curtocircuíto 2020,
que obriga a cuestionar os termos:
‘Un tema co que lidio desde que o
mundo é mundo é a identidade de
xénero e a obsesión da sociedade
co binarismo. Aínda que nos meus
traballos ata agora públicos non
é un tema explícito, si que é un
aspecto inherente á miña persoa,
que en resumo tamén é a miña
obra. Este é un camiño polo que
seguramente avanzarei en próximos
proxectos, xa que os estereotipos
de xénero, a categorización do
espectro da personalidade humana
[…] é algo que exerce unha presión
enorme que para unha (gran) parte
da sociedade supón un forte peso
no seu día a día’ (Woman.es & C.H.
2020). Neste texto tento combinar
a vontade xeral do volume de
visibilizar as mulleres no cinema
galego coa de sinalar a posibilidade
de que haxa persoas que non se
identifiquen como tales pero que
participen das mesmas problemáticas, estratexias e tendencias.

de produción dos que Martínez (2015: 136) apuntaba que se reducían ‘á
mínima expresión’, tendendo a estar formados ‘por un director, un produtor, un sonidista e un cámara’.
Nese sentido, a filiación do cinema galego coa tradición do cinema
feminista podería ser hoxe en día máis visible na obra dunha serie de artistas dunha xeración máis nova, que traballan desde un modelo de expresión que pode ter influencia do ncg pero está máis achegado á perspectiva
individual do do it yourself (o ‘faino ti mesma’), e que en moitos casos opera
cun factor tecnolóxico diferente, pensando en pezas de Marta Valverde,
Antía Carreira, Sol Mussa, Alba Gallego, Lucía Estévez, Olaia Tubío, Sara
Iglesias ou Iria Silvosa.5 Ao ter nacido de 1990 en diante, estas persoas
encaixan na noción de nativas ou mesmo neo-nativas dixitais (Takahashi
2011), e a súa obra semella trasladar toda unha serie de trazos e códigos
que, máis aló dos cambios pola dixitalización das ferramentas do cinema
(nomeadamente cámaras e programas de edición) que xa eran un factor
relevante hai unha década, beben da introdución na vida cotiá dos smartphones, internet e as redes sociais (e da proxección da vida cotiá neses ámbitos).
Polo tanto, semella que de novo unhas tecnoloxías pensadas para un propósito diferente ao do cinema son apropiadas por quen non ten acceso a crear
a través do modelo industrial (ou, nalgún caso, vontade de facelo), e o resultado son obras que manteñen características relacionables coa tradición do
cinema feminista (e que, como sucede nela e sucedía nos inicios do ncg,
tenden a atoparse na non ficción) ao tempo que desenvolven outras novas
na liña do apuntado por Juhasz (2001), que indica que as novas tecnoloxías
non só amplían o acceso á expresión senón tamén as temáticas e o estilo que
esa expresión plasma.
No resto deste artigo faremos unha breve panorámica por algunhas
das tendencias visibles nalgunhas obras desta xeración ao fío desa relación
entre cartos, tecnoloxía e expresión persoal. Para elo, centrarémonos nesa
serie de artistas audiovisuais citada previamente, que comparte a década
de nacemento e un bo número de trazos estéticos, temáticos ou vitais. Por
exemplo, teñen en común a formación na arte ou o audiovisual e, en varios
casos, o combinar a participación nos equipos de producións máis próximas
ao sistema industrial coa elaboración de obras propias, a miúdo asinadas
en solitario e con outras características formais. Estas obras pasan a miúdo
polo circuíto de festivais cinematográficos (como irei sinalando ao longo
do texto cando sexa o caso), pero utilizan lóxicas ou ferramentas de baixo
orzamento propias do contido creado para a rede: nas pezas analizadas aparece material gravado con cámaras de teléfono móbil, imaxes de carácter
íntimo e cotián relativas aos arquivos persoais, emprégase a apropiación e
reciclaxe de obras alleas… Ás veces, ademais desta relación formal coa rede,
as obras que trataremos de Marta Valverde, Antía Carreira, Sol Mussa,
Alba Gallego, Lucía Estévez, Olaia Tubío, Sara Iglesias ou Iria Silvosa apareceron directamente publicadas en diferentes plataformas antes de ser
exhibidas nos espazos asociados ao cinema (os citados festivais, pero tamén
cineclubes ou filmotecas); isto fai posible estudar a estas persoas como
cineastas, pero fai tamén pensar que un termo como ‘creadoras’ ou ‘artistas audiovisuais’ pode reflectir mellor a natureza híbrida das súas producións. Por iso, empregarei estes sen deixar de apuntar que, se cadra, pode
ser preciso avanzar cara a definicións de cinema que poidan acoller a diversidade de formatos da actualidade: a maioría do que hoxe é definido como
cine non se realiza en soporte fílmico, senón dixital (Tham 2021), polo que
en moitos casos os límites do termo son imprecisos e poden esconder unha
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xerarquía que relega as mulleres (e, de maneiras semellantes, a quen non
sexa home, branco, heterosexual e teña certo poder adquisitivo) a categorías de menor prestixio artístico, como sucedeu no seu momento co vídeo,
nunha problemática sinalada tamén por Alexandra Juhasz:
Mentres moitas mulleres escolleron traballar en vídeo […] porque é
máis barato, doado de aprender, e ten menos prestixio que o cinema,
outras esforzáronse por asegurarse de que o medio de elite do
cinema, na súa posición de preeminencia tecnolóxica, abrise as súas
institucións ás mulleres. (Juhasz 2001: 8)
Xa que logo, non é a vontade deste texto propoñer unha definición do que é cinema, pero si a de pensalo desde unha perspectiva aberta,
pola conta que nos ten: xa houbo intentos de excluír da historia do cinema
galego aquel realizado en formato non profesional (Castelo 2016) e un enfoque baseado en criterios industriais case sempre vai comezar por excluír
traxectorias e obras híbridas que se apoian no uso de ferramentas amadoras. O resultado será empobrecedor, especialmente tendo en conta o xa
apuntado sobre as posibilidades que os sistemas de produción afastados
do industrial abren para os pequenos cinemas e os colectivos non hexemónicos. Por iso, non entraremos aquí a discutir se un ensaio audiovisual
colgado en YouTube ou un vídeo para Instagram son cinema, pero si apuntamos a necesidade de que o formato non faga que estas obras sexan ignoradas, por motivos similares aos apuntados por Alberte Pagán respecto ao
vídeo, nun texto inédito recollido na tese de Beli Martínez:
A pesar de que agora se recuperan estas obras no ámbito do museo, a
vídeo-creación galega non foi pensada para a galería de arte. Tanto o
contido dos vídeos como o currículo dos videastas revelan unha cinefilia enfermiza (así como certo descoñecemento da evolución da arte
videográfica). A cámara de vídeo permitiu facer ‘cinema’ a xente que
non tiña acceso á industria cinematográfica. Moitos ensaiaran cos 8
mm e os 16 mm antes de se pasaren ao vídeo, subliñando unha continuidade entre acetato e cinta magnética. (Martínez 2015: 101)
Tendo en conta o transitar entre o cinema e outros formatos audiovisuais das artistas audiovisuais analizadas, o texto estruturarase en dous
grandes bloques seguindo a influencia de dúas novidades técnicas clave:
o primeiro estará centrado na incidencia da Internet e as redes sociais e o
segundo na dos teléfonos móbiles. Cada un deles irá pondo en relación os
aspectos teóricos e prácticos derivados das diferentes tecnoloxías coas diferentes pezas comentadas, á luz da citada relación entre acceso á expresión,
ferramentas e cartos que tracei previamente arredor da tradición do cinema
feminista. Ao remate do texto inclúese un listado das obras audiovisuais
analizadas, con vínculos para o seu visionado nos casos nos que están dispoñibles. Nos casos de obras que só son mencionadas como exemplo, os vínculos inclúense nunha nota ao pé.
1. Cinema despois da(s) rede(s)
Levamos falando da cultura dixital desde hai moitas décadas, pero as diferentes aproximacións á cuestión tenden a volverse obsoletas rapidamente.
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No seu prólogo a You Are Here: Art after the Internet, Ed Halter bromeaba
sobre a ansiedade da obsolescencia á que se enfronta alguén que vai escribir
sobre esa cuestión:
Mentres escribo aquí, en Brooklyn, en 2014, a miña biblioteca
soporta uns cantos títulos de décadas pasadas que se burlan da nosa
empresa actual. Postmodern Currents: Art and Artists in the Age of Electronic
Media (1989); Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory
and Technology (1992); Imagologies: Media Philosophy (1994); Multimedia
from Wagner to Virtual Reality (2002, cun prólogo de William Gibson e
coda de Laurie Anderson). Case me dá vergoña admitir que os teño,
e quero pensar por que é así. Igual que o libro que estás a ler, estes
son traballos que tentaron resolver, no seu propio tempo, o que significa ‘agora’; que se preguntaron que función podería ter a arte nun
momento de gran cambio tecnolóxico. Tamén son libros que pouca
xente le hoxe en día. As cousas das que falan desapareceron. (Halter
2014: 15)
Nese sentido, en paralelo a esa ansiedade da obsolescencia podemos
alegrarnos tamén do efecto contrario: fai falla falar das tendencias en presente porque o contexto é notablemente diferente ao de hai uns poucos
anos. Así, algunhas aproximacións á influencia da cultura dixital no cinema
teñen omitido en xeral a importancia da rede para centrarse en cuestións
probablemente máis relevantes desde a perspectiva do seu momento, como
o papel dos ordenadores na produción de imaxes de síntese (Darley 2002)
ou a relación dese tipo de imaxes coas xeradas polos novos aparellos baratos e accesibles (Rombes 2009). Noutros casos, mesmo prestando atención
á rede, resultaba imposible abordar as redes sociais atendendo á configuración que teñen hoxe: nun texto como Camgirls: Celebrity & Community in
the Age of Social Networks (Senft 2008) trátase a cuestión da relación entre o
persoal e o político no momento de emerxer do fenómeno camgirl, pero a
etnografía realizada pola autora trataba a miúdo as hoxe moi minoritarias
MySpace ou LiveJournal sen poder abordar Instagram ou TikTok, que non
existían (igual que non existían na etapa inicial do NCG). Isto non significa
que esas achegas non sexan útiles, senón que é necesario adaptalas en certa
maneira, igual que pode facerlle falta a este artigo dentro de pouco tempo,
tendo en conta que hai quen apunta xa ao declive de Instagram, por exemplo Moore (2020).
Menciono a cuestión das redes sociais porque me parece central
na experiencia actual de Internet, especialmente nunha xeración como a
que nos ocupa aquí. Na introdución apuntaba, seguindo a Annette Kuhn,
o carácter marxinal dos contidos persoais e amadores (nos que se encadra boa parte do cinema feminista) fronte aos contidos profesionais. Esta
situación non desapareceu por completo, pero si que se alterou bastante a
raíz do acceso xeralizado á Internet, e especialmente ás redes sociais, onde
conviven en relativa igualdade imaxes de todo tipo de orixes, todo tipo de
estéticas e todo tipo de temáticas. Se ben a relevancia cultural das artes
consolidadas como o cinema parece por agora maior que a das creacións
para Internet (polo menos se atendemos ao espazo nos medios convencionais, pero evidentemente iso ten un nesgo xeracional), é evidente que a
rede se volveu (ou as redes se volveron) un espazo de expresión creativa
para moitas persoas que non tiñan acceso a esa expresión noutros espazos.
Nesa expresión aparecen de novo, como veremos, cuestións asociadas ao
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cinema feminista como a autobiografía ou a presenza do corpo, e dilúense
certas fronteiras que podían fomentar a marxinalidade deses contidos:
Remedios Zafra sinala o esvaecer na Internet dos límites ‘entre o amateur e
o profesional, entre a afección e o traballo’ (2017: 187); e algo similar sucede
cos límites entre arte e vida ou entre o público e o privado. Todo isto crea un
modelo de relación diferente entre as imaxes antes cualificadas, como lembra Ángel Quintana, de ‘nobres’ (aquelas capturadas con cámaras analóxicas
de gran formato ou videocámaras profesionais) e aquelas que non o son:
Se hoxe consideramos o ciberespazo como o gran depósito de imaxes do noso presente, podemos ver como no seu interior estas imaxes nobres conviven coas imaxes innobres, cos planos rodados en
pequeno formato capturados desde videocámaras ou teléfonos
móbiles, ou con videoconferencias gravadas desde unha webcam.
(Quintana 2011: 179)
Na rede, e nas redes, esta convivencia dáse de maneira caótica e fragmentada. Por unha banda, temos acceso a contidos que seguen a promesa
que Nicholas Rombes identificou no dixital: ‘claridade, alta definición, unha
sorte de realidade hiperclarificada’ (Rombes 2009: 1). Moitos destes contidos
(sexan clásicos do cinema, vídeos musicais, informativos ou o que lles cadre)
son distribuídos por grandes corporacións mediáticas, pero ao mesmo tempo
as imaxes perden a miúdo a referencia da súa autoría e, desa maneira, tamén
esvaece o seu estatus de mercadoría. Brad Troemel fala de ‘anarquismo da
imaxe’ para referirse á maneira na que os públicos en liña tratan a arte, pola
súa vontade de liberala da noción de que é algo que pode posuírse: ‘os anarquistas da imaxe compórtanse como se a propiedade intelectual non fose
propiedade […] reflicten unha indiferenza xeracional cara á propiedade
intelectual, véndoa como un construto regulado burocraticamente. Esta
indiferenza vai desde o compartir arquivos ás publicacións de Tumblr descontextualizadas e des-autorizadas’ (Troemel 2014: 38-39). Nesta dinámica,
as imaxes son remesturadas e alteradas, a miúdo perdendo calidade ata converterse no que Hito Steyerl denominou ‘imaxes pobres’, das que indica que
ao tempo que se opoñen ao valor fetichista da alta resolución intégranse
perfectamente ‘nun capitalismo da información que progresa apoiado nos
períodos de atención comprimidos, na impresión en lugar da inmersión, na
intensidade en lugar da contemplación, nos trailers antes que nas proxeccións’ (Steyerl 2009).
Factores como esa posibilidade de apropiación de diferentes materiais ou a fragmentación ligada a ese contexto de ‘capitalismo da información’ (no que a capacidade de atención é limitada) inflúen nas obras que nos
ocupan, de maneira que aquela cinefilia que era clave para o NCG pode ser
neste punto algo máis achegado á cinefaxia. Un vídeo-ensaio como O audiovisual dos millennials galegos (Marta Valverde, 2019) pode ser reflexo disto:
nunha montaxe moi acelerada, pola pantalla pasan desde videoclips do
Xabarín Club e de figuras como Britney Spears, Madonna ou Jamiroquai a
filmes como Space Jam (Joe Pytka, 1996), The Mask (Chuck Russell, 1994) ou
The Matrix (Lilly e Lana Wachowski, 1999) e series de animación como Recess
(Paul Germain & Joe Ansolabehere, 1997-2001) ou Les tres bessones (Robert
Balser & Baltasar Pedrosa, 1995-2003) mentres uns títulos coloridos de gran
tamaño apuntan cualificativos aplicables á xeración: narcisistas, indiferentes, infantís, apolíticos, frívolos, impacientes… Despois desa explosión de
referentes apropiados, Valverde monta (máis pausadamente e sen ocupar o
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6
Muller personaxe foi premiada
co María Luz Morales a Mellor
Videoensaio sobre Audiovisual
Galego en 2018 e proxectouse en
espazos como o Ourense Film
Festival, a Filmoteca de Galicia, o
ciclo A Outra Mirada no Cineclube
de Compostela ou o ciclo Cima en
Curta no Cine Dúplex de Ferrol.
7
Le temp (ne) detruit (pas) tout foi
premiada co María Luz Morales
a Mellor Videoensaio sobre
Audiovisual Internacional en 2020.
Dispoñible en: https://youtu.be/
n6qCu9rF9to
8
A danza filmada estreouse na
revista dixital Vinte e proxectouse
en espazos como o Cineclube
Padre Feijoo ou a Filmoteca de
Galicia.
9
Metralla gañou na categoría
de Documental o xvi Premio
de Creación Audiovisual
da Universidade de Vigo, e
proxectouse no xa citado ciclo
A Outra Mirada no Cineclube
de Compostela. Dispoñible
en: https://tv.uvigo.es/
video/5bab90d98f42085b12b57417
10
Dispoñible en: https://
www.youtube.com/
watch?v=NfmYtKhQkLA

centro da imaxe con palabras) unha serie de fragmentos de obras realizadas por cineastas da súa xeración como Sol Mussa, Ángel Filgueira, Anxos
Fazáns, Arancha Brandón ou Alicia Alonso. No texto descritivo da peza
(Valverde 2019), a autora facía referencia a un carácter fluído e adaptable,
de ‘collage e pastiche’, que sería común ao conxunto de artistas millennials que reúne, e que ten lóxica atendendo á educación audiovisual que ela
mesma comenta:
Creo que son filla do meu tempo e na miña educación audiovisual é
protagónico internet. Recordo que o primeiro día que tiven acceso
dende casa, cuns 15 anos, non durmín ata super tarde pola emoción.
Levaba un ou dous cun ordenador no que pasaba o tempo no Paint,
no solitario ou xogando aos Sims e facendo viaxes ao ciber do meu
pobo para o resto. Os estímulos continuados, diversos, rápidos e seccionados confórmannos como espectadores agora mesmo e paréceme
un pouco snob fuxir diso e non incorporalo. (Marta Valverde, correo
electrónico, 8 de xuño de 2021)
Se eses estímulos continuados, diversos, rápidos e seccionados poden
traducirse en montaxes picadas, é un recurso que observamos con certa
frecuencia noutros ensaios audiovisuais (un xénero a miúdo explorado por
esta xeración en espazos como a revista A Cuarta Parede ou os Premios María
Luz Morales), como a parte final de Muller personaxe (Lucía Estévez, 2018),6
algúns fragmentos de Le temps (ne) detruit (pas) tout (Ester García Mera,
2019)7 (que tamén emprega os títulos centrados e a gran tamaño, dunha
maneira semellante á peza citada de Valverde ou algunha das obras de
Gaspar Noé que reutiliza) ou a parte centrada no cine musical de A danza
filmada (Lucía Estévez, 2021).8 O recurso obsérvase tamén en obras que non
traballan coa apropiación senón co arquivo persoal, como Metralla (Noemi
Parga, 2017),9 ou en videoclips como o de Sara Iglesias para ‘Ondeando’ de
Chicharrón (2020).10 Se ben recursos como o collage ou a montaxe rápida
non son exclusivos da xeración millennial, senón que poden atoparse xa nos
anos 20 do século anterior (en filmes como Crossing the Great Sagrada [Adrian
Brunel, 1924] ou na obra de Sergei Eisenstein, por exemplo), a tendencia a
empregalos pode ser no caso das obras analizadas unha marca de época: a
duración media dos planos vén reducíndose ao longo da historia do cinema
(Miller 2014) e o acceso á cultura é hoxe en día, como indicaba a propia
Marta Valverde, notablemente fragmentado e variado pola influencia da
Internet.
Noutros casos, a montaxe recolle esa influencia da Internet de diferentes maneiras. Por exemplo, os dous ensaios citados de Lucía Estévez
ou Dorothé na vila (Alejandro Gándara e Olaia Tubío, 2020),11 onde Estévez
participa como montadora, xogan coa captura de pantalla ou a estilización
dalgúns usos habituais do ordenador. Nora M. Alter (2017: 11) identificaba
o ensaio co pensamento expresado a través de técnicas cinemáticas, e tanto
en Muller personaxe como en A danza filmada a creadora traslada un proceso de reflexión usando este recurso, en concreto xogando a superpoñer
á imaxe unha barra de procura (no que é un momento case inevitable dos
procesos de investigación contemporáneos): no primeiro caso, a parte central do cadro é ocupada pola web da Real Academia Galega, onde se buscan respectivamente a definición de home e a de muller e se fai scroll para
amosar as diferentes acepcións. No segundo, a páxina de inicio de Google
faise transparente e vemos como se escribe ‘non podo falar de danza sen
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11
Dorothé na vila foi proxectada
en festivais como Alcances, o
Ourense Film Festival, Novos
Cinemas, Play-Doc ou a Mostra
Internacional de Cinema
Etnográfico do Museo do Pobo
Galego. Previamente, Alejandro
Gándara e Olaia Tubío realizaran
(con Raquel Pérez e David Fontán)
outro traballo relacionado coa
música tradicional galega, Punto
e volta, neste caso como proxecto
audiovisual en liña.
12
16-11-2017/ 13-5-2017 foi
proxectada en festivais como
Curtocircuíto e o Festival de Cans
e na Filmoteca de Galicia.
13
1 de 8000 foi proxectada en
Curtocircuíto e o Festival de Cans,
e exposta como serie no LAN,
Festival de Cine Obrero.
14
Dispoñible en: https://www.
instagram.com/p/CA3WcI3De_S/

falar de amor’, e no filme de Gándara e Tubío o traballo coa interface do
ordenador aparece reflectido de máis maneiras: o documental recolle unha
investigación que parte do Cancioneiro popular galego de Dorothé Schubarth
e Antón Santamarina, e na pantalla vemos nomes aparecer mentres son
tecleados, un cursor a subliñar nomes ou datos nas versións dixitalizadas
do Cancioneiro, a navegación por diferentes carpetas co material que vai
acumulando o filme ou (con grafismos en lugar de captura de pantalla) os
diálogos por correo electrónico coa musicóloga suíza. Observamos, deste
xeito, como os mesmos códigos aparecen tanto en pezas creadas para a rede
como noutras enmarcadas máis claramente na idea convencional do que é o
cinema.
A cantidade de información diversa que ofrece a rede é a miúdo
consumida de forma non lineal, coas redes sociais complementando experiencias como ver a televisión (que apela cada vez máis a esa conexión cos
móbiles e a web) ou acudir a concertos, e iso explica que a cantidade de
información diversa que ofrecen obras como as tratadas se traslade tamén ás
veces en paralelo e non linealmente. Se no caso de Estévez se aprecia a través da superposición no encadramento, noutros pode lerse na forma do que
Harun Farocki chamaba ‘montaxe branda’, outro recurso estético visible
desde hai décadas no cinema non hexemónico que Ingrid Guardiola relaciona, na actualidade, tamén coa rede:
Nestes exercicios, a dialéctica non se produce entre planos, senón
dentro dun mesmo plano. Polo tanto, podemos utilizar a interface de
forma analítica, fragmentando a pantalla. Coa chegada de internet,
dita montaxe branda multiplicouse. Moitos artistas reaccionan ao
feito de que internet é un lugar excesivo de intercambios simbólicos
e traballan desde a premisa de establecer novos principios de organización e comprensión semántica. (Guardiola 2019: 154)
Guardiola apunta a obras de reciclaxe audiovisual que recompilan
numerosas mostras de comportamentos xeralizados na rede, pero neste
caso atopamos este recurso aplicado tamén a pezas que traballan co persoal, retomando de novo o fío do cinema do eu. No caso de Marta Valverde
pódese apreciar en 16-11-2016/ 13-5-2017 (2017)12 ou 1 de 8000 (2019),13 que existen como versións en vídeo onde a pantalla se divide para acoller simultaneamente diferentes fontes, pero tamén como live cinema e serie fotográfica
respectivamente. A artista atopa nese achegamento a outras formas artísticas e o seu traslado ao vídeo unha intención de repensar os formatos para
evitar o carácter lineal máis canónico da monocanle: ‘o mundo agora mesmo
é multipantalla’ (Valverde 2021). As dúas pezas citadas traballan coa vida
persoal da autora, coa segunda centrada no seu pai e a primeira encadrándose na tradición do diario fílmico pero renunciando á orde cronolóxica:
no texto de presentación da peza, Valverde describíaa como unha narración
en directo que vai despregándose como unha historia contada oralmente:
‘os feitos xorden da memoria e aparecen como recordos tecendo un entrelazado’ (Valverde s.d.). Desa forma, podemos ver en paralelo tres variacións
do mesmo plano (como un espello na casa da súa avoa, nalgún dos casos con
ela reflexada nel) ou tres accións que teñen lugar no mesmo espazo (comidas na mesma mesa, por exemplo) sen saber cal delas foi primeiro, igual
que ás veces non lembramos exactamente a orde na que nos pasaron certas
cousas. O recurso da montaxe branda aplicado ao contido persoal aparece
tamén na peza sen título de Olaia Tubío14 premiada no concurso de vídeo
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15
A transcrición da voz de Olaia
Tubío (e as posteriores no texto)
recolle os trazos dialectais e rexistro que emprega, coa intención de
facer constar outra marca do carácter persoal da peza.

en Instagram ‘Vinte con outros ollos’, organizado polo dominio Punto Gal
e a revista vinte. Dentro do encadramento cadrado habitual nos posts desta
rede, a directora utiliza diferentes maneiras de combinar e situar as imaxes:
dúas imaxes en vertical (en ocasións con cadanseu marco cadrado e noutras
cun marco máis próximo aos 16:9), dúas imaxes en horizontal, unha imaxe
centrada con marco cadrado, unha imaxe centrada con encadre vertical,
unha imaxe ocupando o total do encadre cadrado ou catro imaxes repartidas no cadro. A peza semella tamén partir dun uso cotián da cámara como
o habitual no diario, utilizando a voz en off en primeira persoa para abordar
a nova normalidade despois do confinamento na súa aldea (O Piñeiro, en
Rois). Con todo, esa primeira persoa vai do singular ao plural, recollendo o
sentido de comunidade da familia ou da veciñanza:
[…] preghunteille á miña bisabuela que é a normalidá e díxome que é
tar quietos, porque é como mellor se está, e que ela non vai usar esta
desescalada pa ve-lo mar por primeira vez. Na nova realidá xa non
temos que tirar as flores porque volvemos ter quen nolas compre,
e a Santa Consepsión volveu ao salón da nosa casa porque retomou
ahora a itineransia de casa en casa pola aldea. Foi a primeira ves que
interrompeu a súa pereghrinasión. […] Ah, bueno, temos a primeira
terrasa da aldea, que xa están mirando de ampliala […].15
En pezas como as últimas citadas, xa que logo, algúns recursos que
poden asociarse coa cultura dixital mestúranse con moitos daqueles sinalados por Margarita Ledo en relación á filiación feminista do NCG (que está,
como xa se comentou na introdución, tamén vinculada ao cinema de non
ficción). En 16-11-2016/ 13-5-2017 e na peza sen título de Olaia Tubío vemos o
xiro cara a espazos cotiáns e a exhibición da obra en construción: no caso
de Marta Valverde, faise evidente ao tratarse da versión fixada dunha obra
pensada tamén como live cinema e aberta polo tanto ás variacións; no de
Tubío, o primeiro que escoitamos é unha voz masculina que anuncia ‘texto
Olaia, toma 2, á beira do pino’ e nos revela tamén ese proceso de elaboración da peza. Atopamos tamén a presenza da autobiografía dunha maneira
similar á sinalada por Rita Felski: non son diarios en bruto, senón que semellan escolmas editadas do arquivo persoal, pero manteñen a atención aos
detalles da vida doméstica e o carácter fragmentado, episódico e repetitivo (ben observable no posicionamento de imaxes similares en paralelo).
Estes trazos lévannos, así, aos antecedentes da escrita autobiográfica ou o
cinema do eu, pero tamén a outra marca de época: Paula Sibilia apuntou
que na ‘era da extimidade’ os artefactos como os smartphones con cámaras
ou as redes sociais non son causa, senón resultado dun proceso histórico
que fai que a definición do eu pase a depender menos dun núcleo ‘considerado interior, oculto e misterioso’ e máis ‘do que se ve’ (Sibilia 2015: 141).
A antropóloga arxentina sinalou que o proceso contemporáneo de redefinición dos conceptos de intimidade, espazo privado ou esfera pública foi
capturado frecuentemente por artistas novos, e pode que esa tendencia
(sumada ao interese do feminismo polo doméstico) explique a frecuente
aparición dos núcleos familiares (en imaxes novas ou na recuperación de
vídeos caseiros) e dos lugares do cotián nas obras analizadas. Sibilia sinala a
tendencia á ‘espectacularización do eu’ en oposición ás ‘sondaxes introspectivas que os diarios íntimos ou as cartas e o álbum de fotos familiar alimentaban’ (Sibilia 2015: 145), que ela atopa agora como unha práctica que tende
a desaparecer. No caso das obras analizadas é complicado a miúdo separar

Galicia 21
Issue K ‘21

50

Faino ti mesma. Novas
creadoras galegas, cinema do eu
e cultura dixital
Cibrán Tenreiro Uzal

16
Ola baby (Video-ensaio sobre
a miña depresión) foi premiada
na sección Escolas do Festival
Intersección e proxectada no festival Curtocircuíto.
17
O vídeo esquecido foi premiada co
María Luz Morales a Mellor videoensaio sobre audiovisual galego
en 2020 e proxectouse en espazos
como o Ourense Film Festival ou
a Muestra Internacional de Cine
y Ciencia da Galería Demolden
Vídeo Project.

unha cuestión da outra: móstranse os espazos privados, a vida cotiá, rostros
ou corpos, pero iso non evita que haxa tamén sondaxes introspectivas, visibles especialmente nunha obra como Ola baby (Video-ensaio sobre a miña depresión) (Antía Carreira, 2020),16 que toma precisamente a forma de (auto)carta
e que abordaremos máis adiante.
Ademais de aparecer nese tipo de obras que xogan coa tradición do
diario, o carácter autobiográfico tamén se filtra a través da primeira persoa e a subxectividade presentes a miúdo no ensaio audiovisual. É algo que
atopamos na citada Muller personaxe de Lucía Estévez, que integra vídeos
domésticos para presentar á súa nai (da que advirte que traballa como administrativa no sector sanitario e, polo tanto, está afastada do audiovisual
desde o punto de vista profesional) antes de comezar o ‘experimento’ de
crear unha personaxe feminina protagonista con ela. Neste xogo, Estévez
vai facéndolle preguntas á súa nai para definir o carácter e o tipo de obra na
que se integra Carme, a personaxe que inventa, antes de empregar o texto
en pantalla para facerse unha serie de preguntas a si mesma (e ao público):
‘Que significado teñen os rostros femininos nas pantallas? É interesante
que unha muller leve o peso da historia? Se non é interesante facer personaxes protagonistas femininos, é a aparición da muller en pantalla un acto
caritativo?’. Na peza, a resposta (ou tal vez unha nova pregunta) pasa pola
mencionada montaxe picada que recompila os rostros de personaxes femininas do audiovisual galego, antes de volver amosar, ao final, un novo vídeo
doméstico de Estévez.
Como xa vimos, o rexistro doméstico vincúlase habitualmente ao
cinema feminista: de diferentes maneiras, podemos velo en filmes como The
Ties that Bind (1984), de Su Friedrich, ou Daughter Rite (1979), de Michelle
Citron, quen ademais tratou o tema no libro Home Movies and Other Necessary
Fictions (Citron 1999). As gravacións domésticas son precisamente o centro
de O vídeo esquecido (Alba Gallego, 2020),17 onde tamén se toma unha perspectiva feminista sobre elas, que se plasma nun momento en que o texto en
pantalla aborda o habitual dominio masculino sobre as cámaras no contexto
da familia:
Por que apenas gravaban as mulleres?
Terá que ver coa súa histórica relación coa tecnoloxía?
Tiñan outros intereses? Non as deixaban?
		 Ou que a falta de tempo destas mulleres por mor das súas responsabilidades domésticas complicaban que desfrutasen deses
momentos de ocio (vacacións, comidas familiares…) e decidisen
coller unha cámara e gravar?
No conxunto da peza, a autora parte do contraste entre a ubicuidade da cámara de vídeo na súa infancia e o ‘baleiro audiovisual’ da parte
máis recente da súa vida para abordar os cambios na nosa relación con este
tipo de rexistros ligados ao paso do tempo e ás diferentes tecnoloxías de
gravación, almacenamento e difusión que foron aparecendo. Faino empregando recursos máis achegados ao académico (como a realización dunha
enquisa arredor do tipo e cantidade de gravacións domésticas que tiña cada
participante ou a introdución de citas de Judy Wajcman, J.B. Thompson
ou Zygmunt Bauman) que se combinan coa aparición de novo da perspectiva persoal no texto (‘Na miña casa sempre houbo unha cámara. Ou ese é o
meu recordo. Se non era a cámara dos meus pais, probablemente era dalgún
familiar’) e a presenza constante do ‘arquivo familiar e arquivo de amigos’
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na imaxe. Ese arquivo recolle de novo a mestura de materiais de diferentes texturas, formatos e calidades: vemos cousas recollidas co que semellan
cámaras de VHS, cámaras dixitais compactas, webcams, móbiles de diferentes épocas… en encadramentos horizontais e verticais, mesmo en planos que
gravan unha pantalla, ou alteradas por efectos como o bucle denominado
boomerang que ofrecía Instagram.
Tanto a peza de Lucía Estévez como a de Alba Gallego chegan,
polo tanto, a formular un pensamento sobre cuestións políticas arredor do
audiovisual (a representación das mulleres, a memoria) no que se empregan códigos da cultura dixital e se parte do persoal. Percíbese, polo tanto,
de novo esa filiación feminista, como sucede tamén nun tipo diferente de
ensaio: Ola baby (Video-ensaio sobre a miña depresión). No caso desta peza, o
ensaio é máis puramente persoal (xa desde o título), pero é sinxelo atopar
tamén unha lectura política na vontade de facer pública unha cuestión habitualmente privada e tabú como é a enfermidade mental. A peza artéllase
arredor, de novo, de diferentes técnicas e formatos. En parte dela a imaxe
ocúpana as gravacións en 4:3 realizadas polo avó de Carreira, coas que
dialoga a través dun texto en subtítulos. O plano inicial da obra, de feito,
amosa a Antía Carreira de bebé mirando a cámara mentres o texto comeza
a construír unha relación entre as diferentes perspectivas: ‘Ola, baby Anti,
isto é un video-ensaio sobre a túa depresión, ou sobre a miña’. Noutros puntos aparecen diferentes animacións en 16:9 (nalgún caso máis próximas ao
debuxo e noutras máis ao collage) ou, noutro momento, unha serie de imaxes
distorsionadas que inclúen filtros de Instagram, como as autopreguntas ou
outro que recorta e move a cara de Carreira facendo aparecer as palabras
‘GOOD’, ‘PERFECT’ e ‘FAIL’.
Estes diferentes recursos están relacionados con ‘tres tempos (non
necesariamente físicos): tempo pasado, tempo inconsciente ou psíquico, e
tempo presente’ (Antía Carreira, correo electrónico, 10 de xuño de 2021),
onde os vídeos domésticos serían o pasado, as animacións o inconsciente
e o material máis relacionado coas redes o presente. O carácter fragmentario da obra, da que ademais varias das animacións foran publicadas previamente na canle de Vimeo de Carreira e o citado fragmento con material
do Instagram foi tamén unha das obras premiadas no concurso ‘Vinte con
outros ollos’, conecta tanto coa citada natureza fragmentada da autobiografía como coa brevidade habitual dos contidos para as redes sociais, e responde a unha maneira de traballar na que o audiovisual ten un sentido de
autoexploración:
Os vídeos de curta duración son pequenos fragmentos poéticos que
no seu momento me axudan a expresar un sentimento, a comunicarme con imaxes o que non son capaz de comunicarme con palabras, a sacalo para fóra. Son conversacións comigo mesma que
manteño ao longo do tempo. Ás veces quedan aí e ás veces cobran un
sentido conxunto, xa sexa porque acabo de entender o nexo ou porque remata a conversa. (Carreira 2021)
Ao preguntarlle pola relación entre a súa vida e a súa obra, Carreira
comentou que ambas son indivisibles e indicou a necesidade de documentar
‘o que levo dentro e aquelo que me acompaña fóra’ (Carreira 2021). Desta
maneira, os diferentes recursos que emprega conectan de novo con liñas
habituais no cinema feminista: Alexandra Juhasz sinalaba que moitas das
cineastas que entrevistou en Women of Vision ‘usan os medios para interrogar
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os significados e sensacións dos seus corpos. […] A identidade en si mesma
é a miúdo un foco: a identidade na súa formación, a identidade na súa consolidación e na súa contestación e fragmentación’ (Juhasz 2001: 6), e a relación que elabora Ola baby entre o presente de Carreira (máis asociado á
distorsión e o caos) e o seu pasado (recollido en imaxes máis ordenadas),
xunto cos procesos de pensamento trasladados nas animacións, parecen
recoller precisamente ese interrogar as propias sensacións e a formación da
identidade. Por outra banda, Sophie Mayer sinalou no seu momento que o
documental feminista nacera
coa intención de facer Historia: por unha banda, facer visibles as historias das mulleres e, pola outra, cambiar as circunstancias de opresión que silenciaran aquelas historias, e as circunstancias que fixeron
traumáticas tantas daquelas historias. Recuperativo no sentido de
curativo, tamén se implicou na recuperación contra o que a cineasta
experimental Carolee Schneemann chama a ‘cultura do esquecemento’, na que a produción cultural alternativa e as intervencións
políticas radicais son deliberadamente esquecidas pola cultura dominante, e perden o seu valor de novidade dentro da contracultura.
(Mayer 2011: 18)
A preocupación de Antía Carreira (ou de Estévez e Gallego) por
recuperar materiais domésticos e dialogar con eles desde o eu, ou de poñelos en relación con outro tipo de materiais, pode conectar con esta vontade
de facer visibles as historias de mulleres, e no caso de Ola baby é sinxelo
ver o seu carácter recuperativo e curativo. O feito de que esta última obra
teña unha conexión marcada con Instagram e as redes sociais apunta, por
un lado, a unha cuestión xeracional similar á apuntada por Marta Valverde,
que Carreira tamén sinala:
As redes inflúen moito no meu proceso creativo, igual que noutros
ámbitos da miña vida. A nivel creativo as rrss mudan a nosa linguaxe,
a nosa percepción espacial, compositiva e temporal. Por este motivo,
que elementos propios destes ámbitos esteñan presentes nas miñas
obras é o lóxico e natural. (Carreira 2021)
Pola outra banda, esa mesma cuestión devólvenos aos cambios que o
contexto actual da cultura dixital causa no emprego da vida persoal e a intimidade. Laura Baigorri sinalou un cambio de valores similar ao apuntado
por Sibilia, que fai que esa intimidade deixe de ser algo prezado e secreto,
facendo que poidamos atopar conceptos contraditorios (e representativos da propia idea de extimidade) como ‘diario privado online’. Ao tempo,
atopaba nunha serie de artistas (como Amalia Ulman ou Diana Laurel
Caramat) unha problematización desa cuestión ‘entre dous polos de tensión contrarios pero interdependentes: o autocontrol que se exerce sobre
a intimidade e a vida privada, e o descontrol inherente ás propias prácticas de compartición online’ (Baigorri 2016). O xesto de compartir a intimidade pasada ou presente pode volverse menos significativo cando se volve
moi común, pero autoras como Theresa M. Senft manteñen que o xesto (xa
presente na obra de cineastas como Barbara Hammer ou as citadas Citron e
Friedrich), conserva o seu potencial político ao facer que os problemas deixen de ser individuais: ‘na web, igual que nos grupos concienciadores dos
anos setenta, o feito da comunicación en si mesmo ten relevancia política,
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mesmo onde o contido da comunicación parece non telo’ (Senft 2008: 4).
Unha peza como Ola baby: Video-ensaio sobre a miña depresión opera nesa tensión entre autocontrol e descontrol, reutilizando un material xa compartido
nas redes (do que o significado está aínda algo aberto) para dotalo dun novo
sentido e, nas palabras de Antía Carreira, ‘rematar a conversa’. Ao tempo,
exerce ese potencial político ao axudar a abrir (ou continuar) un debate
sobre a enfermidade mental e faino desde a lóxica feminista de partir da
propia experiencia.
Neste caso, as pezas que vimos traballan a través das redes ou filtrando a influencia das redes nas súas obras, e continúan en xeral a mesma
liña que sinalaba Mayer de facer visibles cousas que se cadra non o eran
previamente (a depresión, a representación das mulleres no cinema comercial, a vida cotiá das diferentes cineastas). Simplemente, esa filiación feminista non se dá só no espazo do cinema, senón que se expande á rede (que
serve de influencia estética, de punto do que recoller material para a remestura e de espazo para a circulación de moitas das obras) e participa nela do
conxunto de contido que, para Ingrid Guardiola, se opón ao dominio do
mercantil:
Aló onde o mundo se manifesta como unha interface pechada, inmóbil, que só representa as institucións do poder hexemónico, aparecen
contrarrelatos necesarios que nacen da base popular, da multitude,
xa sexa en proxectos de autor ou autónomos. Estes relatos son o
outro aspecto da realpolitik, o contrapeso das imaxes xeradas desde os
grandes grupos mediáticos e de entretemento de masas. Estes contrarrelatos tamén son o contraplano de aqueles que organizan o espazo
público como un labirinto mercantil pensado só para o consumo, o
turismo e o xogo. (2019: 14)
Semella, polo tanto, que o fundir do carácter experimental co dos
filmes de familia que caracteriza a parte do cinema feminista, e que está
detrás do rol de contrarrelato histórico identificado por Sophie Mayer (xa
que serve para contrapoñer ao relato hexemónico e institucional as vidas
particulares) ten un peso importante no cinema galego presente, se atendemos a pezas como as comentadas.
2. Cinema despois dos móbiles
Ao tratar a influencia da rede e das redes sociais nas obras desta serie de
artistas audiovisuais apareceu constantemente o recurso do traballo co
arquivo, fose ese arquivo o que pode xurdir da apropiación, o familiar ou
directamente o persoal. Nese sentido, mesmo se o traballo coa reciclaxe
de material no cinema galego é habitual, a presenza dos teléfonos móbiles
semella ter aberto novas posibilidades para ese tipo de cinema. Ata agora,
algunhas das liñas dominantes na presenza deste tipo de obras na nosa cinematografía foron a recuperación do traballo de cineastas galegos anteriores
(visible en obras como CCCV-Cineclube Carlos Varela, de Ramiro Ledo (2005),
ou Pensando en Soledad, de Marcos Nine (2006)), as obras experimentais de
metraxe atopada (como Ser de luz de Diana Toucedo (2009) ou os Estudos
Cinematográficos de Alberte Pagán) ou a recontextualización de material
non profesional (en Vikingland, de Xurxo Chirro (2011), ou Doli, doli, doli…
Coas conserveiras. Rexistro de traballo, de Uqui Permui (2011)) (véxase Tenreiro
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18
É significativo que a peza de
Iglesias forme parte do Prenom
Arquivo, un ‘proxecto colaborativo de creación de rexistros das
cousas da vida’ onde participamos
un grupo grande de persoas e
hai unha serie de caras, espazos
e temáticas recorrentes (como a
música, a amizade ou a emigración) e habitualmente un cariz de
experimentación lúdica. Pódese
acceder ás diferentes pezas en:
https://www.youtube.com/channel/
CSNnS93LjqN87AQqXzSNPOw/
featured
19
Blanco y fuscia foi proxectada na
[S8] Mostra de Cinema Periférico,
en Curtocircuíto (onde recibiu
unha mención especial na categoría
Galiza) ou no Festival de Cans.

2020). Esta última práctica, especialmente atendendo ao carácter privado
dos vídeos de Luís Lomba ‘O Haia’ que Chirro recupera, ecoa en pezas
como rexistro/22/ Eres tú (Sara Iglesias, 2021), onde a autora elabora unha
peza a partir do arquivo persoal do seu móbil entre os anos 2015 e 2018.
Na banda de imaxe, Eres tú superpón varios planos durante case toda
a súa metraxe, de maneira que uns rexistros semellantes aos habituais nas
redes ou na mensaxería instantánea toman un cariz máis abstracto: por
momentos non podemos distinguir claramente as formas, pero en ocasións
distinguimos caras filmadas coa confianza habitual no rexistro doméstico,
un gato tentando entrar nunha lavadora, as luces brillantes dos bares nunha
saída nocturna, un selfie, alguén agarrando unha caña de cervexa ou imaxes
de viaxes. Na banda de son aparecen, na primeira metade da peza, diferentes voces no que semellan audios de WhatsApp que recollen fragmentos do
cotián da autora e o seu contexto: ‘Vou morreeer… e vou ao cine con Luis… e
vou morrer máis’. ‘Pues a ver, la peli estuvo bien, a mí me gustó, a Óscar no.
A ver, es como, joder, la intermediación para que saquen otra saga, ¿sabes?’.
‘Bueno, ya salí, voy a coger carretera pa Lugo’. ‘Tengo muchísima hambre
y, no sé, estoy bien, cansada pero guay’. ‘Estoy en el semáforo de al lado de
casa, así que ya aparco y estoy, besito’. ‘Hola chicas, buenos días, no sé si
lo visteis ya pero se murió David Bowie’. ‘Lila xa está chipeada, estou quedando sen batería e Lila se está sobando, non lle doeu nada i moi simpática,
fixo un amiguiño e todo, un bulldog gigante’. O resultado ten relación cunha
obra como Vikingland no xeito en que fai público un material que, como estes
audios, non estaba destinado a ser publicado, senón que funcionou inicialmente como unha forma de correspondencia.
Desta maneira, en paralelo ao individualismo e ‘cinenarcisismo’ que
Lipovetsky e Serroy (2009) relacionaban coa xeralización do acceso aos
dispositivos de gravación de imaxe, ou coa idea da extimidade asociada
ás redes, aparecen traballos que parten da comunicación interna dunha
comunidade, onde a autoría toma ás veces un cariz colectivo18 e a influencia principal vén dos servizos de mensaxería instantánea e da capacidade
dos móbiles para arquivar pequenos anacos de memoria. Sara Iglesias utilizou o mesmo recurso da recuperación de audios de WhatsApp nunha peza
asinada con Iria Silvosa como promo para a 16ª Mostra Internacional de
Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego: naquel caso, a acumulación
de información dábase dunha maneira máis fragmentada en lugar de superpoñerse no plano, e a sensación de comunidade era maior, se cabe, debido
á decisión de mesturar os arquivos dos móbiles de ambas persoas e non só
dunha. Exemplos como estes continúan a liña apuntada por James M. Moran
na evolución do cinema doméstico: ‘Na nosa era contemporánea de familias
de escolla, para as que as tradicións e as convencións poden estar en continua evolución, o modo doméstico [da gravación audiovisual] ofrece unha
importante ferramenta para trazar raíces comúns que xa non só se nutren
do sangue’ (Moran 2002: 60). Esas ‘familias de escolla’ funcionan a miúdo
como grupo de afectos das creadoras desta xeración, e dan pé así a este tipo
de obras nas que se trasladan inquedanzas comúns. Outra peza relacionada,
e que utiliza un recurso semellante, é Blanco y fucsia (Marta Valverde, 2020),19
onde mesmo aparecen tons que avisan da entrada de mensaxes antes de
que escoitemos diferentes audios nos que persoas do círculo de Valverde lle
contan os seus soños. Na súa entrevista para a sección Sinais en curto da [S8]
Mostra de Cinema Periférico, a autora explicou como construíu un contrapunto entre o lado documental presente en pezas previas (que se traslada
a través da presenza das habitacións de pisos de aluguer nos que esa xente
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20
Como é lóxico, a xeralización
do uso do móbil fai que o seu
emprego como ferramenta expresiva non se dea só nas autoras máis
novas e que poidamos atopalo
tamén en obras de cineastas algo
anteriores, como Ingen ko på isen
(Eloy Domínguez Serén, 2015).
21
Ratatouille foi proxectada na
[S8] Mostra de Cinema Periférico
ou Curtocircuíto, ademais de formar parte do catálogo Shorts from
Galicia 2021 da Axencia Galega das
Industrias Culturais.
22
Stockroom foi premiada na
Mostra de Cinema Etnográfico
do Museo do Pobo Galego e
proxectada tamén no Festival
Internacional de Documental
de Buenos Aires e na [S8]
Mostra de Cinema Periférico ou
Curtocircuíto, logo de ter comezado a súa realización nun obradoiro do festival Novos Cinemas
impartido por Eloy Enciso.

soña e do propio contido dos audios) e unha construción nun plató traballando con esas ideas para elaborar imaxes ‘tentando escapar da racionalización pura’ ([S8] Mostra de Cinema Periférico s.d.).
A influencia do teléfono móbil nas obras desta xeración20 dáse de
diferentes maneiras porque é un dispositivo versátil e caótico (como o é a
rede). É útil, nese sentido, atender ao apunte sobre o aparello que fai Alba
Gallego en O vídeo esquecido:
É certo que os móbiles non son cámaras.
		 Os móbiles son ferramentas de traballo, de comunicación, son
mapas, son un rexistro de actividade diaria.
		 E, tamén, son cámaras.
Nese sentido, a principal diferenza coas cámaras á hora de traballar
coa intimidade é que levar a cámara enriba requiría tradicionalmente dunha
planificación previa, e ese carácter de ferramenta de traballo e ocio dos
móbiles fai que tendamos a levalos enriba en todo momento. A xeralización
do uso da cámara tamén fai, probablemente, que moita xente sexa algo máis
receptiva a ser gravada. Polo tanto, o esforzo que podía ir ligado á tradición
do diario fílmico e o seu carácter pouco común xa non se dan: neste caso a
democratización asociada ao dixital é efectiva, e case calquera persoa acumula ao longo do tempo un arquivo persoal co que poder traballar despois,
de maneira semellante ao visto nas pezas de Sara Iglesias e Iria Silvosa ou
na liña que comenta Sol Mussa, directora de Ratatouille (2020)21 e Stockroom
(2018):22
Para min crear non se trata de inventar cousas, senón de establecer
novas relacións entre elementos tomados do meu contexto. Deste
xeito fago unha obra feita de pequenos fragmentos que a priori non
teñen nada que ver para logo compoñela desde pezas inconexas, en
lugar de dar por sentada a unidade e a continuidade. Por iso, acumulo escenas inconexas que forman parte dun arquivo relacionado
co tanxible, o mundano, o día a día —a casa, o traballo, a cidade—.
(Sol Mussa, correo electrónico, 19 de xuño de 2021)
No caso de Ratatouille, este arquivo xira concretamente arredor do
traballo de Sol Mussa e outras persoas nunha cociña industrial en Londres.
Na peza percíbese, de novo, unha sensación de comunidade na que Mussa
aparece como personaxe ao mesmo nivel que as demais (algo que tamén se
dá nas pezas de Iglesias, Silvosa e Valverde): o móbil facilita a realización
de pezas individuais pero, neste caso concreto, tamén a presenza en pantalla de quen asina a obra. En Eres tú pode ser a través do autorretrato ou
do material enviado por outra xente desa comunidade, e en Ratatouille dáse
pola liberdade extraída do uso do teléfono como cámara:
[…] Ao principio gravaba coas propias mans nos descansos ata que
chegou un momento no que deixaba o móbil apoiado en diferentes
sitios. Ou simplemente gravaba sonidos durante horas. Tamén facían
parte da cociña, interesábame.
		 O que tiña claro que non quería facer nada moi profesional.
Que a forma de gravar fose tan cutre coma o lugar. Ademais, grazas
ao móbil descubrín novas perspectivas fóra da clásica mirada frontal. Gustoume o punto de vista dende o chan, ao estilo contrapicado.
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Pareceume unha metáfora visual moi suxerente que acabou dándolle
título á película. (Mussa 2021)
O móbil está ás veces entón na man, ás veces parado nun lugar e ás
veces en movemento enriba dun carriño empregado para transportar o lixo,
e o resultado transmite unha sensación que ás veces ten un punto lúdico
polo carácter de improvisación, ás veces se achega a un aire máis próximo á
‘mosca na parede’ do cinema directo e outras (coa mirada a cámara da súa
compañeira, por exemplo) fai máis visible a identificación entre o móbil e a
directora. Desta maneira, a cámara do Xiaomi Redmi de Sol Mussa continúa a liña libre apuntada por Maya Deren ao opoñer os aparellos do cinema
amador ás limitacións dos empregados pola industria:
[…] o cineasta ou a cineasta amadora, co seu equipamento pequeno
e lixeiro, ten unha inconspicuidade (para a filmación oculta) e unha
mobilidade física que é a envexa da maioría de profesionais, cargados
como están polos seus cables, equipas e monstros de moitas toneladas. […] As cámaras non fan filmes; as e os cineastas fan filmes. (Deren
2015: 177-179)
Con todo, o móbil non só inflúe deste xeito no cinema de Mussa. Os
créditos finais do filme apuntan o modelo de teléfono empregado e recollen
unha listaxe de aplicacións: Instashot, Vivacut, Vidstitch, Shazam, Vimeo,
Anti Mouse Repeller, Deliveroo e Uber Eats. ‘Todas as apps que aparecen
nos créditos de Ratatouille useinas nalgún momento dende que comecei a traballar na cociña. Gustoume incluir elementos que considero que formaron
parte de toda a experiencia’ (Mussa 2021). Entre eses usos, ademais da relación co propio traballo da cociña que pode intuirse no uso do Anti Mouse
Repeller, a aparición de Vivacut ou Vidstitch indican un traballo coa edición de imaxe no propio teléfono. Se falabamos no apartado anterior de que
o dixital contribúe ao diluír das fronteiras entre arte e vida, a capacidade
do móbil para acoller todas estas tarefas traballa na mesma dirección, subliñando o apuntado por Alba Gallego: usamos o mesmo aparello para traballar, para crear, para comunicarnos e ata para espantar os ratos.
Nesa mesma liña, o uso do móbil tamén sinala unha relación común
entre esta serie de artistas e a precariedade (como a que xa apuntaba Marta
Pérez Pereiro ao falar das mulleres creadoras do NCG), que redunda na preocupación polo colectivo que tamén é común ao cinema feminista: de novo,
falamos de expresión persoal, de tecnoloxía e de cartos. Sol Mussa apunta
que non pensa que a súa peza trate só a súa vida,
senón a dun grupo de traballadores vivindo unha situación similar. A
supresión do ‘heroe’ é unha das condicións de Ratatouille, onde a aventura individual cede o paso á crónica dunha colectividade. O seu protagonismo colectivo pertence a unha amplia base dos que loitan por
sobrevivir, xa pertenzan a unha mesocracia empobrecida de empregados, ao proletariado ou ao mundo da marxinalidade. (Mussa 2021)
O móbil é, de por si, unha ferramenta que nos conecta ás comunidades coas que nos relacionamos e nese sentido recolle as vivencias e preocupacións do noso contexto: non é estraño que aparezan a emigración ou
a precariedade, tendo en conta que nos últimos dez anos o paro xuvenil
alcanzou picos de máis do 50% en Galicia (epdata s.d.). Por outra banda,
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23
O ollo cobizoso proxectouse na
[S8] Mostra de Cinema Periférico
ou Curtocircuíto logo de realizarse no Chanfaina Lab de San
Sadurniño. Dispoñible en: https://
vimeo.com/323410226
24
Dispoñible en: https://
www.youtube.com/
watch?v=rJb4WkzDEbM

igual que sucedía con outras ferramentas asociadas previamente ao cinema
feminista, tamén é unha marca que revela o carácter non profesional das
pezas e pode dificultar a súa circulación, como apunta Marta Valverde
(2021), devolvéndonos á xerarquía entre formatos e ferramentas apuntada
na introdución: ‘A democratización dos medios audiovisuais foi algo moi
guai e decisivo pero ao final por moito que digan, para segundo que circuitos non é o mesmo que graves co móbil ou cunha Red Epic’. Con todo, a
presenza da textura do móbil non vén dada só polas circunstancias, senón
que é normalmente unha escolla consciente por motivos estéticos ou narrativos: Mussa sinalaba esa conexión entre o cutre do dispositivo e o cutre
da realidade rexistrada, pero tamén que se aproveitou, tanto en Ratatouille
como en Stockroom (onde regravou co móbil as imaxes da súa videocámara),
‘das carencias que ten un móbil para darlle unha dimensión real e orgánica’
(Mussa 2021). O resultado son pezas nas que hai ruído e erros empregados
cunha intención plástica. Antía Carreira mencionaba algo semellante:
Non foi ata hai un par de meses que puiden comprar unha cámara
de vídeo dixital das boas. Pero aínda así, para este tipo de proxectos
sigo preferindo usar a handycam ou o móbil. Busco a plasticidade das
imaxes, que consigo a través das calidades que me dan estes dispositivos. Prefiro estas ferramentas tamén no seu uso físico, a tactilidade da
gravación do móbil, a facilidade de manexo da handycam e ese zoom
que é case unha extensión do propio ollo. A posibilidade de que estas
me acompañen nun peto e non me impoñan unha técnica moi coidada déixame espazo a xogar co erro, co espontáneo e imprevisto.
(Carreira 2021)
Deste xeito, revélase unha sensibilidade estética que atopa a beleza
dun material imperfecto e asociado ao non profesional (como vén sendo
habitual no cinema feminista). É algo que tamén se pode ler na citada
Metralla de Noemi Parga, que partía dos fallos de importación dunha
cinta Mini DV, ou no uso do glitch por parte de Marta Valverde en El límite
(2019),23 que nos remite de novo ao lado oposto á perfección asociada ao
dixital, se seguimos as palabras de Rosa Menkman:
Mesmo a pesar de que a procura constante da transparencia completa trae medios máis novos e ‘mellores’, cada unha destas técnicas
novas e melloradas terá sempre as súas propias pegadas de imperfección. Mentres a maioría da xente experimenta estas pegadas como
negativas (e ás veces mesmo como accidentes), eu enfatizo as consecuencias positivas destas imperfeccións amosando as novas oportunidades que facilitan. (Menkman 2009-2010)
Esas novas oportunidades que facilita o móbil poden verse tamén
na naturalización dos encadramentos verticais, que tamén se xeralizaron a
través destes aparellos pola súa influencia como dispositivos de visualización e que aparecen puntualmente en pezas como as citadas de Olaia Tubío
e Alba Gallego ou O ollo cobizoso (2017)24 e A vella e o deserto (2019) de Noa e
Lara Castro. En definitiva, se a Internet é unha influencia decisiva na obra
do grupo de artistas que aquí nos ocupa, tamén o é en moitos casos a do
smartphone como elemento que filtra de novo trazos ligados ao cinema feminista, sexan a relación co arquivo privado ou o uso de ferramentas asociadas
ao rexistro doméstico.
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Conclusións
Ao explorar os traballos de Marta Valverde, Antía Carreira, Sol Mussa,
Olaia Tubío, Sara Iglesias, Lucía Estévez ou Alba Gallego pódense observar en paralelo unha serie de trazos que revelan unha conexión da súa obra
coa tradición do cinema feminista e outros que conectan esa tradición cos
modos de facer de Internet e os teléfonos móbiles na actualidade. Entre
os primeiros podemos destacar o uso da primeira persoa e a autobiografía,
a presenza do corpo propio nas obras (trazos que nos devolven á idea dun
cinema do eu), a atención aos espazos cotiáns ou o mostrar do proceso de
construción das pezas, ademais da conexión do persoal co interese por tratar cuestións que afectan ás comunidades das que participan estas persoas.
Moitos destes trazos son tamén comúns a parte do cinema de non ficción da
contemporaneidade, precisamente por encadrarse neste ámbito boa parte
do cinema feminista, como indicou Margarita Ledo: ‘Segundo todas as pistas, as prácticas artísticas do feminino pasan pola autorreferencia, pola
reprodución do self; en ocasións máis que representar, procúranse índices,
vestixios, probas e, en xeral, elíxese a modalidade do real’ (Ledo Andión
2016: 70-71).
Entre os segundos, o habitual traballo do feminismo coas ferramentas
do cinema doméstico en troques de usar as do sistema de produción industrial replícase en certa maneira no uso do móbil como cámara e dispositivo
de arquivo ou mesmo de edición. As redes sociais son a miúdo empregadas
para multiplicar o xesto de facer públicos os problemas privados, e as prácticas de recuperación e resignificación de material propio ou alleo conectan tamén coa facilidade que dá Internet para a apropiación e manipulación
(plasmada no habitual dos vídeo-ensaios entre artistas desta xeración). A
maiores, outros trazos da rede como a fragmentación fíltranse tamén a moitas das pezas a través da montaxe picada ou a superposición de elementos.
Nun comezo sinalamos como factores clave á hora de tratar a relación
das mulleres co cinema a cuestión da expresión persoal, a da tecnoloxía e
a dos cartos. No contexto galego, para a xente nacida (por poñer unha data
que sempre será aproximada) a partir dos 90 a cuestión do acceso aos aparellos non parece un problema no que se refire a atopar un medio de expresión: estas artistas audiovisuais teñen unha sensibilidade estética que valora
as texturas propias da baixa calidade dos teléfonos e rompe coa querenza
pola alta definición asociada ao dixital (e, quizais, tamén co fetichismo polo
celuloide vinculado á cinefilia e sinalado por Caroline Frick (2018) como un
trazo presente nas institucións dedicadas ao arquivo cinematográfico). Ao
tempo, o uso desas ferramentas non deixa de ser expresión dunha precariedade que é unha clara marca xeracional e que nos devolve ás mesmas preguntas que poderían saír de observar os trazos da literatura ou do cinema
feminista, tal como o expresa Marta Valverde:
No meu caso nunca teño claro se gravo soa porque é máis o meu estilo
ou porque non me sinto a gusto pedindo favores a outra xente. Se lles
puidese pagar probablemente faría as cousas doutro modo, delegaría
moitas partes do proceso a persoas máis preparadas… Hai un halo de
estetización arredor da figura do artista precario e solitario pero é un
noxo. Ogallá ter cartos. (Valverde 2021)
Pódese pensar no estilo (sexa a nivel individual ou colectivo) como
se existise á marxe das circunstancias? Probablemente non. Traballan
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25
Un exemplo serían as curtametraxes de ficción Sendeiro (2018)
e Arrolo (2019) de Lucía Estévez.
Tamén é relevante o feito de que
moitas destas pezas se combinen
coa citada participación destas
persoas nos equipos de producións
máis próximas ao sistema industrial: a citada Lucía Estévez como
editora de pezas promocionais en
filmes como Ons (Alfonso Zarauza,
2020), Alba Gallego como script na
mesma película ou series como La
unidad (Dani de la Torre e Alberto
Marini, 2020) e Serramoura (Alberto
Guntín, Víctor Sierra e Xosé
Morais, 2014-2020), Marta Valverde
como axudante de edición en
María (y los demás) (Nely Reguera,
2016), Sara Iglesias como axudante
de produción e Iria Silvosa na
montaxe d’A estación violenta (Anxos
Fazáns, 2017), etcétera.
26
Neste caso centrámonos na
influencia da rede e os móbiles,
pero tanto Marta Valverde como
Iria Silvosa traballan tamén co
Super 8 en El tiempo suspendido
(2017) e A loba (2019) respectivamente, e este formato é tamén
empregado, por exemplo, por
Aldara Pagán en Marcas (2020),
unha peza que, sen participar do
mesmo xeito da cultura do dixital,
continúa tamén a filiación feminista
no traballo co corpo e a palabra
para explorar a identidade.

estas artistas fóra (ou nas marxes) dun sistema profesional por vontade?
Seguramente depende do caso. As circunstancias (económicas, tecnolóxicas, sociais) explican a adopción dunha serie de recursos como os que
vimos e impiden, se cadra, que aparezan outros, tanto os asociados ao
cinema industrial como algúns daqueles explorados polo Novo Cinema
Galego en tanto que cinema independente: en lugar de tender ao equipo
reducido téndese ao individual, e os trazos máis puramente cinematográficos, que aparecen máis claramente noutras obras realizadas por algunhas
destas creadoras,25 vense mesturados cos citados códigos da rede (que é
o espazo onde poden verse moitas das pezas comentadas, en plataformas
ou redes como YouTube, Vimeo, Instagram, Behance, Facebook…). Estas
pezas, así, mantéñense nun espazo habitualmente tanxencial aos circuitos profesionais (se ben algunha delas circulou ou foi premiada en festivais) e, como sucede na lóxica da rede, dilúen o concepto de cinema ao
expresarse a través dos diferentes medios e ferramentas do audiovisual.26
Martin Scorsese queixouse recentemente de que ‘a arte do cinema está a
ser sistematicamente devaluada, marxinada, menosprezada, e reducida
ao seu mínimo común denominador, “contido”’, no que este concepto
serve como ‘termo comercial’ para todas as imaxes en movemento, sexa
un filme de David Lean ou un video de gatos (Scorsese 2021). Desde a
perspectiva do cinema industrial como arte, esta situación ten consecuencias negativas, pero desde a perspectiva da expresión persoal dos colectivos con menos presenza nos medios hexemónicos (como é o caso que nos
ocupa) diluír esa xerarquía entre artes e ferramentas é interesante para
unha visión feminista, xa que axuda a que non se marxinalice a quen se
expresa a través de formatos menos lexitimados (como o foi, por outra
parte, o cinema nos seus inicios). Nesa liña, se cadra é necesario comezar
a ter en conta o traballo no videoclip de moitas destas persoas (especialmente Sara Iglesias, Marta Valverde ou Iria Silvosa) ou pensar nos posibles
vínculos entre algunhas tendencias do cinema contemporáneo e o contido
audiovisual para TikTok ou YouTube de creadoras como Malva, onde de
novo atopamos o uso da primeira persoa, a presenza física das autoras nas
obras, a atención aos espazos cotiáns ou o mostrar do proceso de construción das pezas. É posible que, nun tempo, o discurso da xente que fai
cine sexa complicado de entender sen ter en conta o esvaecer dos límites
entre afección e traballo que sinalou Remedios Zafra (algo especialmente
relevante nun contexto de precariedade, no que os perfís en redes sociais
poden ser tamén unha vía de autopromoción artística e laboral) ou, de
novo, as preguntas que apuntou Paula Sibilia respecto á relación entre
arte e vida:
Todas esas escenas da vida privada, esa infinidade de versións de
vostede e eu que axitan as pantallas interconectadas pola rede mundial de computadoras, amosan a vida dos seus autores ou son obras
de arte producidas polos novos artistas da era dixital? É posible
que sexan, ao mesmo tempo, vidas e obras? Ou se cadra trátase de
algo completamente novo, que levaría a superar a clásica distinción
entre estas dúas nocións? (Sibilia 2008: 35)
Máis aló desa relación entre vida e obra, as obras analizadas combinan o carácter individual e a distancia aos formatos profesionais cun
certo cariz de resistencia. Boris Groys afirmou que ‘Internet é a fin da
comunidade’ (Klushnikov s.d.) pola fragmentación do espazo público
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en pequenos nichos e grupos de interese, pero Ingrid Guardiola sinalou o
mesmo carácter de resistencia presente nesas comunidades:
Contra os excesos dos mercados, co seu lema de ‘sempre máis, agora
e aquí’ (máis produción, máis mercadoría, máis diñeiro, máis innovación, máis likes), optar polo decrecemento e a reciclaxe; contra a privatización dos espazos e da mirada, elixir a súa propia reapropiación
pública; en oposición ao hiperindividualismo, construir as comunidades, as redes cidadás por vir. (Guardiola 2019: 16)
A reciclaxe de imaxes, o facer pública a intimidade e o traballo desde
a comunidade aparecen frecuentemente nestas obras que semellan ter como
prioridade a expresión persoal, atendendo a palabras como as de Antía
Carreira (2021), que afirma que non responde ‘ante ninguén máis ca min
mesma. Polo tanto as miñas pezas non seguen as normas de produción capitalistas, o que conleva que non sexan comercializables; tampouco o pretenden’. Con todo, este carácter marxinal e de contrarrelato que semellan ter
as pezas en conxunto (na tradición xa sinalada do cinema feminista) non se
dá en todas as obras do mesmo xeito e pode quedar máis diluído se explorásemos o total da filmografía de cada unha das figuras mencionadas. O feito
de que apareza é xa de por si relevante e amosa a vixencia das estratexias
do feminismo para traballar desde as numerosas periferias que poden marcar a obra destas persoas (a da condición de mulleres, a marca xeracional,
o traballar desde un pequeno cinema…), pero combínase cunha variedade
caótica de recursos e tendencias que pode multiplicarse en función do desenvolvemento das súas carreiras, que nalgún caso poderán achegarse máis
aos modelos do cinema independente que explora parte do NCG e noutros
permanecer nunha liña similar á xa sinalada. En calquera caso, nesa mesma
variedade caótica déixase ver a influencia da cultura dixital de cara a formar unha sensibilidade novidosa que probablemente continúe a influír no
cinema galego no futuro, ampliando a súa paleta de recursos.
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Abstract

This article proposes to analyse the representation of women in two short
films that focus on emigration from Galicia to Latin America, with an
emphasis on the perspective of mothers who remain in their home village
awaiting transatlantic news. The objective is to address the treatment of
themes such as loneliness, communication problems and the prejudices
related to the image of women in the pioneering classic Mamasunción by
Chano Piñeiro (1984) and in Dúas letras by Fina Casalderrey and Eloy
Varela (2011). In fact, Dúas letras is, in a way, a remake of Piñeiro’s inaugural
film but with a different perspective, especially by providing the mother
with a voice. The aim is to discuss certain clichés of inaction and mere
‘Penelopian’ expectations that are generally associated with the images
of waiting that predominate in these productions. Despite the isolation
to which they are subjected and the fact that they are not involved in any
emigration, the women in question are key to understanding the migratory
process and some of its features: the lack of formal education, economic
needs, secrecy, simulation; but also manifestations of solidarity that
change the focus of the story and the interactions between its characters.
We will consider specific bibliography that will allow us to investigate
women’s subaltern condition, to study the alternate involvement of body
language, orality and writing, and the means of connection —and the
lack of encounter— between different latitudes, generations and genres
through the epistolary medium for those who are left at the mercy of news
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from others that arrive and are decoded with extreme difficulty and
mediation.

Resumo

Este traballo propón unha análise da representación das mulleres en dúas
curtametraxes que focalizan a emigración de Galicia a América, con
énfase na perspectiva de nais que permanecen na aldea de orixe á espera
de noticias transatlánticas. O obxectivo é abordar o tratamento, na trama
de ambas as dúas textualidades fílmicas, da soidade, dalgunhas problemáticas de comunicación e dos prexuízos atinentes á imaxe da muller no clásico pioneiro Mamasunción, de Chano Piñeiro (1984), e en Dúas letras, de
Fina Casalderrey e Eloy Varela (2011), que é, dalgún xeito, un remake da
realización inaugural de Piñeiro pero engade outra perspectiva, moi especialmente na toma da palabra. Aspírase a discutir determinados tópicos de
inacción e mera expectación ‘penelopiana’ polo xeral asociables ás imaxes
de espera que predominan nestas realizacións. Malia o illamento ao que
están sometidas e malia que non protagonicen emigración ningunha, as
mulleres en cuestión resultan fundamentais para a comprensión do proceso
migratorio e algunhas das cuestións que o compoñen: as ferramentas educativas das que se carece, as necesidades económicas, o esquecemento, a
simulación; pero tamén para a comprensión de manifestacións de solidariedade que varían o foco da historia narrada e as interaccións. Vaise contemplar, para o caso, bibliografía específica que permita indagar na condición
de subalternidade das mulleres, para estudar a alternancia de linguaxe corporal, oralidade e escrita, e os medios de conexión —e de falta de encontro— entre diferentes latitudes, xeracións e xéneros polo medio epistolar
para a situación de quen queda a expensas de noticias doutros que chegan
con extrema dificultade e mediación.
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1
Imos considerar a tradución
castelá de José Amícola, ‘¿Puede
hablar el sujeto subalterno?’, do
orixinal en inglés ‘Can the subaltern speak?’, publicada no número
da revista Orbis Tertius citada na
bibliografía.

1. Introdución: obxectivos, metodoloxía e bases teóricas fronte a uns tipos particulares de ‘axencia’
Este traballo proponse o obxectivo específico de abordar a composición de diferentes instancias de soidade,
problemáticas de comunicación, limitacións e prexuízos atinentes á imaxe da muller no clásico pioneiro
Mamasunción, de Chano Piñeiro (1984), e en Dúas letras,
de Fina Casalderrey e Eloy Varela (2011). A representación que se fai das mulleres nas dúas curtametraxes escollidas permite enfocarse na emigración de
Galicia a América con énfase na perspectiva das nais á espera de noticias
transatlánticas.
O obxectivo xeral da proposta de análise da trama narrativa das textualidades fílmicas en cuestión, alén de mergullar na forma na que as mulleres foron vistas nunhas circunstancias particulares fronte á emigración dos
seus fillos, é botar luz sobre realidades aínda moi presentes, recicladas en
diversas derivas do desarraigamento, que dan cabida a conflitos no caso de
múltiples roles e identidades, entre os cales os das mulleres que permanecen nos lugares de orixe ocupan un espazo relevante malia que non estarían
protagonizando, en termos estritos, o fenómeno do desprazamento. Xunto
co mencionado rol das nais, van ser consideradas outras participacións que
engaden variadas concepcións arredor da muller e do xeito no que se lle
deu imaxe e, nalgúns casos, voz. Neste sentido é fundamental o rol desas
personaxes que virían a funcionar como ‘axudantes’, nestes casos na tarefa
de facer posible a lectura das cartas chegadas do outro lado do Atlántico
e, en Dúas letras, tamén na asistencia de producir a ‘propia’ escrita. Imos
explorar, á súa vez, a mirada sobre esas nais protagonistas nos expresivos
silencios que as constitúen.
Neste traballo non hai unha focalización nos aspectos teóricos e técnicos puntuais que refiren a unha caracterización do medio audiovisual
seleccionado. Considérase, por suposto, de enorme importancia unha proposta de análise que tome os planos, a montaxe, o son, a iluminación, pero
considerando que se elabora desde o terreo dos estudos literarios, optouse
pola construción dunha hipótese de lectura da narrativa que xorde dos respectivos argumentos e das interaccións das personaxes, fundamentalmente
no que implica en relación coa posición das mulleres nesa inviable ou dificultosa comunicación cos fillos ausentes.
Aspiramos a discutir aquí sentidos que reforzan ideas de pasividade e
dependencia. Malia o illamento ao que están sometidas e as hostilidades do
contexto, as mulleres representadas resultan vitais no proceso de comprensión do que se coñece da emigración nestas tramas. Os seus desenvolvementos amosan a ignorancia, os intereses, o esquecemento, a simulación, pero
tamén as expresións de solidariedade que varían o foco da historia narrada
e das interaccións sociais nas que son vistas e rexistradas pola cámara.
Sobre a base do interrogante xa clásico ‘Pode falar o suxeito subalterno?’,1
de Gayatri Chakravorty Spivak, vaise ter conta de cuestións bibliográficas
específicas que permitan logo contemplar, nestes textos fílmicos, a alternancia de linguaxe xestual, oralidade e escrita, e os medios de conexión
—e de falta de encontro— entre diferentes latitudes, xeracións e xéneros
polo medio epistolar.
Partimos da idea de Spivak segundo a que ‘[A] posibilidade de sentimento de colectividade aparece fortemente ocluída por mor da
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2
Tradución ao galego da autora.

manipulación do axenciamento feminino’ (Spivak 1998: 16).2 A condición
das mulleres que imos considerar non é que sexa algo inherente a elas, por
suposto, pero a situación de inferioridade coa que se asocia o subalterno
encarna nelas nunha necesidade e dependencia doutros para poder establecer vínculo co máis prezado, o fillo que está lonxe. O concepto de ‘subalterno’, entón, xunto coas ideas de ‘axencia’ e ‘axenciamento’ resultan
apropiadas para ver ao longo da análise como determinadas limitacións que
sofren as mulleres pendentes das noticias transatlánticas dos seus fillos emigrantes encérranas en dificultades de socialización con outras mulleres que
quizais estean en similar condición e coas que poderían coincidir. Entre
as asimetrías que deixan a esas mulleres nunha inferioridade en materia de
decisións e acción, poder ou non poder ler pola súa propia conta é un elemento central. Pero para ter máis ferramentas teóricas á hora de considerar
estas mulleres na viabilidade dalgunhas accións, e antes de pasar á análise
das curtametraxes en si, é necesario establecer algunhas precisións en materia dos conceptos de axencia e axenciamento, que se dan por sobreentendidos
na afirmación de Spivak.
A axencia, en termos xerais como tradución do inglés agency e definida
como ‘capacidad de acción de los miembros de los grupos humanos en relación a los contextos en los que se insertan’ (Belvedresi 2018: 6), trae aparellada a trama propia do axenciamento, sobre o que Gilles Deleuze e Félix
Guattari teorizan en Mil mesetas (1988). Para o presente enfoque, temos que
asumir que os roles femininos, os prexuízos vencellados a eles e os funcionamentos que se producen na dinámica de inserción nun sitio outro teñen
lugar debido á existencia de enunciados previos nos que se constitúen.
A posibilidade de illar cada representación que escollamos é necesariamente unha abstracción que presupón a incumbencia —máis ou menos
declarada, segundo sexa o caso— dunha multiplicidade de condicionamentos e problemáticas contextuais difíciles de quitar dunha dimensión que
implique relación cos outros, mesmo que sexan relacións de fricción e falta
de encontro. A abordaxe baseada nun método de individuación, que faga
foco en personaxes clave da narrativa audiovisual seleccionada, vai estar
amosando una estrutura apoiada en relacións sociais.
Rosa Elena Belvedresi explica que:
El agente histórico, en cuanto agente social, realiza sus acciones
inserto en una trama de otras acciones, frente a las cuales puede
tomar la iniciativa (es decir, decidirse a actuar o no) o bien reaccionar a lo dado. Al actuar, tiene la capacidad de actualizar las condiciones de los entornos sociales en los que está posicionado y, al hacerlo,
sus acciones contribuyen a la reproducción social. Pero además de
su inserción en un contexto social que le precede, y que en tal sentido podría denominarse ‘objetivo’, el agente tiene la capacidad de
considerar el mundo desde un punto de vista que entiende propio.
(Belvedresi 2018: 7)
Ao explicar a axencia feminina, Belvedresi refire que ‘[l]as mujeres, en
cuanto agentes históricas, se enfrentan, como otros agentes al momento de
actuar, a la tensión entre abrir posibilidades o reproducir lo dado’ (2018:
7) e engade que hai particularidades vencelladas ao feito de seren mulleres
(sen deixar de ter conta de que isto non é algo fixo e sempiterno; é, obviamente, unha construción).
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2. As nais que están soas e esperan
A figura da nai funciona ao longo de diversas textualidades como elemento
condensador de todo o que remite ás orixes. Vencellada a súa imaxe, como
condición fundamental e necesaria, á orixe da vida humana, outros factores fundacionais adoitan estar asociados á súa figura. Deste xeito, a imaxe
da nai sobrevoa os espazos primixenios de pertenza e recoñecemento: o
da terra de nacemento —a terra nai—, o da lingua na que articulamos as
primeiras palabras e coa que se forman os primeiros vínculos sociais e as
primeiras aprendizaxes —a lingua nai—, por mencionar só dúas das metáforas máis habituais desa preponderancia da nai en termos reais e simbólicos. Porén, a imaxe das nais vencelladas a circunstancias fundacionais
imprescindibles —tanto en termos estritos na súa función de xestación e
reprodución como simbólicos, pensadas nun senso metonímico en termos
de creación e nacemento— ten o lastre das limitacións e exclusións que
pode traer aparellado ese rol. Apéndices das vivencias, da economía, das
noticias (ou da falta delas) dos seus fillos, Tía Asunción e Áurea encarnan os
corolarios da permanencia nos dominios do doméstico. Relegadas a un sempiterno segundo plano na dinámica migratoria, son mulleres que quedan a
expensas de como se desenvolve a vida daqueles aos que elas deron vida.
Á súa vez, a figura da muller como nai adoita ter aparellada a ausencia de voz, ou polo menos de voz pública: ‘La mujer como madre es la
antítesis de la oradora pública. Mientras que la oradora lucha con su inapropiada masculinidad, la madre personifica la feminidad aceptable, cumpliendo como cumple con su designado papel reproductor’ (Scott 2006:
129). A entrega e a dedicación aos seus —coa responsabilidade sempiterna
que isto entraña— preséntana tradicionalmente como unha fonte de amor
idealizado, na que o corpóreo case non ten sitio: ‘El amor común que
emana de este corazón es el amor de las madres hacia sus hijos, que todo lo
abarca y que es desinteresado y aparentemente asexuado’ (Scott 2006: 131).
Nesa condición, que non por antiga deixa de ser un factor para repensar e
poñer en cuestión, preguntámonos: que rol xogou a linguaxe cinematográfica de Galicia á hora de colocar ás nais fronte a emigración? Que características evidentes e que connotacións non tan accesibles a simple vista
presentan algunhas das mulleres que apareceron do lado dos que quedan
na terra, ese costado da emigración que non deixa de ser parte da problemática pero que ás veces queda botado de lado? Estas preguntas despregan
condicións dunha realidade histórica ben coñecida de Galicia, a da emigración —e para o caso destes filmes, a emigración transatlántica— pero
que aquí focalizamos nun cruzamento no que esas condicións converxen
potenciadas polo modo no que as mulleres son representadas e contadas na
linguaxe de dúas curtametraxes case que calcadas e moi distintas ao mesmo
tempo.
No contexto galego, é preciso considerar o aditamento de que esas
nais teñen unha aparente posición central só debida á ausencia de homes
por motivos migratorios:
Este matriarcado forzoso, que no real, en la organización familiar
relacionado con la emigración hizo que la mujer, en ausencia del
hombre, debiese atender todas las necesidades del hogar, de la explotación económica y en definitiva sustituir al marido en todos los
terrenos. (Cagiao Vila 2001: 108)

70

Galicia 21
Issue K ‘21

Mulleres galegas e
emigración transatlántica.
De Mamasunción a Dúas
letras (ou de como a figura da
nai toma a palabra)
Mariela Sánchez

Neste apartado, titulado cun sintagma que alude a un libro do arxentino Raúl Scalabrini Ortiz —El hombre que está solo y espera—, achegámonos
a unha primeira mirada da concepción da muller que opera por debaixo da
configuración das nais das curtametraxes en cuestión, pero que elas saberán desarticular. Acerca da visión patriarcal da feminidade imperante neste
período, indica Mary Nash que:
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la representación cultural
dominante sobre las mujeres se basaba en el discurso de la domesticidad que evocaba el prototipo femenino de la perfecta casada, cuyo
rol primordial era el cuidado del hogar y la familia. La representación
cultural más frecuente de las mujeres era la de ‘ángel del hogar’, proveedora seráfica que sostenía a la familia. Conforme a este modelo,
las mujeres debían ser modestas y sumisas y dedicarse amorosamente
a sus hijos, maridos o padres, pero también debían desempeñar eficazmente su función de gobernantas de la casa. (Nash 1999: 25)
Nas dúas realizacións fílmicas que analizamos neste traballo, as
mulleres están lonxe de poder desenvolver unha tradicional funcionalidade de servizo e de coidados. Xa non hai, de feito, a quen coidar. As súas
accións non teñen outros destinatarios que elas mesmas e a casa. Anxos
dun fogar desaborido, baleiro, pasan os seus días, que transcorren longos e
monótonos, cunha serie de actividades que fan por obriga e inercia.
Tampouco responde, de xeito ningún, a unha imaxe arquetípica
ancorada en España, a
imagem arquetípica de Carmen, a heroína a que Prosper Mérimée
dará vida, numa novela publicada em 1845 e que ficará imortalizada
pela ópera em quatro atos de Georges Bizet, que estreou na Opéra
Comique de Paris, em 1875. Morena, bela, sensual, provocadora, de
paixões desmesuradas, a figura de Carmen parece perdurar no imaginário coletivo como a espanhola-tipo, imagem que se forma por
sobreposição de traços comuns e que reúne, grosso modo, os traços físicos e morais mais distintos da mulher espanhola. (Cerqueira Pascoal
2017: 17)
De haber nestes filmes un ‘tipo’, sería o da muller galega recoñecible no sintagma ‘viúva de vivo’, representación que condensaría, de feito,
a imaxe da espera e da ausencia: ‘la viuda de vivo – la figura que da forma a
la ausencia’, como indica Ana Garrido González na súa análise do corpo e
o rostro na muller que espera na obra de Seoane e Castelao (2015: 254-255).
É pertinente lembrar neste punto que ‘Rosalía le confiere cuerpo literario
al oxímoron “viudas de vivos” en el libro V del poemario Follas novas (1880),
titulado precisamente “As viúdas dos vivos e as viúdas dos mortos”’ e que
con este oxímoro ‘pretendía retratar el drama y la injusticia de la emigración que en su presente [en el de Rosalía de Castro] sufría Galicia, y que,
leído con ojos de hoy sigue vigente como relato de la emigración’ (González
Fernández 2009: 100).
Ese relato da emigración ten no cinema galego un punto de partida
célebre malia a curta historia desta arte nas producións de Galicia. Non é
doado nin nunca determinante establecer instancias primeiras dun xeito
absoluto, pero seguimos a Silvia Roca Baamonde na afirmación de que
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son os filmes do realizador Chano Piñeiro xa nos anos 80 os que
abondaron na fenda que a migración causou nas galegas e galegos.
Coa curtametraxe Mamasunción (1984), e a longametraxe Sempre Xonxa
(1989), Piñeiro destácase pola posta en imaxe das persoas que ficaron
en Galicia a agardar a volta dos migrados. (Roca Baamonde 2021: 180)
A muller que espera ten en Mamasunción unha paradigmática manifestación da ausencia que, en termos de figura arquetípica, respondería ao
modelo dunha eterna Penélope á espera dun Ulises encarnado na figura do
fillo. O filme, dabondo coñecido e estudado por ser xa un clásico do cinema
galego, merece nestas liñas, en función da posterior análise comparativa,
unha sucinta síntese que tomamos dunha das lecturas feitas nas últimas
décadas.
Mamasunción (Chano Piñeiro 1984) é un dos filmes fundacionais
do cinema galego; unha curtametraxe que contou cunha axuda da
nacente política audiovisual da Xunta de Galicia, realizada sen grandes recursos materiais pero con enormes doses de enxeño e talento,
capaces de conmover espectadores de medio mundo.
		
Mamasunción aborda desde a ficción o tema da emigración a
América. Unha anciá que vive nunha remota aldea do interior de
Galicia agarda a carta dun fillo emigrado en México. Un día por fin
chega a misiva, pero trae noticias nefastas: o fillo morreu e o contido
desas liñas son a herdanza que compartirá a vella co concello. Acto
seguido a muller marcha camiño da casa e alí queima os billetes recibidos. (Cascudo 2015: 543)
Pola súa banda, Dúas letras (Fina Casalderrey e Eloy Varela, 2011), en
evidente intertextualidade, é unha sorte de remake, tamén austera en recursos, que varía —e nalgunhas pasaxes edulcora, hai que admitilo tamén—
os núcleos da narración que atinxen ao tema da emigración a América.
Tamén neste caso unha anciá dunha aldea do interior de Galicia agarda
carta dun fillo emigrado, pero en Arxentina. A diferenza do que ocorre en
Mamasunción, a comunicación flúe, malia que non coa frecuencia que querería a muller. O final, lonxe do tráxico desenlace de Mamasunción, non inclúe
a morte do fillo, pero non deixa de facer prevalecer a amargura dunha
ausencia que se prolonga, como o reencontro que moi dificilmente se concrete, polo menos no inmediato.
Poderiamos dicir que o predominio do doméstico nas curtametraxes que tomamos como obxecto de estudo veu reproducir unha longa estigmatización na que as mulleres permanecen na casa e asumen o seu rol sen
desafiar o que tocou en sorte. Pero de nos apartar da imaxe máis enxebre e
morriñenta, advertimos que, xa dende o pioneiro filme de Chano Piñeiro,
hai unha muller que, en silencio e cunha postura só en aparencia desvalida,
confronta moita adversidade. As mulleres que son vistas nestas curtametraxes como personaxes principais van cara a adiante e atopan recursos moi
significativos, malia que teñan que arrastrar pola aldea os seus pasos cansos
e soportar a mirada chea de envexa e de mala intención dalgunha veciña
(‘Vela. Aí vai. Hai corenta anos que vai ao correo e aínda non viu nin media
carta. E vai todos os días!’, di un personaxe en Mamasunción).
Nunha primeira mirada, poderíase afirmar que a pasividade é a constante da espera. A muller é vista como un ser que vive a expensas dunha
hiperbólica espera: no filme de Piñeiro, corenta anos. Neste sentido,
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3
O formato dos fotogramas
incluídos no artigo está modificado
en función dunha mellor visibilidade na páxina.

Helena González Fernández compara a figura de Penélope coa ‘viúva de
vivo’:
En la Penélope homérica el agobiante tiempo de la espera se marcaba con el incesante tejer y destejer, la clausura en la casa y el aislamiento en sus dependencias a salvo de los pretendientes. Las viudas
rosalianas ‘tejen’ a la manera de las campesinas que se retratan en el
siglo XIX, trabajando fuera y dentro de la casa, pero completamente
solas. (González Fernández 2009: 109)
A ‘Penélope’ de Chano Piñeiro móvese tamén na soidade, dentro
e fóra da casa. A ausencia é a do fillo. A mirada sobre a fotografía abre e
pecha os días da muller, chamada por todos Tía Asunción e interpretada
por unha muller de pobo homónima. A identidade onomástica, a diferenza
doutros personaxes interpretados na curtametraxe por actores que non fan
de si mesmos, adelgaza aínda máis os límites entre o representado e a realidade circundante e documentable, coma se non houbese practicamente
filtros entre o sufrimento desa nai e o que podería sufrir unha auténtica nai
chamada dese xeito. Mesmo aparece ela así nos créditos iniciais, en realidade, cunha grafía que replica a oralidade e xunta o ‘A’ inicial e o ‘s’ nunha
mesma letra cursiva, o que subliña aínda máis un modo de ‘estar preto’ da
personaxe.3 Só vai ser chamada Asunción Racamonde, con nome e apelido,
nos momentos de solemnidade e por parte de funcionarios.

Nesta muller que non profire unha palabra ao longo de toda a curtametraxe, hai signos de resistencia, disidencia, anoxo. A expresividade
dos planos é elocuente. Xa ante o retranqueiro ‘Bos días, Tía Asunción.
Non vaia moi lonxe’ do home que ela cruza cando vai camiño á oficina de
correos, o fastío da muller queda claro. Un segundo de cámara é dabondo
para mostrar que ela comprendeu a ironía (é evidente que Asunción non
quere nin pode ir moi lonxe) e que causou efecto o comentario.
Asunción é ben diferente ante quen a considera en serio e quen non.
Os silencios e o seu marcado rostro son vistos pola dirección de Chano
Piñeiro cunha sutileza de matices que desenvolven unha linguaxe que non
require voz nin subtítulos:
O rostro sucado de engurras de Sunción Ogando constitúe o epítome
de Galicia, simboliza a nai, o sufrimento da espera e a abnegación. E
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xunto con outros elementos (actores amateurs, paisaxe, fala popular)
axudan a conformar a ‘verdade etnográfica’ do filme. Mamasunción é
unha ‘viúva de vivo’ (neste caso nai), ao comezo do filme cando vagabundea agardando a carta do fillo, e será ‘viúva de morto’ no desenlace. (Cascudo 2015: 543)
O modo no que é vista esta muller na que se sintetizan varias coordenadas da problemática da emigración nútrese dun tipo de comunicación
por momentos desigual. Poderiámonos preguntar pola decisión estética de
que a muller que fai o papel principal non teña neste filme voz. As interpretacións poden ser varias e opinables; máis produtivo resulta atopar sentidos
diversos e mesmo superpostos, sen que iso leve a unha contradición: que
sumaría a voz de Asunción? O seu silencio expón máis claramente o contraste das diferentes actitudes da personaxe cara ao resto da aldea.
Despois do ‘Non hai máis’ do home do correo, nunha das tantas veces
nas que, ao longo de corenta anos, recibe esa negativa, a cara da muller,
enmarcada pola fiestra do mostrador, interroga cos ollos e coa postura.
Coma se estivese nun confesionario invertido, no que a cara queda á vista e
o non visible, o non diáfano, é o marco que a contén, Asunción é observada
dende un ángulo lixeiramente desprazado, sen que iso sacrifique visibilidade do rostro.

A cámara non interrompe a mirada, non a capta de fronte, de xeito
de non se interpor na comunicación entre o home do correo e ela, para
quen, unha vez máis, non hai carta. Para rematar a negativa, piadosa pero
contundente, do home do correo, á dereita está a parte superior do selo,
erguido, como un instrumento forte e inapelable. Entre símbolo fálico e
ferramenta de castigo, marca tamén as limitacións do tempo que se acaba.
A outra nai que está soa e espera e que constitúe o outro eixo fundamental desta análise é a señora Áurea, da curtametraxe Dúas letras (2011),
dirixida por Eloy Varela e con guión e sobre idea de Fina Casalderrey, quen
ademais é a filla da anciá que representa o rol de Áurea. A diferenza do que
ocorre en Mamasunción, a persoaxe principal e muller que personifica esta
outra nai dun fillo emigrado en América non son homónimas. Nun xesto
de agarimoso recoñecemento, xa na caixa que inclúe o DVD do filme, e
que contén materiais extra, figura, entre os contidos detallados no reverso:
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‘Conversa coa guionista, o director e a primeira actriz (Teresa Fraga)’ (énfase
nosa). O feito de que se denomine ‘primeira actriz’ a unha muller que non
desenvolve ese oficio de xeito profesional, pero que o soubo facer para
a ocasión, apunta a marcar unha individualidade e outorgar outro modo
de visibilidade á muller. A lectura que aquí facemos sobre este punto non
implica para nada un demérito na forma na que resolvía iso Chano Piñeiro
en 1984. Polo contrario, como se observa cando nos referimos aos silencios
de Mamasunción, é un recurso de enorme expresividade o que o director
desenvolve alí.
Dúas letras, realizado no século XXI, retoma unha realidade de emigración de mediados do século XX, polo que, alén de que as tramas sexan
en extremo semellantes, pódese establecer unha ponte no tratamento da
temática da emigración. En ambos os dous casos, o que emigrou é un fillo,
que marchou a América en busca de maior benestar do que lle podía brindar a España franquista. O fillo de Asunción marchou a México; o de Áurea
a Arxentina. O primeiro non lle escribiu á nai máis que cando xa era dono
dunha compañía. Non sabemos, en verdade, pero podemos sospeitar, que
antes xa tiña medios como para establecer contacto e mesmo mellorar as
condicións de vida da súa nai. Podería haber alí unha lábil lóxica ou polo
menos un oco de información no que o filme non repara, e probablemente
non teña por que facelo; pero non deixa de ser un punto cego e un tanto
estraño na historia, un baleiro que deixa unha incomodidade. O fillo de
Áurea en Dúas letras, polo contrario, escríbelle á súa nai con relativa frecuencia, pero sabemos que xa tamén pasaron anos desde que partiu. Naceu
un neto de Áurea na Arxentina, ao que non coñece e probablemente xa non
vaia coñecer en persoa. E respecto dos medios económicos, o fillo de Áurea
non ten diñeiro dabondo como para enviar á súa nai. Sabemos a través deste
fillo algo máis: non queda claro por que, pero si que o pai foi vítima do
réxime franquista. Por exemplo, accedemos a unha anécdota na que Áurea
se emociona ao referir como levaba a cabo o seu home o estraperlo e, disfrazado de garda civil, castigaba fisicamente ao burro para que, cando o animal
vise un garda, fuxise con velocidade coa carga de contrabando.
Hai en Dúas letras un silencio e un baleiro de información respecto
da contenda bélica. Podémolo intuír tamén en Mamasunción, nas rivalidades
veciñais, nas posibilidades materiais duns e outros, pero sen mencións explícitas. O fillo respecta que a nai non queira falar (‘ya sé que usted no quiere
hablar de cómo fue la muerte de padre ni de aquella locura, del enfrentamiento entre vecinos, y no lo haré, madre’, vai expresar na carta á que máis
abaixo nos referimos con máis detalle). Podemos mesmo inferir que é probable que o fillo non só marchase para mellorar a súa condición económica,
senón que tamén houbese un perigo de represión e mesmo de morte.
Pero centrándonos agora nas mulleres, unha das grandes diferenzas entre a nai que espera novas do fillo emigrado en América en Dúas letras
respecto da nai presente en Mamasunción é que na curtametraxe de 2011 a
muller fala, e fala moito. Fala con outros, consigo mesma, pregunta ao carteiro se non hai nada para ela, escolle dicir algunha mentira á veciña que
non a quere ben, bosquexa oralmente o contido dunha carta para que o
escriba a muller que a axuda e si a quere ben, quéixase, lembra o seu home,
lembra o seu fillo de pequeno, pide que lle lean de novo a carta que recibe
do fillo. Todo iso que non podía facer Asunción en Mamasunción —ou que
se decidiu que non fixese— ten renda solta na expresividade e na oralidade
de Áurea en Dúas letras. Porén, a súa soidade é tamén enorme, e como en
Mamasunción, os días transcorren baseados na espera das cartas. Neste caso,
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o esquecemento por parte do fillo non é tan radical, malia que, de todos os
xeitos, hai sitio para un reproche que non vai chegar ao fillo, só expresado
a modo de catarse. Quizais por esquecemento ou por agardar para reunir
sempre máis diñeiro e poder mostrar unha posición económica máis acomodada, quizais por ignotas adversidades ou acaso tamén por desidia, os fillos
demoran moito en escribir, non atopan tempo nin motivación para facelo
máis a miúdo. No filme de Piñeiro é abismal esa demora: corenta anos. No
filme de Casalderrey e Varela, o tempo é máis maleable (a nai que espera
carta vai tachando cunha cruz no calendario os días nos que non hai noticias), pero non deixa de ser unha especie de tortura.
En Dúas letras, a distancia e o tempo son máis transitables grazas ao
apoio de Consuelo, que lle le a carta a Áurea e establece unha relación de
empatía e comprensión. O illamento é menor, e o contacto epistolar está
mediado por unha representante da xeración do fillo, unha muller chamada,
elocuentemente, Consuelo. Ela fai a lectura en voz alta da carta —tampouco
Áurea, coma Asunción, sabe ler— e a ela encárgalle Áurea a escrita dunha
resposta. Outra diferenza radical e esperanzadora respecto de Mamasunción:
a nai en Dúas letras ten a quen responder e quen a axude a responder.
3. A sororidade (ou a ausencia dela)
A ausencia dunha solidariedade entre mulleres é moi marcada en
Mamasunción. Cando finalmente chega unha carta, e tras durmir coa ilusión
dun contido ao que aínda non se pode acceder —é evidente o analfabetismo da muller— a protagonista vai depender da lectura por parte dunha
terceira persoa. Unha veciña vai ser a primeira que se ofreza ou, mellor, que
arrebate o prezado obxecto e pretenda ler en voz alta un contido inventado
e malicioso:
—Aínda non liches a carta? Trae que cha leo eu! [Abre a carta]
‘Querida madre: aquí en México fai moito calor anque ás veces
chove. Non escribín antes porque non tiven quen o fixera. Heille
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volver a escribire, anque non sei cando. Edelmiro.’ Corenta anos pra
facer esto… Toma!
O saber está, presuntamente, en mans da outra muller, que se apropia de xeito brusco do papel, que o manipula cun trato ben distante do agarimoso modo no que Asunción coidaba a carta. Tamén a postura física —a
que le está de pé, a que recibe a lectura está sentada e encollida— denota
que a situación máis poderosa está nos ollos de quen supostamente pode ler,
a que mira desde arriba á outra. A que esgrime certo poder é a que emite
coa súa voz e non permanece en silencio. Enriba diso, esa veciña ten unha
longa vara; Asunción non ten nada e esconde as súas mans baleiras. A contracorrente de toda esta proliferación de marcas de desigualdade, emerxe
unha vez máis un xesto sintético que condensa a mirada desconfiada de
Asunción respecto da apresurada e fría lectura da veciña. Só con iso basta
para descrer das palabras.
A segunda lectura, esta si xenuína reprodución en voz alta do escrito,
prodúcese na voz de alguén que, como Asunción, está un pouco á marxe
da vida en comunidade, nesa tensa convivencia con algúns veciños non
moi empáticos co seu sempiterno deambular. Paco Farria, interpretado por
Antón Casal, é un home novo que está sempre bébedo e camiñando de xeito
oscilante e accidentado. Malia iso, dá mostras dalgúns saberes e tamén de
empatía e vontade de colaboración. Paco sabe ler e pronuncia mesmo algunhas expresións en latín nas que remeda a alguén máis, de quen fai burla. A
súa soidade é diferente á de Asunción pero hai unha sorte de irmandade que
suplanta a que non se produce entre Asunción e un par como podería ser a
veciña.
Paco Farria vai levando os seus días con pequenas tarefas que fai para
outros e polas que obtén algúns cartos que inviste en viño. Non sabemos que
tristeza ou que baleiro se agocha tras a fuxida deste home novo no refuxio do
alcohol, pero si que é un home que non se recoñece nas veciñanzas da maioría daqueles cos que ten que alternar. El si é solidario con Asunción, non só
pola fundamental escena da lectura da carta; tamén porque non reacciona
interesadamente cando a muller recibe o diñeiro que herdou do fillo morto.
Feita a caracterización de Paco Farria, pasamos agora á análise da
lectura en si. Esta segunda lectura feita na curtametraxe ten unha disposición dos protagonistas (lector e oínte) moi semellante á primeira (e falsa)
lectura. O lector, parado; a oínte, sentada. Esta vez Asunción está sentada nun chanzo pero máis preto da altura de Paco. Ambos os dous están
de perfil, o que denota máis conexión que a imaxe da lectura anterior, na
que Asunción, sentada e encollida, non miraba de fronte á veciña que lía.
Ademais, Paco acompaña o que le con reaccións acordes ao que sobrevén,
a revelación. O estado alcoholizado e o seu sentido nubrado esvaécense por
momentos coa lectura. Por algúns instantes, Paco sente parte diso que está
a ler á par do que a súa vista vai poñendo en oralidade e transmitindo á nai
que agardou durante catro décadas noticias de América.
A estrutura da carta é complexa: unha mensaxe dentro da outra. Por
unha banda, as palabras escritas do fillo, longamente esperadas; pola outra
banda, arrodeando esa carta do fillo, de quen xa só poderá haber palabras
citadas e chegadas do pasado, vén a comunicación oficial da súa morte e a
noticia de que a nai é herdeira do diñeiro que o fillo fixo en América.
Está moi traballado o modo no cal é vista a muller nesta escena, breve
no tempo —nunha tamén breve realización: Mamasunción ten menos de
vinte minutos— pero que contempla unha comunicación chea de detalles.
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4
Máis especificamente, segundo
apunta José Antonio Cascudo
‘[p]arece ser que Piñeiro se baseou
nunha fotografía de Manuel Ferrol
que retrata unha muller de Buño da
que dicían que se volvera tola agardando por un mozo que marchara a
América’ (2015: 543). Adrián Feijoo
Sánchez recupera máis detalles
do contexto no que se comentou
isto: ‘O 24 de xullo de 1985, nun
programa durante a inauguración das emisións da tvg, Chano
comentoulle a un novo Manuel
Rivas a historia que inspirou a súa
curta Mamasunción, estreada o ano
anterior. Unha velliña de Forcarei
esperaba todos os días na oficina de
Correos por unha carta do seu fillo,
emigrado a América moitos anos
atrás. Tras case cincuenta anos de
espera, chegou a primeira misiva
e, pouco despois, apareceulle na
porta o seu fillo, que marchara con
dezasete anos e volvía ó borde dos
setenta. E non precisamente coma
un indiano rico’ (Feijoo Sánchez
2019: 191).

Este é o único momento en todo o filme no que Asunción profire un son: ri.
Fugaz pero alto e claro, o seu riso sobrevén cando Paco Farria remata de ler
a seguinte frase do fillo de Asunción (e ningún dos dous sabe aínda que o
fillo morreu): ‘Somentes me cómpre verme ao seu lado para sentirme feliz’.
É un riso algo nervioso o da reacción da muller a esta frase, case un impulso
que en verdade contén a emoción. Ela exprésase fronte ao lector pero, coherente co seu comportamento ao longo de todo o filme, manifesta o que sente
dun xeito case circunspecto, sen esaxeración, e por iso resulta aínda máis
conmovedor. A elección, por parte de Chano Piñeiro, de actores non profesionais para representar algúns papeis, e moi fundamentalmente o rol principal, o de Asunción, é interesante por diferentes motivos. Aquí, por exemplo,
nótase unha pequena demora na reacción, unha aparente imperfección ou
chegada a destempo da emoción —opinable, abofé, porque non é algo que
se poida medir en termos estritos—, pero que contribúe a configurar unha
imaxe de tenrura máis lograda que se estivese perfectamente calibrada.
Piñeiro, que se inspirara para a composición de Mamasunción
nunha anciá que agardaba sempre por noticias do seu mozo emigrado en
América,4 minimiza calquera filtro artificioso xa dende a elección dunha
anciá que representa a alguén que leva o seu mesmo nome. A presenza
dutras persoas que actúan e das que podemos deducir que non son tampouco actores profesionais tamén é un acerto para a construción dunha
verosimilitude que replica o ambiente representado, o hostil do día a día, a
convivencia ardua, o clima traballoso. Os movementos marcados, exacerbados por demais, contribúen a subliñar iso, sobre todo nas persoas maiores.
A ‘Xentiña de Baíste e Rubillón’ incluída nos agradecementos do final, con
agarimo, non deixa de ser un grupo de persoas anónimas, esenciais para o
filme pero tamén un tanto alleas, e esa estrañeza é boa para o produto estético resultante. Torna máis áspera a contorna, máis hiperbólicas as friccións
entre a xente.
Volvendo ás particularidades da lectura, é un punto culminante
cando irrompe o castelán que rodea e contén a carta do fillo. Referímonos
á comunicación oficial da súa morte, que aparece materialmente ao final da
carta e que por iso Paco Farria só le cando rematan as palabras do fillo de
Asunción:
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Nota: Para Doña Asunción Racamonde, del Consejo de
Administración de Racamonde S.A., México D.F. Enviámosle carta
manuscrita que dejó su hijo para usted el mismo día en que falleció.
En breve, tramitaremos la herencia que a usted le pertenece y que
debido a su gran volumen tendremos que enviarle en varios plazos.
Atentamente, el Consejo de Administración de Racamonde S.A.
Esas palabras obturan toda posibilidade de espera e desencadean a
decisión final da nai, que vai rexeitar a materialidade herdada. O diñeiro
non pode suplir perda tan sentida como a morte do fillo. Ela vai rebelarse,
entón, unha vez máis e ao seu modo. A resistencia de Asunción vai in crescendo. O primeiro que fai, cando irrompen na aldea as persoas que preguntan por ela e a buscan para facer a entrega, é un xesto co que sinala que ela
está nun sitio no que non está. É entrañable como capta a cámara a indicación da propia Asunción cando chegan os funcionarios co diñeiro do
fillo. Pregúntanlle pola casa de Asunción Racamonde e ela, sentada a carón
do camiño, agora sen ningún sitio cara a onde ir, nin sequera ao correo,
sinala cara adiante para que os funcionarios sigan a súa marcha. Cun aceno
sinxelo, pequeno, expresa algo que resulta case unha conciencia de disociación. Sen que faga falta teorización ningunha, a muller está non só manifestando que non lle interesan os cartos, dalgún modo está tamén a dicir que
ela xa non está enteiramente alí onde está.
Uns instantes despois, cando a muller xa non pode negar a súa identidade, malia que permaneza no mutismo de sempre, accede a volver á súa
casa, na porta da cal recebe os cartos; pero lonxe de aceptar pasivamente
o destino, parece ter planeado xa o acto no que vai queimar o diñeiro.
Asunción pon un límite simbólico e literal. Pecha a porta e fóra quedan as
autoridades e a aldea toda. Ela, soíña, encollida, ten nese momento a determinación e a posibilidade de actuar e non deixarse invadir. Bota ao lume
o diñeiro do que tanto as autoridades locais canto os veciños —excepto
Paco Farria e o solitario neno que se entretén botando pedras— se queren
apropiar.
Pola súa banda, Dúas letras permite que dúas xeracións e dúas mulleres coincidan e compartan as penurias da diáspora. A orde dos factores é
diferente, como en espello respecto de Mamasunción. Tamén neste caso hai
máis dunha lectura da carta do fillo emigrante. Pero a primeira é a lectura
xenuína do contido, mentres que a segunda é mentira e está a cargo da propia Áurea, que non sabe ler pero inventa novas cheas de cor e promesas
para que a veciña que non é comprensiva cos seus sentimentos de espera
sinta envexa. Haberá, tamén, unha especie de terceira versión da carta do
fillo, pero xa abordaremos esta cuestión oportunamente.
É importante comentar que os realizadores de Dúas letras tomaron
a mesma decisión de Chano Piñeiro no que refire á elección dalgúns actores non profesionais para a interpretación de roles principais. A nai do personaxe emigrante é, neste caso, a nai na vida real de Fina Casalderrey, a
autora do guión e quen xestou a idea. A veciña, que non ten nome pero á
que nos imos referir con bastante detalle, chámase na vida real Claudina
Casalderrey. O mesmo ocorre co labrego: Celso Casalderrey. Participa no
filme mesmo o marido de Fina Casalderrey.
A aludida veciña dille ao comezo a Áurea, rindo da súa espera cada
día na porta da casa: ‘Vállame Deus! Aínda vai pensar o carteiro que queres algo con el! Vas quedar tesa como un pau [polo frío]. Métete dentro,
muller!’, ao que Áurea responde: ‘Métete ti na túa vida! Anda!’. E outra vez
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a veciña arremete: ‘Ai, muller, eu non cho dicía por mal. Eu sei que teu fillo
esqueceuse de ti como hai Dios. Mira para min, que o meu home… Non
teño carta del hai moitos anos e mais aguanto’. E marcha con xesto amargo.
É interesante que a hostilidade persiste, pero podemos recoñecer tamén
que hai un fondo común no sufrimento de ambas as dúas. Nótase aquí, a
diferenza das veciñas de Mamasunción, que lavan na fonte e critican a persistencia de Asunción dun xeito desapegado, que estoutra muller quedou
á espera dun home e que este non deu máis sinais. As dúas sofren pero non
logran atoparse nun sentimento de solidariedade. É posible que vellos rancores (vencellados á Guerra Civil?) resentisen a relación.
Cando chega carta, a cámara rexistra de perfil a sorpresa de Áurea
ante a entrega, que é máis cálida que en Mamasunción. Non ten que ir ela
buscar a carta ao correo. O carteiro vén asubiando e dille: ‘Áurea, aquí está’,
ao que ela responde ‘Dios cho pague, meu filliño’, e el replica: ‘Non hai de
que. Que sexan boas novas’.

Ela, como Asunción, vai durmir aínda sen ter idea do contido (pregúntase: ‘Que me dirás aquí, meu fillo? Como andarás por eses mundos de
Dios?’). Nunha realización vinte e oito anos posterior a Mamasunción, pero
que reflicte tempos semellantes en materia de vivencia da emigración transatlántica dun fillo, volve aparecer o analfabetismo como unha das marxinacións ás que as mulleres foron sometidas por longo tempo: ‘Nin sequera
sei o silabario. E ata para saber de ti, necesito que me acudan. Claro.
Disque para que queriamos escola as mulleres. Pois para aprender a ler,
centella!’.
O contexto, porén, é algo máis prometedor que o de Mamasunción.
Mesmo a imaxe da mesa de noite ten unha fotografía de celebración. E non
aparece un reloxo colgado na cabeceira da cama, senón un interruptor co
que se acende a luz.
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A primeira lectura, que é a que transmite o contido verdadeiro, non
está a cargo dun home solitario e bébedo, como Paco Farria en Mamasunción.
Faina dona Consuelo, quen non só le en voz alta para Áurea, que foi durmir
a noite anterior sostendo nunha forte aperta a carta que aínda non podía
ler; Consuelo tamén fai os silencios necesarios para deixar que a anciá interrompa, comente, amplíe.
E cando en Dúas letras se pasa ao castelán, a diferenza das malas noticias que isto implicaba en Mamasunción, o que chega é o castelán pratense
do fillo que escribe desde Bos Aires. Hai mesmo un uso dalgún termo moi
propio de Arxentina, como o agarimoso viejita para referirse á nai. A carta
mestura experiencias traumáticas na emigración, como o sufrimento dunha
enfermidade grave ou as penurias económicas, con lembranzas cálidas
que conmoven á nai e fan interromper a lectura con anécdotas da propia
Áurea, mesmo cousas que o fillo descoñece (ao contrario do que pasaba en
Mamasunción, onde era a nai a que menos coñecía e sabía).
Outro elemento que se resignifica respecto de Mamasunción é o lume.
En Dúas letras non vai haber queima de diñeiro (non hai posibilidade de
envío de diñeiro desde América, abofé), pero o lume aparece nunha lembranza á que o fillo na carta lle dedica varias liñas: a dos invernos nos que
Áurea lle daba calor a carón da lareira e aliviaba os efectos do frío. O lume,
entón, neste caso, lonxe de destruír, aparece como fonte de calor e como
símbolo do fogar da infancia.

Imos aludir agora cun pouco máis de detalle ás outras instancias de
realización de lectura do que a nai non pode ler cos seus propios ollos. En
tanto espectadores, como xa se deixou entrever, accedemos a dúas lecturas
textuais desta carta e a unha carta falsa. A primeira, completa e xenuína, é
a lectura a cargo de dona Consuelo, a quen xa nos referimos e a quen Áurea
primeiro lle pide que lea amodo e con interpretación (‘Léama amodo, se fai
o favor, coma se fora [sic] o meu fillo’) e logo pide que lla volva ler, polo cal
a lectora fai un silencio comprensivo e volve ler. Neste caso xa non accedemos a unha lectura completa, é como que a cámara as deixa ás dúas soas na
intimidade dalgúns instantes, ademais de aforrar unha reiteración enteira.
Dáse paso, finalmente, a unha pasaxe na que Áurea, xa soa na casa, lembra
de memoria algunhas pasaxes e as actualiza na súa mente coa voz do fillo.
A segunda lectura da carta do fillo é feita oralmente por Áurea. A
muller inventa boas noticias para non revelar o auténtico contido á veciña
innominada. Supoñemos que Áurea non quere, por exemplo, que a outra
muller saiba das súas desgrazas. O fillo contara que os últimos tempos non
foran bos para el, a súa muller e o seu propio fillo. A súa esposa sufriu nada
menos que tuberculose. Ademais as cousas non lles van ben polo lado do
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económico. Aínda seguen, en 1951 e despois de moitos anos, empeñados
polo diñeiro que gastaron en mercar o billete do barco para emigrar. O
panorama de se desfacer da débeda non é tampouco bo porque os intereses seguen a medrar. No medio, temos unha escena similar á da falsa lectura de Mamasunción, na que unha veciña pretendía ler un contido do que
Asunción desconfiaba, pero aquí oposta nalgúns elementos esenciais: Áurea
crea fronte á súa propia veciña un contido esaxeradamente positivo e promisorio. A escena replica aquela escena de Mamasunción de lectura falsa da
carta do fillo emigrado pero no sentido contrario, xa desde as posicións das
mulleres. Áurea atópase máis arriba e ten nas súas mans a carta. A veciña
vén de participar nalgunha actividade relixiosa (pregunta a Áurea se non
foi á Misión e enriba leva un Rosario na man). Nótase a hostilidade xa desde
que a veciña aparece na escena. Os animais saen fuxindo espantados polo
paso firme e os berros da muller, que son de saúdo pero tamén de intromisión e ruptura da calma. Marca unha distancia tamén o reproche que lle fai
a Áurea por unha cuestión económica e podemos estar certos de que oculta
o seu propio analfabetismo tras a escusa de que non ve ben porque non vendeu, como Áurea, un año para mercar lentes. Esta volta Áurea non acusa
recibo da hostilidade, mantén o seu sorriso impasible e afirma, suave pero
retranqueira: ‘Se queres, cha leo eu’. E xa logo sobrevén unha serie de grandezas, na suposta lectura en voz alta, pouco verosímiles pero que fan efecto
na veciña. Nesta versión falsa da carta, o fillo, a súa muller e o neto están
en América moi ben economicamente, ben tamén de saúde, Migueliño,
o neto de Áurea, é case médico (na versión verdadeira e orixinal só sabemos que vai moi ben nos estudos) e todos van coller un avión en calquera
momento para estaren con Áurea, que xa nin vai ter que saír para ir á visita
do médico, posto que vai ter ao seu neto na casa… Ante a presunta felicidade de Áurea e os seus, a veciña inventa que ten o caldo no lume e marcha
apresuradamente. A felicidade allea, desde a pequenez humana da persoa
no acto de ser envexosa, non pode sequera ser vista nin oída.

A tensión é innegable pero algo as reúne na exclusión: ningunha das
dúas pode ver que a carta está invertida. As dúas quedan fóra dese aceno de
complicidade ao espectador.
A terceira realización de lectura en voz alta da carta está parcelada
—aparece primeiro unha pequena parte e ao final da curtametraxe outra
parte máis extensa— e consiste na voz en off dun home que representa a
Miguel, o fillo emigrado, e volve ler unha parte da súa propia carta, cun
marcado sotaque arxentino de Bos Aires. É interesante como se produce
unha sorte de montaxe entre a segunda lectura por parte de Consuelo (que
é parcial, non unha lectura completa) e unha frase na que toma a palabra a
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voz dun home novo, o fillo, que vai volver ao final e pechar a curtametraxe.
Na última escena, despois da excitación coa que mente Áurea sobre supostas novas de grandeza que veñen de América, queda soa e chora, sostendo
forte a carta, e a voz do fillo remata con agarimo. Queda algunha esperanza,
pero tamén a marcación da evidente ausencia que dificilmente cambie.

4. Entón, poden as subalternas falar? Algunhas conclusións
Volvendo ao sintagma do célebre artigo de Spivak mencionado ao comezo
desta lectura como pedra de toque da consideración do accionar ou das
resistencias da muller, das axencias e do axenciamento, parafraseamos neste
apartado final ese interrogante pero centrándonos nestas mulleres mantidas, nalgún sentido, na condición de subalternas, nunha inferioridade de
condicións, nuns movementos limitados a un percorrido unidireccional
que só ten a esperanza de noticias, nunha dependencia de que alguén que
manexa outras destrezas e saberes as auxilien, ‘sexan os seus ollos’, traian a
voz dos seus fillos. Elas son —e son vistas como— as que quedan. Isto é así
porque permanecen no lugar de orixe pero tamén porque son unha especie de resto que deixa a emigración. Son as que viven e contan o tempo dos
outros, dos que marcharon. A súa vida pasou a estar rexida desde un sitio
que non coñecen nin coñecerán.
As reaccións e interaccións analizadas dan conta de que, malia que
nos comezos do cinema galego, e particularmente na realización paradigmática na representación da nai do emigrante, Mamasunción, literalmente a muller non fala, as vías de expresión son moitas, ricas e complexas.
Pola outra banda, nunha versión que está construída case en espello con
Mamasunción, Dúas letras, o moito falar dá cabida a matices e informacións
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que brindan máis pormenores do contexto, pero iso non quita que o silencio constitutivo da soidade deixe de ser determinante.
Alén da lectura concreta que elas necesitan, na que a colaboración
e a comprensión dun outro ou dunha outra son fundamentais, nese intre
no que alguén lles está a ler, tamén ocorre que, dun xeito máis profundo,
alguén está a velas. O modo no que son vistas é tamén o modo no que son
consideradas, por iso todos os detalles que se poden analizar nestas dúas
curtametraxes, tan breves como substanciosas, permiten pensar na complexidade desas situacións limitadas, tanto nas instancias de recepción
canto no acto de proferir as súas propias letras, o que non impide, como
vimos, medios alternativos para deixar claras as súas conviccións e as súas
estratexias.
Nestes tempos nos que son outras as materialidades de comunicación, non deixa de haber unha realidade excluínte para moitas persoas, e
fundamentalmente para moitas mulleres maiores como as nais que analizamos aquí, nas que se segue a dificultar o acceso a unha maleabilidade na
expresión nos medios dispoñibles. As formas do analfabetismo son outras
pero sen dúbida o analfabetismo funcional de quen depende doutros para
ler ou non perder as mensaxes, que por múltiples vías e redes poden chegar dos fillos emigrados, replican sentimentos como os das nais representadas por Piñeiro e por Casalderrey e Varela. A solidariedade daqueles que as
logran ver, que as rexistran, que recoñecen, malia que non explicitamente,
as súas carencias, malia que se poda discutir que cheguen a poñer en cuestión unha trama de desigualdades atávicas, si que move o foco de centralismos vencellados á emigración e ocúpase das que quedan. Claramente non
é o caso da Galicia actual, por suposto; pero os modos en que foron vistas, artisticamente narradas e postas en escena Asunción e Áurea botan luz
sobre sentimentos de distancia, medo, espera e descoñecemento universais e cada vez máis complexos por mor da multiplicación de vías para achegar comunicacións, pero tamén para facer máis patentes as desigualdades
de acceso. Hoxe en día non se ten que botar man quizais dalgunha persoa
que auxilie na lectura, pero si ocorre en moitos países que as nais que agardan novas dos seus fillos van depender de quen lles aprenda a utilizar a tecnoloxía ou directamente de quen manexe por elas os aparellos e redes que
permitan a comunicación. Afrontando faltas de paciencia e sentimentos de
exclusión, o illamento desas nais volve depender doutros con máis actualizado acceso á educación e medios de desenvolvemento.
O modo no que foron vistas —e narradas e filmadas— estas mulleres
galegas ben pode resoar noutras latitudes e noutras distancias e perdas, para
pensar a realidade doutras mulleres que seguen quedando soas e esperan.
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Abstract

‘Feminine diaspora is in itself a signifier that sustains a mode of
performance, from the body to another territory, you yourself–other; from
the transitive body, in passage, that in the action’s physicality builds an
occurrence’. We take this idea that Margarita Ledo explores in ‘Diáspora
en feminino e cinema’ (2018) to analyse three works by three female
filmmakers who establish different relations with the Galician territory,
and how this defines the women that they portray on the screen. Diana
Gonçalves shoots Mulleres da Raia (2009) (Women from the Border) because
she is herself from this territory comprising the Galician-Portuguese border
and has crossed it either physically or symbolically many times; in Elas
Contan (2015) (Women Tell), Monica Mura explores, through the women of
Santiago de Compostela, her own fragmented identity between her native
Sardinia and the Galician town where she has lived for years; and, just as
Ledo does in the article cited above, I, Adriana Páramo, include myself in
this exploration of territory and identity as I search for my own sense of
belonging divided between London and Galicia in my fiction short film
Galicia. Portobello Road (2015). In this article I will analyse these three female
filmmakers as mobile frontiers who build their fragmented identities in the
characters they portray. In doing so, I will look at a national cinema that
trespasses limits following Ángel Rama’s (1992) notion of transculturation.

Resumo
‘Diáspora en feminino é, en si propio, un significante que terma dunha
modalidade de performance, do corpo para outro territorio, ti mesmaoutra; do corpo transitivo, en pasaxe, que na mesma fisicidade da acción
constrúe un acontecemento’. Partimos desta idea que Margarita Ledo
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explora en ‘Diáspora en feminino e cinema’ (2018) para analizarmos tres
obras de tres creadoras con relacións diferentes co territorio galego e
como isto determina as mulleres que cada unha retrata na pantalla. Diana
Gonçalves retrata as Mulleres da Raia, porque sendo ela mesma tanto do
lado galego como do portugués, traspasou esta fronteira física e simbolicamente moitas veces; Monica Mura explora a través das mulleres santiaguesas en Elas Contan a súa identidade fragmentada entre a súa Sardeña natal e
a cidade galega que a acolle dende hai anos; e, tal e como Ledo fai no seu
mencionado artigo, eu mesma, Adriana Páramo, inclúome nesta exploración do territorio e identidade, xa que afondo no meu propio sentimento de
pertenza dividido entre Londres e Galicia na miña obra de ficción, Galicia.
Portobello Road (2015). No artigo analizaremos a estas tres creadoras como
fronteiras móbiles que constrúen a súa identidade partida a través das súas
protagonistas, para entender un cinema nacional que traspasa límites, atendendo á idea de transculturación da que fala Ángel Rama (1992).

88

Galicia 21
Issue K ‘21

Female Filmmakers as Mobile
Frontiers and How They
Portray Women on the Screen
Adriana Páramo Pérez

Introduction
There have been studies on the cinema of the
Galician diaspora from the 20th and 21st centuries as an
invigorating device for Galician culture and as a visual
historical archive (Castro de Paz 1996; Gómez Viñas
2018; Ledo 2018; Pérez Pereiro 2020). Special attention
has been drawn to the recent portrayal of territory
in the films catalogued under Novo Cinema Galego
(NCG), a heterogeneous group of Galician filmmakers
reshaping Galician cinema by experimenting with
form and making transnational films that sit at the border of mainstream
cinema (Pérez Pereiro 2015; Gómez Viñas 2018; Colmeiro 2018; Amago
2019). However, I argue that there is still more to be said with regard to
the relationship that filmmakers, specifically female filmmakers, have
with territory and how this is reflected on the characters they portray.
On the one hand, when it comes to examining territory in the work of
Galician women in contemporary diaspora, animator Peque Varela is briefly
mentioned and labeled as part of the NCG (Ledo 2018; Gómez Viñas 2018;
Redondo Neira & Pérez Pereiro 2018), but other women are excluded
from these studies. On the other hand, more attention should be drawn
to the effects of contemporary mobility on the creation of the filmmaker’s
personal identity; we should also look at other possible relations to
territory outside Galician diaspora. In this article, I look at three female
filmmakers who are reshaping how Galician identity is understood but,
perhaps because they have not been catalogued under the NCG, they have
been displaced to the borders of recent Galician film studies. I have used
the words ‘displaced’ and ‘borders’ precisely because I argue that all three
embody the blurring of lines. I claim that Diana Gonçalves, Monica Mura,
and Adriana Páramo are reshaping the relationship between territory,
identity, and filmmaking by being physical and symbolic mobile frontiers.
Their relationship with Galicia is different in each case and they also
approach filmmaking differently, but all three portray Galician women on
the screen and their female characters share elements as mobile frontiers.
I will start by analysing the notion of the mobile frontier in relation to
the work of these filmmakers. I will then focus on the discussion of my
fiction short film Galicia. Portobello Road (2015), set and shot in London, as
a contribution to the studies of Galician female filmmakers working in the
diaspora. In the next section I will look at Monica Mura, who migrated
from Sardinia to Galicia, focusing on her documentary Elas Contan (2018)
that contributes to creating a Galician identity, even though the artist was
not born in this territory. Finally, I will explore Diana Gonçalves’ Mulleres
da Raia (2009), a group portrait exploring the Galician–Portuguese border.
Gonçalves exemplifies the connections to territory that are not linked to
diaspora. By studying both the characters and the cinematic techniques
deployed in these works, I will demonstrate how these directors are not just
making films but also reshaping the notion of Galician national identity.
Mobile Frontiers
Scholars have studied how the directors catalogued under the NCG are
rethinking Galician cinema and identity through their experimental
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and transnational films, where territory is seen to play a key role (Keller
2018; Ledo 2018). Examining documentary works associated with the NCG,
Amago (2019) concludes that:
There is a fundamental contradiction at the center of Galician
documentary in the global era. If, as Nichols notes, “documentary
as a concept or practice occupies no fixed territory” (1991: 12), in the
contemporary Galician context this formal fluidity is held in tension
against an opposing and somewhat rigid territorial consciousness.
(2019: 96)
Words such as ‘rigid’ and ‘tension’ are used here to explain the
relationship between some directors associated with the NCG and the
Galician territory. My analysis is inspired by film director Agnès Varda’s
claim: ‘I believe people are made of the places they live or have lived in. I
believe location inhabits and propels us’ (Michaud & Bellour 1961: 14). It
is this sense of ‘propelling’ that I am interested in, when looking at how
mobility plays a role in these three female filmmakers’ relationships with
territory. I suggest that Gonçalves, Mura, and Páramo blur geographical
limits as they move around territories.
Diana Gonçalves is a documentary maker torn between the
Portuguese and Galician border known as A Raia (‘The Line’). She was
born on the Portuguese side, raised in the Galician territory, and has been
moving across both sides throughout her whole life. Monica Mura is an
interdisciplinary artist from Sardinia who moved to Santiago de Compostela
eighteen years ago and works with Galician and Sardinian women in her
projects. I am Adriana Páramo, a filmmaker from Vigo, who has lived in
London for more than a decade, visiting Galicia every few months, and who
has centered her work on diaspora-related themes. In opposition to what
Amago concludes when studying territory and identity in the NCG films,
the territorial consciousness of the filmmakers I study here is not rigid but
rather fluid and mobile. The EURES (1999), the European agency set up to
facilitate employment mobility, states that the old idea of frontier-border
is slowly being replaced by the idea of frontier as space of cooperation.
In the same way, authors Manuel Trillo and Valerià Paül (2014: 165) argue
that ‘[mobile] may be the term that best expresses how to study borders
and bordering practices, as they are always in a process of becoming, never
constant, and continually changing’. Therefore, I call these filmmakers
mobile frontiers because they build their identities while being in constant
movement across territories, blurring geographical lines. This mobility
should be understood in the context of globalization as it affects not
only one’s self-identity but also the conformation of national sentiments.
Colmeiro looks at how globalization is changing the relationship between
the territory of Galicia and its people:
A profound reshaping of the relationship of the land and its people
has taken place creating dislocations, hybridities and new glocal
realities. This means that the glocal Galicia of today is multifaceted,
not just a finite territory […], a language, an economic market or an
enclosed cultural system but a complex deterritorialised crossroads of
cultures and subjectivities. Galicia appears, then, as a border culture,
a contact zone of migrations, mobile identities and hybridities; with a
dispersed, decentralised cultural geography. (Colmeiro 2018: 11)
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These filmmakers as mobile frontiers are framed in the context of the
globalized and capitalist European Union where freedom of movement is
enjoyed at a low cost. I see this as one big difference from past generations
of migrants who could not go back or would do so decades later only to
finally return. As a fluid cultural exchange was not established in the same
terms as today, the construction of mobile identities was not possible in the
same way. Although Gonçalves did not migrate as Mura and Páramo did,
freedom of mobility also applies to her as she lived through the dissolution
of the frontier between Portugal and Spain in the 90s when border controls
disappeared.
This constant physical movement is also symbolic as identity is
based on this mobility. Psychiatrist Joseba Achotegui (2012) claims that
an individual forms her/his identity by realizing that she/he feels part
of a specific community while seeing differences and not feeling part of
other groups. However, when someone migrates, the process of creating
an identity becomes more complex. He describes (2020) the ‘síndrome
de Ulises’ or ‘Ulysses Syndrome’ as the process of grief (losses and gains)
caused by the continued separation from the home country that affects
the individual’s personality, making them feel that they do not belong
completely to either country. As a migrant myself, I have always identified
this process as having a fragmented identity. When interviewed for the
documentary Between Two Lands (2020), that explores the migratory grief of
Spanish millennials who migrated to the UK in the last decade, I said that I
felt like I had my identity divided between London and Galicia, and that
this was confusing. However, the conclusion of Mary Louise Pratt’s study
of the migration movement of Mexicans from Jalisco to Los Angeles has
assisted me to see this confusing experience in a positive light:
Working abroad to sustain home often implies dual citizenship in
both the literal sense (more and more countries are allowing it) and
the existential sense of a kind of doubling of the self into parallel
identities in one place and the other. This can be both a fragmenting
and an empowering experience. (Pratt 2002)
These three filmmakers manage to transform the confusing
experience of building an identity across different territories into an
empowering one, because there is a fluid exchange in this mobility. I refer
here at Ángel Rama’s ideas on transculturation. Rama (1984) claims that
transculturation is enabled when the receptive culture is not a passive one.
Instead, an active interaction emerges when there is a receptive culture
that combines its own features with those of the external culture, thus
creating new dynamics. Contrary to what Osvaldo Velázquez Mejía (2012)
states, ‘Soy esto porque no soy lo otro’ (‘I am this because I am not that’),
I claim that these female filmmakers go through a process of inclusion
rather than exclusion when creating their identities. They are this and they
are also that, or they are not completely one or the other. These female
filmmakers are frontiers with open doors to a dialogue among cultures, and
they reflect this in their work for the screen.
The camera serves Gonçalves, Mura, and Páramo as a device to
explore their changing identity. Alisa Lebow explores how the camera
works not just as a recording device but also as forming part of the
changing self in people who move and live across different territories:
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The camera is not simply a recording device that captures the
experiences of the displacement, it can be a symptom of that
very displacement. Here the process of documenting a displaced
subjectivity via the cinematic apparatus, or as it used to be called,
the motion picture camera, reveals within it the seeds of its own
destabilization. (Lebow 2012: 230–231)
These three female filmmakers manage to turn their fragmented
identities into an empowering experience by using the camera as a
registering device. Gonçalves in Mulleres da Raia portrays women living
around the Galician–Portuguese border, but the camera is a device to
explore her own movement and her own identity. In Elas Contan, Mura
portrays a group of women who have different types of relationships with the
city of Santiago, and by registering their stories on camera, she is building
on her own relationship with the town. In the same way, in Galicia. Portobello
Road, I portray a relationship between a Galician mother who migrated to
London and her daughter, and I use the camera to explore my own identity
torn between these two territories. Margarita Ledo (2018) explains the
relationship between the female body and the camera work as follows:
Diáspora en feminino é, en si propio, un significante que terma dunha
modalidade de performance, do corpo para outro territorio, ti mesmaoutra; do corpo transitivo, en pasaxe, que na mesma fisicidade da
acción constrúe un acontecemento. (Ledo 2018: 92)
Ledo refers to a body passing over from one side to another. These
female filmmakers are mobile frontiers and, therefore, their bodies are in
constant passage. This geographical fluidity is enhanced by the fact that in
two of these filmmakers’ works, Mura’s Elas Contan and Páramo’s Galicia.
Portobello Road, territory is present but not visually seen, so the conformation
of their image is left to the audience’s imagination. And in Gonçalves’
Mulleres da Raia, although we travel through Galicia and Portugal, there
are no clear visual references to where we are exactly. The way that these
female filmmakers approach their filming is intrinsically linked to the
way in which they relate their body to the camera. Expanding on Laura
Mulvey’s (1975) idea of the need to film outside the male gaze –free from
patriarchal constraints that have determined how women have been looked
at and represented on screen–, Ledo (2021) says: ‘o que se chama female
gaze no cinema é como relacionas o corpo coa cámara, tratar o corpo como
un corpo enteiro, non coma un obxeto sexualizado, senón como algo que
vai narrándose, e que vai sendo a experiencia deses corpos na pantalla’.
Similarly, Gonçalves and Mura use the camera to document women’s
experiences, allowing them to tell their own stories. Moreover, Páramo lets
the actresses decide when to pause their conversation, so tension can grow
dynamically, and uses the camara to enhance this.
These three filmmakers have different approaches to filmmaking,
but they all explore their identity by portraying other women on screen.
Through these portrayals, they construct relationships that go beyond the
individual and constitute communities. In a similar way, Nakane states that
Naomi Kawase’s films transcend the personal:
When it comes to the filmmaker’s own body, (her films) show an
alternative way of constructing relationships among people, one that
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goes beyond the binarism between ‘individual’ and ‘society.’ Kawase
here intimates that it is possible to form communities which connect
to an ‘intimate sphere’ using a female gaze. (Nakane 2018: 172)
Gonçalves, Mura, and Páramo manage to create a cinema of
relationships seen through a female gaze. By being mobile frontiers, their
films are portraits of a national group, reflecting on their own identity as
well as providing a view of Galician identity as fluid, not constrained by
fixed borders.
Adriana Páramo’s Fiction
In 2008, when I was twenty-three years old, I went to study a master’s
degree in filmmaking at the London Film School, and I would stay
for eleven years in this city. I consider myself part of the generation of
millennials who decided to leave Spain in search of better job opportunities
or to improve their education, following the effects of the European
economic recession in Spain. The Office for National Statistics (‘Population
of the UK by Country of Birth and Nationality: Individual Country Data’)
estimates that, in 2019, there were around 188,000 Spaniards in the UK.
It was when I started to live in London that I became more self-aware of
my Galician identity, and I explored this through the female characters
of my fiction short films. There are also other Galician filmmakers who
migrated to London and who explore their identity in relation to territory
in their films, such as Álvaro Gago, Peque Varela, and Borja Santomé. In
the first short I directed, Stone Island (2010), I explored the sentiment of
morriña or homesickness. I shot it in Santiago de Compostela, after living
in London for two years and starting to realise the effects of distance on
my relationships back home. In my second short film Galicia. Portobello
Road (2015), I continued to search for my own identity, divided between
London and Galicia. I shot the film in London, in a neighborhood that has
been historically linked to Galician migrants. Here, I portray a motherdaughter relationship: María (Mariana Carballal), who has been running
the restaurant Galicia in London for thirty years, wants to return to Galicia
with her new partner, but her twenty-something year old daughter Celtia
(Estíbaliz Veiga) cannot come to terms with her mother’s decision and tries
to change her mind.
It is important to understand the context of the film’s location,
Portobello Road and the Galicia restaurant, as they reflect patterns of
mobility in London. Portobello Road was the neighborhood where a
generation of Galician and Spanish migrants settled down in the 60s,
together with migrants from other countries, such as the Caribbean.
Cañada Blanch, the only Spanish school in the UK (founded by a
Galician priest) is also located here. In this street, there is also a mural
commemorating the support from the Kensington (Portobello Road’s
borough) troops to the Republicans in the Spanish Civil War, and there
are several Spanish shops and restaurants owned by Galicians. Perhaps the
most famous of all was the restaurant Galicia, situated on 323 Portobello
Road, owned by two Galician families that run the business for thirty
years. The Galicia became a meeting point for the Galician and Spanish
communities as well as for curious Londoners and tourists – especially
after the area became popular and slowly gentrified after the release of the
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film Notting Hill (1999). I saw this restaurant as a mixture of cultures while
maintaining the essence of a traditional taberna in Galicia. It was important
for me that this was the location of the film because it is a recognizable
symbolic spot for the Galician Londoners. When the restaurant actually
closed its doors in 2018, a great controversy came about as the singer Ed
Sheeran bought it to turn it into a music venue. People were disappointed
that the essence of the ‘Galicia’ would not be preserved. Galicia. Portobello
Road became a sort of archive for the history of the Galician community
in the area. Proof of this is that the film was screened the year the
restaurant closed as part of the first event organized by REGA (the Galician
organization in the UK, uniting several cultural Galician groups) on the
Día das Letras Galegas (Galician Literature Day) to commemorate the
restaurant’s legacy.
The short film starts with a sequence of Celtia walking around
Portobello Road towards the Galicia restaurant. The story and its characters
are intrinsically linked to these locations. However, I show the area only
at the beginning and then the camera focuses on the characters, taking
the story from the personal to the universal. The main action happens
inside the restaurant. Here, María tells her daughter that she is closing the
restaurant to return to Galicia and Celtia storms off as she cannot cope
with this decision. Then, Celtia comes back to try to change her mother’s
mind. While they sit eating filloas, María tells Celtia that she has made up
her mind but she gives her the keys of the restaurant. In Galicia. Portobello
Road, the story moves forward from the conversation and not from the plot
(Saladino 2017), similarly to what happens in Richard Linklatter’s Before
trilogy (1995, 2004, 2013). I would add that silences are also crucial. The
tension between the characters grows as they face a form of change that
affects their identity and this is made visible specially when they keep
quiet. Just as Mura and Gonçalves let the women they film tell their own
stories, I let the actresses decide on the rhythm of their conversations,
allowing them to pause when they felt it was right for the characters. I
enhanced this by shooting the scenes in mid-shots where both characters
are in frame so that the audience is aware of how they relate to each other.
The film ends as we see María in the foreground leaving the restaurant
while Celtia is in the background still sitting, holding the keys. As argued
in the article ‘Galicia, capital Portobello’ (Praza Pública 2014), Galicia.
Portobello Road represents two different identities, two women in between
two countries. The camera reinforces the existing tension between the two
characters by placing them in the same frame but on separate levels in the
field while they carry on different actions.
I have argued how the tension that comes from the experience of
migration can turn into something positive. Harriet Cook (2021) maintains
that this short film embodies a fluid cultural exchange as two spheres
come together, focusing on the contact points and not on what separates
them. These two women go beyond their bond as mother-daughter and
start to see each other as women in their own right. These characters are a
reflection of me as a female mobile frontier. During the years in London, I
would travel constantly to Galicia. In this physical going back and forth, my
body was in passage, enabling an emotional process. I take Maffía’s words
to explain the relationship between body and history: ‘El cuerpo vivido
[…] es el cuerpo donde cada sensibilidad, cada cicatriz, cada estría, cada
localización física de las emociones, cada sensibilidad erógena, diseña un
mapa totalmente personal que sedimenta como historia’ (Maffía 2009: 221).
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Actresses Mariana Carballal and Estíbaliz Veiga embody the characters
of María and Celtia, who are reflections of my lived body. I created these
characters to explore my changing identity with the help of the camera,
reflecting on who I was in relation to the territory that I did and did not
inhabit.
This hybridity in the characters’ identity is also made visible in the
language they use. The film is in Galician language, but I also included
some words in ‘Galenglish’, taking as a reference the project run by Xaime
Varela, the teacher of Galician language in the Spanish school at the
time. The students created a dictionary where they collected the words
in English adapted to Galician that they had heard from their elders who
had migrated to London decades earlier. As I wanted to portray real
characteristics from the generation of migrants from the 60s, I inserted
Galenglish words only in the lines María delivers, such as conashop instead
of corner shop and chanza instead of chance. As Varela (2011) puts it, the
Galenglish is ‘a manifestación de que as linguas cando están en contacto
conflúen’. Language in Galicia. Portobello Road is another sign of the cultural
hybridity that I reflect upon and go through as a filmmaker.
Monica Mura’s Moving Image Work
Monica Mura is an interdisciplinary artist and performer working in
different media. She was born in Cagliari (Sardinia). After living in
different parts of Italy, she moved to Santiago de Compostela almost two
decades ago. She has works of different nature (e.g., photography, video,
collage), but all her oeuvre revolves around social issues and has women at
its core. Mura sits among other interdisciplinary Galician artists working
around the same themes and having the body as a driving force, such as
Lupita Hard and María Roja and filmmaker Xisela Franco. Mura’s work
is extensive, but in order to explore her role as a mobile frontier I will
focus on her documentary Elas Contan (2018). Here, Mura interviews six
middle-aged women on their life experiences revolving around the city
of Santiago de Compostela. Mura chose women who have a different
relationship with the town: some were born there, one went to live there
when she got married, and others migrated and then returned. She asked
them all the same ten questions. Although we do not hear them being
asked, as they speak it is clear that they all refer to the same themes. Some
of these are as follows: what did you want to be when you grew up? Who
are you today? Any advice for younger generations? The city of Santiago
is only directly addressed in the last question: what is your favorite spot?
However, they talk indirectly about the town in most of their answers.
Mura chooses not to film the locations so that the audience can imagine
these places through what the women tell. Fernando Redondo, when
analysing landscape in the film Paisaxes da Capelada (2017), states that ‘a
paisaxe só é posible pola ollada que lle outorga forma e sentido’ (2019: 119).
However, I would argue that in Elas Contan, it is the audience’s symbolic
gaze what creates the landscape of Santiago. Mura (2021) says that by
being Italian, she sees Santiago differently than Galician people, but that
she wanted to show a Santiago that is not known by tourists and pilgrims
that would be full of preconceptions. The audience imagines Santiago not
just from the specific places these women mention, but from what they
say about their life experiences. Through their testimonies, Mura creates
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an emotional map of Santiago de Compostela and, in doing so, explores
her own relationship with the city. It is not the first time the artist works
around women’s testimonies and emotional maps. In other works, such
as the video collage and photo exhibition Sas Diosas (‘The Goddesses’),
she prints photos of the last six generations of women from her mother’s
side and some of their defining objects to build a visual family history. In
Cartografía corporal (‘Body Cartography’), she photographs women with
painted golden star maps on their skin, symbolizing their personal history
and emotional experiences.
Mura edits Elas Contan in chronological order as she filmed it and,
in most cases, she leaves in the whole answer to the question. As these
women talk, Mura films fragmented close-ups of their eyes, mouths, and
hands. This fragmentation is not objectifying; instead, Mura is rethinking
the talking head interview. Adding on to the ideas about the female gaze,
Mura wants the audience not to look at their eyes but to see through their
eyes, and not to look at their lips but to speak through them (Mura 2018).
Therefore, Mura not only creates an emotional map of Santiago, but she is
also reclaiming women’s body. When she asks if they found difficulties in
being female, three of them said that they did. It is interesting to note that
one of the women who said that she did not, had previously said that she
had been abused in the past. When these same three women were asked
what they wish for, they said that they wish for women to feel free, to walk
home without worrying if they are going to be attacked. At the end of
each interview, we see the close-up of each woman’s hands embroidering.
The embroidery work is picked up by the next woman where the previous
one left it, until the young girl –who is the last one being interviewed–
draws on the design done by them. The golden thread and embroidery
are elements that Mura uses in all her work to symbolize tradition and
resilience, and here they can also be seen as a link between past and future,
tradition and rupture – two sides of the process of identity formation.
Mura (2021) takes inspiration from Agnès Varda’s work Some Widows
of Noirmoutier (2006). In this documentary Varda interviews several widows
and asks them about how they experience life after their husbands
died. Varda appears physically among the other women on the beach,
positioning herself as a widow as well, as her husband had died too. Varda
takes the relationship between filmmaker and interviewee further, as
there is an exchange of experiences and learnings, something that Mura
also achieves in Elas Contan. There is no hierarchy between filmmaker
and interviewee, but rather women sharing experiences. Mura manages
to create a relationship with these women from behind the camera. They
open up about their fears and dreams, and as she points out, ‘se desnudan
sin quitarse la ropa’ (2021). As Varda, she also places herself in the film as
it starts with a close-up of her own hands, painting the title of the film
with a golden marker on the taboret that will then be passed on to the
other speakers. Mura made these women aware that, although they were
telling their own personal story, they were representing a wider group of
women, bearing the history of a country (Mura 2021). This is also what
Ledo achieves when she films the female workers of the Pontesa factory
in Nation (2021). Ledo is not just telling their story but also bringing to the
fore the female working-class struggle in Galicia as a nation. In the same
way, through the women’s experiences in Elas Contan, Mura takes the
individual to the universal, connecting with Galician history and culture
and reclaiming women’s rights.
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The documentary was premiered in the church of the University
of Santiago de Compostela, where Mura also installed a photograph
exhibition on the adjacent walls. Mura hung photographic portraits,
taken in her native Sardinia, of women holding objects that defined their
traditional jobs and customs. Mura created a dialogue between the women
from Santiago on the screen, who were also physically present in the room,
and the Italian women from her home region on the walls. This is a great
example of Mura being a mobile frontier. Not only does she physically
travel back and forth from Galicia to Sardinia, but a cultural exchange
between these pictures, the film, and Mura herself is enabled through
her work. Mura (2021) claims that she does not work with women from
Galicia or women from Sardinia; she just works with women. But the artist
herself embodies the link between these two territories and communities of
women. Elas Contan became a multidisciplinary work. Mura points out that
the goal of this project is to explore how to collect women’s testimonies
and it is the women and the place that shape the format she will work with.
In 2019, she travelled to Caldas (Galicia) and produced Elas Contan Caldas.
Here, she took photographic portraits of local women, printed them on
fabric, and hung them from the town buildings. Moreover, she went to the
Spanish region of Cuenca and did Ellas Cuentan Huete (2019), organising
an exhibition with these women’s personal objects to tell something about
their story and their town. Mura reflects about the possibility of having
to complete this work during the COVID-19 pandemic and argues that it
could have been done as podcasts or video Zoom interviews. However, she
also raises her concerns about the challenges of reproducing this project
in countries where she would not be familiar with the language, as her
relationship with the territory and the people would be more complex.
This demonstrates how the artist’s relationship with the territory and the
subjects of her work is intrinsically linked to her own identity.
Diana Gonçalves’s Documentary Cinema
Diana Gonçalves, unlike Mura or Páramo, did not migrate, but is also in
contact with two territories. Gonçalves was born to a Galician mother
and a Portuguese father, both from towns in opposite sides of the territory
known as ‘A Raia’. This is the border dividing Galicia and Portugal and it
is distinguished between the ‘Raia húmida’ visibly formed by the Minho
River, and the ‘Raia seca’, comprising the land border. The border exists
since the separation of Portugal from León in 1139, but it has been mobile
and changing, and was only strictly defined in 1864 with the Lisbon Treaty.
These territories share common elements, such as climate and farming, and
people have always crossed the border for multiple reasons. When asked
what a frontier means to her, Gonçalves (2021) describes it as:
Fronteira como política administrativa, unha liña que se traza nuns
despachos. Esa liña case nunca se corresponde co espazo vital das
persoas que viven aí. O ser humano móvese dun lado a outro e por
razóns de subsistencia. Para min a fronteira é un fenómeno complexo
e cambiante. (Gonçalves 2021)
Diana was, in fact, born in a Galician hospital only to return to
Valença, the Portuguese town where her family was living at the time with
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her parental relatives. When Gonçalves was four years old, they moved
to Tui, a Galician town on the opposite side of ‘A Raia’, to live with her
maternal grandmother. Throughout her life, Gonçalves has continued
to travel between the Portuguese and Galician territories, having family,
friends, and projects on both sides.
I analyse here her documentary Mulleres da Raia (2009), but I
will start by mentioning her previous work, from which Mulleres da
Raia originated. Trapicheiras (2008) is a piece done for the documentary
workshop at the Play–Doc Festival, where participants had to tell a
four-minute story. As the festival is held in Tui where she grew up, she
immediately thought of doing something around this area and the stories
she had heard of women crossing the border. Her grandfather on the
Portuguese side introduced her to one of these women. In Trapicheiras,
Gonçalves portrayed Inés’s experiences crossing the Portuguese border,
smuggling goods to sell them in Galicia at a time of economic shortage. As
the director got to know Inés’s story, she realised that there was a debt to
all women like her because their stories had not been told. She decided to
explore this theme further in Mulleres da Raia, telling the stories of seven
women living on both sides of ‘A Raia’ (in Galicia and in Portugal), who in
the past had no other choice than to become smugglers. Gonçalves claims
in the film (2009) that trapiche or ‘smuggling’ became an economic exchange
derived from the daily needs. At a time when both Portugal and Spain
were under dictatorships (Salazar’s and Franco’s), most women were alone
as their husbands had to migrate to make a living. They found a way of
surviving the economic shortage by selling goods such as eggs, fish, or grain
to the other side of the frontier. Mulleres da Raia adds on to the films created
by Galician and Portuguese filmmakers about the territory of ‘A Raia’:
Os salteadores (Abi Feijó, 1993), A Raia (Iván Castiñeiras, 2012), Arraianos
(Eloy Enciso, 2012), Ashes (Pedro Flores, 2012), and Noite sem Distância (Lois
Patiño, 2015). However, Gonçalves does this from a female perspective,
enabling these women to speak for themselves.
The film is divided into two sections: the women living in ‘A Raia
seca’, the regions among the Xurés mountain range where crossing was
easier; and the women in ‘A Raia húmida’, where crossing was more
difficult as the territories are divided by the natural border of the Minho
River. To get in touch with these women, Gonçalves, who at the time
was living in Galicia, moved temporarily to her grandfather’s house in
Valença (Portugal), as this was a better location to travel around ‘A Raia’.
As Gonçalves started to meet these women, she found that they had
reservations about discussing their past as smugglers and they would
deny it or tell the stories as if they were someone else’s. Gonçalves (2021)
explains these reservations as a mixture of fear and embarrassment, as the
protagonists had to engage in illegal activities in order to survive in the
context of the dictatorships, and they felt that this was not something to
be proud of. The director approached these women two months prior to
starting filming to establish a relationship with them, so that they would
feel comfortable talking, and insisted that if they did not tell their stories
themselves, others would do it for them (2021). They later told Gonçalves
that they had not even shared them with their descendants. In the film,
one of the women from ‘A Raia húmida’ tells how she was incarcerated for
trying to pass two bars of soap to the other side and had to sell part of her
land to be able to pay the bail. Inés (the woman who Gonçalves had already
followed in her first short film) says that she could not go to school because
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she had to spend her days on the bridge, waiting to pass, and that many
times the guards would stop her and confiscate everything. If, as Mikhail
Bakhtin (2012) suggests, the body is a frontier, the minimum possible
condition to establish a dialogue, Gonçalves is acting as a meeting point for
these women’s stories. As Mura also does in Elas Contan, Gonçalves manages
to make their stories visible by enabling a space for communication. The
documentary preserves not only their stories but also this part of history
that has not been told. The film acquires even more relevance today as some
of these women have already passed away.
The camera in Mulleres da Raia is a device used by Gonçalves to
make the mobility between the two territories visible. Gonçalves (2021)
explains that she did not want to situate the audience on a map as the line
is only clear on paper; instead, she decided to communicate a sensation
rather than a geographical point. In the first scene, we hear how a radio
tunes in and out of Galician and Portuguese stations as a car moves along
a road, and we sense that we are moving through different territories. This
fluidity continues throughout the film. Gonçalves announces the Raia
we are crossing (wet or dry) but she does not specify if these women are
in Galicia or in Portugal. We only know this as they speak in Galician or
Portuguese. However, this would not be noticeable for someone who does
not know these languages. In the film, Gonçalves crosses the borders on her
own, the dry side by car, and the fluvial side by boat. She also asks some
of these women to take her on the journey they would have made when
crossing the frontier (some were already too advanced in age to be able
to do this in the film). She follows them with her camera as these women
revisit those places. Ledo (2021), when talking about the relationship
between camera and body in her film Nation, states: ‘Eu traballo nos lugares
onde as cousas aconteceron. Confío plenamente nos ecos deses lugares e
en que funcionan como un dispositivo de memoria e que o corpo reaxe
aí’. Gonçalves captures not only how these women move around but also
what these places evoke in them. The film ends with a shot of Inés walking
down the bridge that for decades divided Portugal and Spain, with guards
and border controls. Smuggling stopped when Portugal and Spain entered
the European Common Market, so we see Inés walking freely from one
country to another on the bridge that she used to cross and that now
does not separate the countries anymore. Gonçalves reclaims here these
women’s bodies and her own as mobile frontiers.
Conclusion
In this article, I have looked at three female filmmakers with different
relationships with Galicia and how different approaches to filmmaking
reflect the construction of their identities on the women they portray on
screen. I have claimed that Diana Gonçalves, Monica Mura, and Adriana
Páramo manage to turn their fragmented identities –divided into two
territories– into a fluid one. As they move physically and symbolically
between territories, they become mobile frontiers, blurring geographical
limits and creating transcultural films that expand the notion of Galician
identity.
However, as I have already addressed in the introduction, we cannot
talk about blurring frontiers and not mention how the COVID-19 pandemic
is affecting the freedom of movement in a European context at present.
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According to Rodríguez (2020), from the end of October 2020, following
the restrictions taken by the Galician government to try to stop the spread
of COVID-19, 45% of the population in Galicia (1.2 million citizens) could
not leave their council and in thirty of them, people were only allowed to
meet with cohabitants. This situation persisted for more than five months
until the restrictions started to be lifted. According to O’Connor and Portes
(2021), London, which has the largest non-UK-born population, lost about
700,000 foreigners (8% of the population) in 2020. Gil Rosendo (2021)
uses this data to analyse how after three decades of constant population
growth, London sees an exodus of people because of the consequences of
Brexit and the pandemic. With the COVID-19 crisis, businesses and specially
the hospitality industry, where most foreigners work, closed their doors.
With Brexit, access to government benefits or bank credits is not as easy
as it used to be, and as a result, many people have decided to return to
their home countries (Gil Rosendo 2021). Moreover, after twenty-five
years, movement between Portugal and Spain was heavily restricted for
months as the borders were closed. As Punzón (2020) states, the frontier
became visible once again, with guards coming back to surveillance posts
to carry out passport controls. The psychological effects of restrictions
to mobility are still being analysed (Prati and Manchini 2021), but studies
already show how the consequences of the COVID-19 pandemic have had
a negative emotional impact on the population (Gismero-González et al.
2020; Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas
2020). In an environment where mobility is restricted, will physical and
symbolic frontiers continue to be fluid? I have sought to analyse how the
three female filmmakers I examine here enrich Galician national identity
by portraying women on the screen who reflect on their mobile identities.
It will be interesting to see how contemporary mobility restrictions affect
the construction of personal identities and how transculturation will evolve
from now on.
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Entrevista de Beli Martínez a Margarita Ledo Andión

Margarita Ledo é cineasta, investigadora, xornalista e escritora.
Catedrática de Comunicación Audiovisual da USC e directora do Grupo de
Estudos Audiovisuais (GI. 1786), as súas principais liñas de investigación
abranguen as políticas de comunicación e cultura, a diversidade e espazos
xeo-lingüísticos de comunicación, as teorías feministas nos universos de
creación e a expresión, o pensamento cinematográfico, e os usos e discursos
da fotografía. O seu último filme Nación (2020) recibiu o distintivo do ICAA
para o Fomento da Igualdade de Xénero e valeulle, entre outros, o premio
á mellor dirección no Festival Europeo de Sevilla, o Premio Mestre Mateo
ao Mellor Documental e o Premio da Crítica de Galicia na modalidade de
artes audiovisuais e a comunicación.
Beli Martínez é produtora e investigadora. Doutora en Comunicación
Audiovisual pola Universidade de Vigo cunha tese arredor do Novo Cinema
Galego que lle valeu o premio extraordinario de doutoramento. Á fronte
da Filmika Galaika produciu traballos de Lois Patiño e Matías Piñeiro
(Sycorax, 2021), Helena Girón e Samuel M. Delgado (Eles transportan a morte,
2021), Eloy Enciso (Longa Noite, 2019) e Jessica Sarah Rinland (Those that, at a
distance, resemble another, 2019). As súas películas obtiveron o recoñecemento
do xurado en festivais como Locarno, Mar do Prata, BAFICI, FICUNAM,
Transcinema, Zinebi ou Play-Doc, entre outros, e víronse en centros como
o MoMA, Museo Reina Sofía ou o Harvard Film Study Center.
Nunha das escenas de Nación, o filme máis recente de Margarita
Ledo Andión (Castro de Rei, 1951), a actriz Mónica Camaño ábrese paso a
golpe de gadaño e libera o camiño de silvas e fentos ao tempo que roza, con
palabras coma fouces, o silencio sobre o relato das mulleres. De indubidable forza poética, a proposta ten moito a ver cunha autora afeita a atravesar
cercas e abrir novas vías no estudo e na práctica do cinema en Galicia. A

105

Galicia 21
Issue K ‘21

‘A nivel de contidos e a nivel
temático coido que faltan
territorios por atravesar’
Entrevista de Beli Martínez
a Margarita Ledo Andión

súa ollada sobre os modos de ver e ser vistas das mulleres na cinematografía
galega e, por extensión, no relato cinematográfico, pecha este monográfico
a partir das preguntas de Beli Martínez (A Guarda, 1980), produtora, investigadora e figura indispensable na evolución do Novo Cinema Galego. A
conversa entre estas dúas francotiradoras do cinema transita pola situación
da creación feminina en Galicia, pola precariedade do sector, polas voces e
olladas referenciais na incorporación da perspectiva feminista e pola urxencia e necesidade de seguir abrindo fendas e tirando valos para construír un
cinema dende todas as marxes.
Beli Martínez: Comecemos por unha parte de contexto, a valoración e análise do panorama de creación feminina en Galicia, un estado da cuestión.
Margarita Ledo Andión: A min sempre me resulta moi difícil facer un
estado da cuestión, mesmo de temas que coñezo, e neste caso é complexo
porque eu coido que aínda está en construción. O cinema en feminino en
Galicia é un cinema moi novo, no sentido de que non hai ancoraxes previas.
Non coñezo ningún nome ata a guerra e no período dos 70, ligado a esa
emerxencia e a esas propostas arredor das Xornadas de Cinema de Ourense,
dese cinema feito baixo outras perspectivas —xa sexan militantes, xa
sexan independentes—, non lembro ningunha tampouco. No chamado
CineGalicia, naquela presentación oficial do ano 1989 non están, as películas son masculinas. Marcadamente masculinas. Nalgunhas como Continental
(Xavier Villaverde, 1989), a ollada é un male gaze absoluto. E a partir de aí,
nos 90, si que aparecen, pero aparecen dentro do cinema feito en Galicia.
Habería que agardar a que se desenvolvan, e iso coido que ten moito
que ver cos lugares de formación. Pode ser Ciencias da Comunicación,
pode ser Belas Artes, poden ser as Escolas de Imaxe e Son… lugares en que
se reagrupan persoas, nos que a accesibilidade dos medios é moi simple,
a facilidade de uso tamén, nos que hai un novo clima que permite a saída
á superficie. As mulleres perden máis o medo e aparecen creadoras como
Sandra Sánchez, por exemplo. Pero non hai unha xeración aínda. Se se
entende unha xeración como un período de quince anos, estamos aínda no
medio e medio, como para definir que é o que se vai consolidar, que é o que
pode pasar. Seguramente a que leve máis tempo, ou a que sería un indicio
de que as cousas van cara a aí pode ser Xisela Franco, que xa ten suficientes
anos dentro do audiovisual e do cinema, Helena Girón… fíxate que estou
falando de fabas contadas…
O máis interesante disto é que sinais podemos tal vez localizar: hai
unha vontade de singularizarse, porque a época o demanda, e polo tanto
hai as escritas do eu, tamén porque están moi pegadas ás formulacións de
calquera tipo de obra creativa en feminino: cartas, diarios, etc. Hai apostas formais cunha certa vontade de estilo que penso que son interesantes. O
que se pode vir dar é, efectivamente, esa asunción dunha toma de posición
de acordo co propio movemento feminista, cunha mirada antipatriarcal, ou
pola contra entrar en fórmulas xa hipercodificadas. Iso aínda non o sabemos. Pero, claro, son primeiros traballos que nacen dun exercicio de dar
o paso cara á esfera pública e deixarse un pouco das cuestións de colexio,
para entendérmonos, ou de facultade. Non sei que pensas ti, que estás máis
cerca da produción, claro.
BM: Eu creo que a primeira xeración con perspectiva e como grupo,
cunha certa mirada común, cun achegamento ao cinema dende unha
posición común, creo que é a que está a vir, a que está chegando. Marta
Valverde, Arancha Brandón, Anxos Fazáns, Silvia Fuentes… creo que
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unha historia do cinema en lingua
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2
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e Muller’ comisariado por Xisela
Franco e producido por Beli
Martínez en 2016. Inclúe os traballos Listen to Me de Carla Andrade,
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Sonia Méndez, Aava de Andrea
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Bacelo, Zeitübergreifend de Begoña
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Toucedo.
3
Ciclo de proxeccións organizado dende 2011 e con periodicidade anual pola comisión de
Igualdade do Consello da Cultura
Galega. A primeira edición foi
coordinada por Margarita Ledo
Andión e Encarna Otero Cepeda.

saben moi ben onde están e o terreo que están a pisar. Nelas podemos atopar algúns riscos parecidos pero, ao tempo, algunhas como Xisela Franco,
Helena Girón… son máis como illas, non?
MLA: Si, son illas.
BM: Como dicides na vosa publicación…1
MLA: Está tamén Xiana do Teixeiro, que é unha das que máis me
interesa. Pero tamén é unha illa. Se hai un grupo, como ti dis, esa mirada
grupal… A ver, pode ser, oxalá. Ou non o sei.
BM: Non é tanto unha mirada grupal ou unha colectivización, senón
que son conscientes da posición na que están, do contexto no que entran,
das súas posibles vías ou saídas e dos esforzos que teñen que facer para conseguir cousas.
MLA: Ah, que consigan coñecer máis o sistema, moverse mellor nel,
de acordo.
BM: E, ao mesmo tempo, que acheguen un discurso. Porque cómpre
analizar os discursos, claro.
MLA: Obviamente estamos dentro dunha cinematografía pequena
que precisa de políticas públicas, de axudas, e iso coñécese á primeira que
intentes facer un filme. Os sistemas de produción son as axudas máis catro
ou cinco fontes posibles, non hai moitas máis. Tamén xa se vai estruturando
unha rede de salas que admiten cinema diferente, que non as había hai dez
anos. Hai distribuidoras diferentes, como Atalante, que apostan por outro
cinema… Iso non tarda en coñecerse. Outra cuestión é a sustentabilidade
disto. Eu veño do mundo da escrita e cada día me asombra a cantidade de
obra que se publica a nivel estándar, mesmo, despois tamén en editoras
alternativas, ou en editoras ás que estamos subscritas sempre o mesmo cento
de persoas coas que se manteñen. Publícase moito e cunha certa calidade,
pero non dá tempo a ler. No mundo da lectura está a pasar isto, mesmo no
ensaio. Non dá tempo. Non é o mesmo caso co cinema, aínda por construír,
cun dato moi positivo: a xente empeza a ter ganas de ver.
BM: Ben… Creo que vivimos nun mundo paralelo e ás veces parece
que hai esas ganas, pero non son reais.
MLA: É que polo momento non nos movemos dese mundo paralelo,
eh? De calquera maneira, en paralelo, teste que mover nesoutro mundo, o
do sistema, que é onde cómpre forzar políticas públicas, forzar que haxa
tamén axudas á exhibición, forzar, ou facer propostas, neste sentido.
BM: É que ao final tes que forzar, non facer propostas, porque coa
burocracia non podes tomar unha posición amable.
MLA: Por exemplo, onde hai que forzar máis, —seguramente ti tes
aí máis experiencia—, é en organismos como a tele, que nunca sabes por
onde saen.
BM: Exacto. Antes falabamos da conciencia de grupo deste cinema en
feminino. Cres que iniciativas como Visións2 e as anteriores Galegas creadoras
de imaxe3 contribuíron a xerar grupo?
MLA: Houbo varias iniciativas, que se espellan noutras que se deron
anteriormente, nos primeiros festivais de cinema de mulleres e que visibilizan propostas —máis ou menos amadoras, máis ou menos profesionais—
que contribúen efectivamente a crear esa conciencia de que é posible
construír outra xinea. Agora, son propostas moi elementais, no sentido bo
da palabra, o que chamamos propostas de divulgación. Pero de aí a crear
debate, a ver cousas que te poidan mobilizar… coido que iso é o que falta.
BM: Eu creo que en Cinema e Muller si que houbo un cambio na
perspectiva.
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MLA: Foi unha mágoa que non continuase porque esas son cuestións
que empezan e que despois fican como algo incidental. Están os DVD, —nós
poñémolos nas aulas—, pero é difícil.
BM: Nese caso a proposta inicial era visibilizar, mostrar, divulgar…
Pero non pode ser que todo termine nun evento. Ten que haber algo máis.
Entón pensamos na parte de reflexionar, falar de cal é a situación. Mostrar,
tamén, non estaba de máis pero, sobre todo, crear. Que pasa? Que ao final
tamén vías que todo isto desemboca no mesmo, e que vén relacionarse coa
sustentabilidade. Dis, cales foron as condicións de creación? Eran moi baratas. Á fin, estás sempre a traballar nun modelo dunha precarización total.
MLA: Pasa en todos os sectores en Galicia. Galicia está baixo o signo
da precarización absoluta. En todo. E é consciente este caos. Esta precarización está moi organizada. Porque non hai unha maneira de crear programas que continúen. En ningún ámbito. É o que a min me preocupa en todo,
non só no mundo do cinema, pero é do mundo do cinema do que estamos
falando. Nótase moito esta falta de programas, sobre todo nas políticas. Está
ben, están as convocatorias anuais máis ou menos establecidas pero, á parte
diso, programas de dar a pensar realmente, en vivo, —un pouco o que tentabades vós con Visións— e de que iso leve a un produto, que se expoña,
que se manteña despois nun soporte calquera, iso nótoo a faltar. Nese
sentido é moi admirable o Chanfaina Lab do concello de San Sadurniño
porque perdura no tempo e foi involucrando a unha comunidade que seguramente era completamente allea ao cinema. E de repente hai veciñas, veciños, nenos, nenas, —algunhas xa chegaron aquí a formarse e supoño que a
outros lugares— que se van achegando ao mundo da imaxe e ao mundo do
cinema. Se isto se multiplicase, se se fixese a nivel máis expansivo, e se creasen redes entre elas e houbese programas que interconectasen estas experiencias…, por que non se fan estas experiencias noutro lado? Ben, porque
non hai vontade de facelas. Non é polo custo. Hai miles de ordenadores, hai
miles de locais pechados, non é por falta de equipamentos. Realmente eu
coido que é un debate pendente que ten que ver simplemente coa política.
Que lle imos facer! Todo pasa por aí. Pero en fin, xa sairá adiante. E se non,
como estamos afeitas a buscar outra saída, pois xa sairemos por outro lado.
BM: Pero ao final os recursos son moi limitados, non? E tes que buscar esa vía de produción onde encaixe ese proxecto. Nese sentido dicía que
tes que forzar a institución a que che recoñeza ese traballo, a que se visibilice. Ao seren traballos pobres, teñen que ter valor simbólico e cultural porque económico non o van ter.
MLA: Non teñen por que ter ese valor de cambio, que supoña retorno
económico, senón que achegue outro tipo de valor efectivamente cultural.
BM: Nese senso, creo que esta xeración é moi consciente diso, e que
xa xogan nunha liga distinta. Cando eu empecei aínda había certos discursos mercantilistas e de copiar o de fóra. Agora xa non hai unha barreira.
Sabes que dende aquí podes crear e que, sobre todo, o que necesitas é singularizarte, contar a túa propia historia e, evidentemente, facelo dende a
túa perspectiva. Xa non é unha cousa illada, unha moza que quere facer
cinema, senón que é unha realidade. E xa non teñen medo porque hai unha
parte de consciencia do presente, de saber, por un lado, o que significa ser
muller creadora e, ademais, ser muller creadora en Galicia, é dicir, inserida
nun contexto moi particular.
MLA: Hai formación, hai un ambiente de cambio de mentalidade, de
recoñecemento, xa non existe esa desconfianza por parte da recepción e, en
xeral, xa non se dá esa mirada de desvalorizar automaticamente algo porque
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vai ser ‘cousa de mulleres’. Non sei se te lembras de Sonia Méndez na presentación de Visións. Ela dicía: ‘claro, vuestras cositas, vuestras cositas’. Iso
de ‘vuestras cositas’ desapareceu totalmente. O que agora diga ‘vuestras
cositas’ leva unha labazada. Ou simbólica ou real, depende da situación.
Xustificada en calquera caso. Iso foi desaparecendo. Hai unha mudanza de
mentalidades, por tanto, hai máis receptividade.
BM: E aquel medo de saltar a dirixir… Non hai complexos. Antes
tiñas que explicarte moito, é dicir, dar moitas explicacións e convencer
moita xente para poder facelo. Tamén porque é agora máis fácil, colles unha
cámara calquera e podes filmar.
MLA: Entón, velaí o novo estado da cuestión: unha xeración que
está a chegar, sen complexos, que efectivamente é consciente de que a súa
proposta ten que ser singular. A consciencia de que hai que estar constantemente demandando os teus dereitos para que as políticas culturais respondan a todo iso, e que non se esvaezan os lugares de poder ver, sexan
pequenos festivais, sexan encontros, sexa a televisión, —recordas aquel
programa de curtas, Onda curta, que desapareceu e non se sabe por que?
Reclamar tamén que iso circule e, ao mellor, estar pendentes de que os concellos teñan unhas políticas que miren o que se fai ao pé e que vexan que
hai algunhas experiencias que dan moi bo resultado.
BM: Cando viches ti por primeira vez unha muller coller unha
cámara?
MLA: Hai unha parte de oficios que está moi sexualizada no cine.
A primeira vez que vin mulleres collendo cámaras foron fotográficas.
Dáte conta que eu veño da foto e entón aí véñenme Pilar Aimerich, Anna
Turbau, e mesmo unha xeración anterior á miña, Colita, en Barcelona.
Pero en cinema, puf, pois eu creo que teño que remontarme xa aos anos 90.
Rematando os anos 90, fíxate ben. Hai moi pouco tempo.
BM: En Súper 8. Tampouco ten que ser en formato profesional.
MLA: En Súper 8, o que eran as tomavistas, coñecín unhas mexicanas emigrantes que viñan no verán a Castro de Rei. Viñan sempre con algún
artefacto destes para amolarnos. No sentido de que era por status, nunca
vimos unha imaxe das que fixeran pero sempre andaban co tomavistas.
BM: Non había unha vocación cinematográfica.
MLA: Non, non, era tomavistas turístico, si. Nin sequera familiar porque era fóra, era como por amolar, como exhibición. En Barcelona fixera
un curso no Instituto de RadioTelevisión, alí na Rambla. Un curso destes
de verán que eran nefastos e onde tiñamos que facer unhas pelis. Pero era
tamén un medio de formación. Nin sequera daquela cando estudaba, non
lembro ver unha muller coller unha cámara. Nin sequera como axudante,
eh? Até case xa entrando no século XXI.
BM: Grave, non?
MLA: Grave. Tivo que pasar un século, quero dicir, podiamos poñer
como data os cen anos de comezo do cine.
BM: Imos cen anos atrás.
MLA: Imos cen anos atrás? Para os meus ollos, si. A muller era o material de diante da cámara, saíndo da fábrica. Saen mesturados, mulleres e
homes, pero moitas veces saían primeiro elas, vestíanse para a ocasión, porque era unha secuencia escenografada e, polo tanto, aparecía moita muller,
pero como material diante da cámara. Ese foi o papel principal. Un papel
moi banal, para vampirizar eses corpos.
BM: Agora dáse un problema derivado do personalismo do mundo
do cine, que se centra nas directoras e en reclamar a súa presenza. Fálase
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sempre da directora e eu creo que falta agora a técnica, á que empezamos
a ver na rodaxe. Por exemplo, en Galicia hai un déficit de técnicas de son,
mesmo cara á xustificación de subvencións, así de claro, porque se valora
que inclúas mulleres. E pregúntaste: temos sonidistas? Non. A única que
tiñamos, ao final caeu. E dis: Como non hai xa nas escolas de imaxe e son?
Pois é que se dá unha proporción de vinte alumnos por cada muller. Ao
mellor non chega xa.
MLA: Imos ter que resolver iso porque é curioso, non? Unha, unha,
unha… E son xa 25 anos das escolas de imaxe e son. É un problema moi
xeral dentro desas formacións técnicas, como o segue sendo nas enxeñarías. Aumenta o número pero case todas as mulleres están en humanidades e ciencias sociais, que teñen que ver coa súa función, que é a nutricia,
a alimentaria, a de coidados. Eu cada vez que escoito a palabra ‘coidados’
tírome pola xanela virtual, porque é que non podemos caer niso. Por que
temos que estar nós? Haberá que coidarse, nunha función de solidariedade
ou de sororidade xeral, pero que nos toque de novo!? E iso encóntrase normal, pois iso mesmo acontece cos oficios técnicos. E como no cinema hai
moitos oficios técnicos, porque é unha imaxe mediada pola técnica, pois hai
que saír dese tellado cun alacrán no fociño. Realmente, aínda é moi dura a
situación. E non digamos en producións profesionais, supoño que aí non sei
como están estes estudos que fai CIMA, pero debe haber unhas estatísticas
terribles.
BM: Un dos artigos da revista vai xustamente sobre isto.
MLA: É que son moi importantes os informes empíricos que se fixeron para demostrarlles que non eran ‘cositas vuestras’. Organizacións de
mulleres van esixindo ás institucións que resolvan iso, e a única maneira
de resolvelo é esixindo para a subvención, ou para o que sexa, a presenza
de mulleres. Pero hai un momento no que se xera un funil. Chégase a un
momento no que non hai. Por que? Porque non se fixo todo o previo. Pero
isto é típico, neste caso, o do cine en España. Financia a producción, pero
todo o previo e o que vén a seguido, non. Nin formación, nin exhibición nin
distribución, co cal queda aí. Todo o contrario de moitos sistemas integrados como o francés, que por iso dá o resultado tan bo, con todas esas variedades internas que lle dan moita visibilidade e moito diñeiro. Cando fan un
programa de lanzamento, pénsano na súa totalidade. Con escolas públicas
moi de elite, como La Fémis, con formación de base nos liceos, que é o que
fai tamén o British Film Institute. Aquí pensan sempre en visibilizar catro
figuras, porque iso xa vén da época na que mandaban a Cannes dous ou tres
cineastas e aí se lles acababa o conto. É tan así esa tradición, e esa continuidade do franquismo tamén no mundo do cine, que na primeira xeración da
Escuela Oficial de Cine, como ía Franco á entrega de diplomas, —fíxate
ben—, tiñan que ser cinco e Basilio Martín Patino contoume que el non
rematara, pero que lle deran igual o diploma. Obrigárono a ir recollelo porque facían falta cinco persoas. Pois este mesmo sistema é o que lles interesa
e o que quedou necrosado. Hai dous ou tres anos empezaron as políticas
de apoio á distribución e á exhibición —algo traído tamén por Europa
Cinemas. Está todo moi atrasado e nesa cola as mulleres van pechando a
parte de atrás. Iso é algo que só se racha cun salto cualitativo, desfacer o
pinchacarneiro. Pero claro, as propias persoas teñen que concienciarse. Por
que entras nunha escola e non te atreves a facer son? Eu coido que hai aí
unha rémora cultural fortísima, porque se non é que non ten moito sentido.
BM: En canto ás axudas, esas políticas de apoio deben dirixirse a que
discursos? A todo?
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MLA: Estabamos falando a nivel moi xeral do que é a igualdade laxa
de cobrar o mesmo polo mesmo traballo e de ter acceso ao mesmo tipo de
traballos. Esta é a igualdade, é dicir, que ti poidas acceder a facer o mesmo
coas mesmas posibilidades e que che paguen o mesmo. Esa é a igualdade de
base. Agora entramos noutra cousa.
BM: É un tema do que nunca se fala.
MLA: A discriminación positiva parte da idea de igualar aquilo que
é do espazo común, esa é a cuestión. A igualdade tes que facela dende
aquí, dende todo o previo. Garantir o acceso, garantir a formación, garantir as posibilidades, etc., e xa sairán mulleres con todo tipo de vocacións
para determinados oficios. A partir de aí podes sentar as cotas. Pero, claro,
estamos falando de que por primeira vez o cine é un mundo en que os e as
pobres poden facer películas. Fíxate ben, os cineastas que había ata agora
todos eran de familia rica. Busca os clásicos. Era un mundo ao que só accedías e só te podías mover e só tiñas contactos pasando polo filtro de clase, e
é por primeira vez que iso se esfarela en parte. Non de todo, eh? Coidado!
Aí hai toda unha serie de elementos moi complexos que entran nesa trama.
Critícase a cota, e é verdade que é mecánica, e eu creo que iso ten que ver
con todo o sistema porque entran un pouco as mulleres dando ese pinchacarneiro de que che falaba, dicindo: ‘ben, pois agora imos esixir cotas’,
como fai CIMA. Cousa diferente, e iso creo que hai que dicilo con claridade,
é o tipo de obra que ti propós. Fóra de equipas técnicas, eu creo que esa é
a primeira cuestión, e que se nunha obra se valora sobre 100 debería ter 75.
Volvendo ao discurso, por exemplo, o feminismo non ten nada que ver co
xénero biolóxico e eu creo que hai autores novos en Galicia, como é o caso
de Álvaro Gago con Matria ou de Xacio Baño con Ser e voltar, que presentan
absolutamente unha mirada feminista.
BM: Pero son conscientes ou non?
MLA: Coido que nalgúns casos si, por exemplo no caso de Eloy
Domínguez Serén, que é un cineasta que a min me interesa moito, e o outro
Eloy Enciso tamén, en Arraianos, —aquel mundo era todo unha mestura,
un magma diferente. Hai algúns conscientes e, sobre todo, outros que se
van facendo conscientes. A eles non se lles exixe esa consciencia de nada.
De nada. Habituáronse a iso. No momento en que teñen un mínimo de sensibilidade, de necesidade de ver o cine como encontro co outro, pois sae a
necesidade de tomar posición e, obviamente, entran a preocuparse por este
tipo de cuestións. Creo que está avanzando, non? Pero cóntalos cos dedos
da man, eh? E nas mulleres terá que darse do mesmo xeito.
Hai moitas mulleres que fan cine machista ou que aínda non fan
cinema con ollada feminina. Esta xeración é a primeira que medra nun
ambiente no que se pode dicir que se é feminista. A culpabilización sobre
o feminismo foi unha manobra… Fíxate, falabamos antes da Varda. A Varda
foi un dos expoñentes do movemento feminista en Francia. Non chegou aos
límites marabillosos da Delphine Seyrig, pero estivo sempre. Fixo as campañas a favor do aborto, en L’une chante, l’autre pas filmou un aborto… Fai
cine militante nos anos 70 no feminismo. Eu entrevístoa no 82 en Figueira
da Foz. Os 80 foron corrosivos en todo, había que facer unha paréntese e
pasar dos 70 aos 90, pero houbo que atravesar iso, a min tocoume. Aquilo
foi unha condena absoluta, un corte radical do que se chamou a Segunda
Onda, que empezara xa coa Simone de Beauvoir. Primeiro a absorción dos
movementos hippies e pacifistas en América, onde o elemento feminista
era moi forte, e despois en Europa. Eliminación, absorción e despois condena absoluta. Ninguén se atrevía. Empezou a saír o modelo da superwoman:
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taconazo, saia axustada e curta e a gañarse unha a vida. Naquela altura, eu
pregúntolle á Varda dunha maneira non de todo inxenua que ten que ver o
seu cine co cine de mulleres. A resposta é moi extraordinaria, porque ela
volverá despois facer películas como Sans toit ni loi (1985), realmente un dos
filmes máis fortes en posición, pero daquela non se atreve a dicilo. Mira o
que me contesta: ‘No conxunto? Eu non quero ser unha muller feminista
que faga películas soamente sobre as mulleres porque na sociedade hai cousas tan importantes como as mulleres’. E eu dígolle: ‘Pero hai ou non unha
lectura das cousas, unha maneira de facer cine das mulleres?’. ‘Hai bo e mal
cine’, contesta. Naquel momento ela estaba facendo películas moi radicais
sobre a muller, pero esa muller, que asinou aquel documento 343 —polo
que lles chamaban as 343 putas— reclamando o aborto, precisamente, e
outro tipo de historias, non se atreve. Polo tanto, hai unha condena total
que chega a infiltrarse, como dicindo: ‘que fariamos mal?’. Era un pouco
como a condena a todo o que foran os grandes movementos que construíron o século. De súpeto, era como se todo aquilo tivese que desaparecer e
irmos a outra cousa, non? Felizmente iso durou o que durou e ela volverá
con moita forza ás súas conviccións. Hoxe non diría isto. Mesmo reproduzo
esta parte en El cuerpo y la cámara, porque me parece que é moi exemplar de
como o sistema pode chegar a que te autocondenes dunha maneira total.
Ao contrario, esta xeración na que confiamos —porque é realmente
na que podes confiar en tanto ten ‘todas as posibilidades’— nace noutro
ambiente mental. E por iso incorpora o feminismo e se manifesta e entra
no #MeToo e o recoñece como un movemento con dereito a expresarse e a
dicir non me teñen por que meter man nun autobús, etcétera, por falar en
termos suaves. E, polo tanto, a pesar delas farán un cinema que ao mellor
non é antipatriarcal, porque non cruzan as cuestións de clase, as cuestións
de poder, pero si que vai ser un cinema que non será antifeminista porque
xa está no ambiente.
Custou moito dar ese paso. Nos anos 90 aínda, aínda era moi difícil
que se considerase un elemento positivo. Mesmo en medios intelectuais, as
producións eran auténticos guetos. Ti mira o que se tarda en traducir á propia Judith Butler. Obras dela dos 70 e dos 80 non se traducen ata o século
XXI. E en América, as súas obras eran guetos. O que chamamos neoliberalismo supuxo unha catástrofe en todos os ámbitos. A nivel de pensamento
foi terrible. O que pasa é que a nivel de pensamento tiña tan pouquiñas doas
na man, tan poucos elementos, que se consumiu. E tamén houbo unha resistencia non visible pero moi forte. Por exemplo, a propia Varda, ao tempo,
facía o cine que lle petaba.
BM: E cales serían as pelis que quedan por facer? Aquelas cun discurso eminentemente feminista?
MLA: No mundo da cinematografía das mulleres?
BM: Si. Cales serían esas pelis pendentes? Que discursos faltan? Para
min é moi claro: falamos de perspectivas. Pero antes comentabamos que
os homes eran burgueses, e coido que tamén as mulleres son unha mesma
representación desa clase media branca. Para min iso é o que falta.
MLA: Sobre o cinema que está por facer, a nivel de contidos e a nivel
temático coido que faltan territorios por atravesar. Dende o chamado cine
máis intimista ata o cine social, entendido como tal, de confronto de clase,
falta moito por facer. E o cine feminista, como cine antipatriarcal, ten que
se desenvolver. Cómpre entender que é preciso outro modelo. Abordar,
por exemplo, a cuestión do corpo, absolutamente presente no cinema en
feminino, porque efectivamente foi a primeira reivindicación, mesmo
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emocional, toda a persecución pasa por aí: dende a adúltera a negar o dereito ao aborto, negar o dereito a saber se se quere ou non ter fillos, negar,
negar, negar. A negación é unha constante, non? E esa negación vai unida
á posesión: quérote para isto, para iso, para iso outro. Quero mirar para ti,
quero que fagas estes pinchacarneiros, quero que sexas unha starlette ou
unha monxiña da caridade, quero que sexas o que a min me fai falta. Desa
negación vén a posesión, e eu coido que ese tipo de cousas, a cerna do
cinema feminista, aínda van vir. Cando digo aínda vai vir, non significa que
todo o mundo se poña a dar couces contra o aguillón, senón que se produza esa diversidade nas propostas de películas que nos leven a comprender
onde estamos e onde nos movemos. É o que se chama ‘cine situado’. Tes que
decatarte de que unha obra se sitúa no seu tempo, quéirao ou non, aínda
que teña que ver co pasado dende este presente. Sitúase nas perspectivas
que ten de porvir, sitúase, obviamente, na clase social contra ou a favor da
que estás. Hai toda unha serie de elementos que están atravesando iso. E
esa diversidade de obras oxalá apareza, porque, se non, corremos o perigo
de ver sempre a mesma obra, a mesma formalización, o mesmo bucle, o
mesmo riciño. Estar aí facendo a mona, para entendérmonos. E vendo e
pensando: ‘isto debe de estar ben’. Pero agora estamos falando de obras que
teñen outra vocación, a de entrar en contacto cos seus públicos, de tentar
o cinema de ensaio como un cinema sen xerarquías, sen regras, pero buscando un tipo de resultado. É esa idea de que cada proposta ten que ter a
súa singularidade e unha posición moi clara do que se quere facer, chegues
ou non ao resultado que queres, que esa é outra cuestión. Esa é unha cuestión moi difícil de predicir mesmo para as persoas que fan cinema e moitas
veces chégase a resultados sen saber como se chegou. Eu creo que ninguén
sabe como chegou aos resultados case nunca.
BM: Si, si, nese sentido creo que aí hai algo xa. Non é o discurso de
sempre. Móstrase un relato oculto, porque ás veces son relatos porque están
ocultos, porque non se contou a nosa historia aínda. Falta esa perspectiva, a
herstory. Nese sentido, si que o relato está totalmente cortado, amputado. Se
non vimos unha muller coller unha cámara ata os 90, pois probablemente o
relato da muller non está aínda feito.
MLA: No cinema, pouco. Pódese seguir, pero é moi difícil.
BM: A ti que te levou ao salto a dirixir? Como superas o bloqueo de
poñerte tras a cámara? O valor, a idade, a experiencia, influíron nesa decisión de te expor? Porque á fin, cando dirixes ou fas unha película, exposte.
MLA: Eu empecei dun modo máis cauto, mostrándome menos.
Mostrándome a nivel temático con Santa Liberdade (2004), un filme cunha
marcada posición política, a verdade, no que apostei por un tema forte.
Coido que en Santa Liberdade había dúas causas: un tema que tiña aí por
razóns mesmo de militancia, e o tema da viaxe, que sempre ampara moito.
Unha viaxe con final feliz, á fin e ao cabo. Creo que aí inflúe moito o meu
coñecemento da foto —fixera a tese doutoral sobre fotografía— e a miña
orixe xornalística, porque realmente Santa Liberdade está feita dende o
método xornalístico. Entrevisto por separado tres personaxes —o fillo
de Velo, o de Sotomayor e o home de confianza de Galvão, que non tiña
fillos— sobre os temas fundamentais arredor da acción. Fágolles as mesmas
preguntas, contrastando estas tres fontes para saber se van dar ao mesmo
lugar ou non. Utilizo arquivos —algo que vén moito do mundo do xornalismo— que constatan ou son indicio do que aconteceu, e aí é cando
rompo un pouco o collage. Hai un momento no que os arquivos se desprenden e, seguramente, esa é a parte máis ricaz. Entro xa daquela no arquivo
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persoal, que despois se mantén en todos os meus filmes. En Liste, pronunciado
Líster (2007) aparecen os filmes persoais da familia Liste, os arquivos históricos. Neses filmes vese un pouco o que me atrevo a facer naquel momento
con temas que son máis do espazo público. Con A cicatriz branca (2011) xa
me meto en temas máis persoais. É un filme máis de xénero, un filme feminista sobre as mulleres que emigran soas, que trata de recuperar o sentido
do corpo, recuperar a alma, dalgunha maneira, ao recuperar a fala. Ese
filme é diferente e tamén as miñas fontes son diferentes, pero nel aparecen
arquivos persoais, aínda que sexan ficcionalizados, e a base é absolutamente
documental. Todo o que se conta pasou, pero organízase a nivel de relato
dun modo distinto. E onde xa entro de cheo no que son eu é en Nación
(2020). Pero, claro, foron vinte anos para chegar aí.
BM: Pero velaí o salto da tecnoloxía do que falabamos. Pasas do teórico ao práctico, a que se te xulgue. A dicir: teño a capacidade de facer o
meu propio relato. Sexa dende un punto de vista xornalístico, artístico,
de creación, ou de exposición, ao final vai estar no ollo de moitos. E iso é,
sobre todo, unha experiencia, porque ás veces dis: ‘non pasa nada’, sexa por
inxenuidade ou porque non tes medo.
MLA: Ben, eu xa entro aí con aniños, eh.
BM: Por iso. É un caso que tamén dá para que ti mesma reflexiones.
MLA: Cando entro, entro con todas as inseguridades do planeta
Terra. O único que tiña seguro —pois era un tema que eu arrastraba— era
Santa Liberdade. Sabía como facelo dentro de determinada estrutura e que
debería ter interese. E interese espertou porque, seguramente, é das miñas
películas a máis vista en moitos casos. Sobre todo polo recordo que hai dela.
Fíxate que agora estamos falando de Velo e nunca citan Santa Liberdade. Iso
é por algo. Beberon de aí directamente, porque practicamente recollen,
copian e pegan. É, realmente, a película sobre Velo.
Dicía que eu entro con todas as inseguridades. Pero que che digan
que aquilo é un disparate, vaia, pois eu creo que para iso si que estaba
preparada, porque fixen moitos na miña vida. As cousas máis lóxicas e
máis racionais foi polas que fun máis atacada. Por exemplo, traer a facultade para Santiago. Se vas ás hemerotecas daquela época, é como se eu
fose a vamp chucha-sangues que viña aquí esnaquizar todo o sistema dos
medios. Non querían, simplemente. Agora fórmanse xornalistas dentro do
sistema público. Nas ocasións nas que a razón foi por diante os couces foron
terribles.
Os disparates maiores? Trouxeron as mellores gabanzas. Mais se
resulta que sobrepasas os lindes, veñen os couces, aínda que, a verdade,
non me importaba nada. A ver, impórtache máis a nivel afectivo se unha
amiga túa na que confías moito empeza a facer carantoñas, como dicindo:
‘ah, que non me vexan con esta pola rúa’. Iso é o que realmente che afecta,
polo menos no meu caso, é a parte máis emocional. Agora ben, a parte institucional e todo iso, esquézoa. E, de feito, Televisión de Galicia só a emitiu
unha vez, durante o bipartito.
BM: Pero mercouna.
MLA: Claro. E tamén Líster e nunca a puxo. A cicatriz púxose moi
pouco. Son estas historias: pago pero gárdoa na gaveta e non a exhibo. Nun
medio público, eh? É máis. En 2004, pola primeira vez o Consorcio do
Audiovisual decide sacar unha especie de libriño que era como Docs from
Galicia. Escollían catro documentais dos máis representativos, para o que
montaron un xurado no Consorcio. Seleccionaron entre eles Santa Liberdade
e entón suspendeuse o xurado. Non saíron [os libriños] aquel ano. Alí
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morreu o conto. Uns anos despois, Líster si aparece entre esas catro. Pero
con Santa Liberdade, que era das do 2004, chegaron a este punto de censura.
Non existiu o xurado, non existiu a decisión, fíxate ben. O problema que eu
vexo? Que se eu estou nun xurado deste tipo, dígoo publicamente. Ninguén
o fixo. Pero agora responsabilízome eu de dicilo publicamente. Porque as
fontes que teño a nivel xornalístico foron directas. Entendes a cuestión?
É xente que estaba alí. Esa é a cuestión. Por iso che digo que nunca me
importou a posición institucional. Porque é a única maneira de, no meu
caso, seguir adiante. Non, non digo que eu sexa un exemplo. Non se pode ir
así pola vida, seguramente. Pero se che toca, que fas? Desaparecer de novo
pola liña do horizonte cara a Groenlandia? Non. Xa fixen un relato que se
chamaba Groenlandia para un festival de poesía. Tocoume facer iso. Que ía
facer? Largarme, outra vez, que era o que querían? Non.
Líster xa se fixo noutras condicións, cando estaba o bipartito e con
Fernando Salgado á fronte de Comunicación. Pero en realidade foi por
unha cuestión accidental. O fillo [de Enrique Líster], ao que atopei nun
congreso sobre o exilio, díxome: ‘tes que facer unha película sobre o meu
pai’. Eu respondín: ‘quen é o teu pai?’ E alí xa me comprometín e púxenme
a facela. En fin, por iso che digo que non sirvo de modelo para ninguén. A
cicatriz xa quixen facela con perspectiva de xénero, malia que seguramente
saíse antes de tempo, non había aínda este rebumbio do cine feminista. E
despois Nación, que xa é a miña última película de momento.
BM: Que achega Nación para as novas cineastas? Xa dixeches que non
es modelo para ninguén.
MLA: Que achega Nación? Imos ver… que queiran facer cine con
mirada feminina, female gaze.
BM: Feminina ou feminista?
MLA: O cinema feminista obrígate a facer un filme antipatriarcal,
que Nación tamén o é. A ollada feminina é un cinema antisexista dalgunha
maneira, é un cine para situar a experiencia da muller no centro, para que
esa experiencia se transmita, para sentila como propia. Calquera que vise
Nación e a épica das mulleres no téxtil e na conserva, ou non lle interesa en
absoluto ou non queda como se mirase unha noticia televisiva. Nela hai,
ademais, outros elementos; obviamente que non é só a parte de constatación dunha serie de reivindicacións e de como elas van pasando de esixir o máis inmediato á propia conciencia política —no sentido extenso
do termo—, a sentirse realmente empoderadas. Vanse transformando ao
se recoñecer independentes e co que poden facer simplemente con ter
acceso a un salario, a unhas vacacións, a mercar unha mobilette, e co que
é ter acceso a encontrarse e a xuntarse. Para a festa e para enfrontarse á
patronal ou para, no fondo, decidir. Un proceso de auto-organización moi
interesante en todas elas. E despois aparecen esas pezas que xa foron utilizadas noutras pelis —das conserveiras da Illa de Arousa— e o que está
oculto e latente nas mulleres revélase como maxistral. Velaí o discurso
daquela muller dicindo: ‘Que queren as autoridades? Por que non cumpren o que asinan? Nós que non temos cultura, que podemos facer? Poñer
unha bomba? Por que estes chulitos non se unen a nós? Están cobrando máis
ca nós. Por que esta patronal quere agora pechar esta fábrica? Acabou con
nós. Quere pechar esta fábrica porque quere vendela para pisos?’. Aí está
—e é o ano 89, se non me equivoco, finais dos 80—, aí está todo o que
foi a operación burbulla: especulación na construción, acabar co traballo produtivo, que é o que elas reivindican —estas e outras tamén, non?
Polo tanto, que achega [Nación] sobre todo? Achega que as mulleres están
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no centro, que as mulleres pasan por unha experiencia, que ese corpo das
mulleres nese cinema se trata dende elas propias, dende elas mesmas, non
hai un aspecto voyeurista, non hai unha actitude de fetiches, de convertelas
en fetiches, non hai nada do que estaba analizado e denunciado na mirada
masculina, e, polo tanto, teñen outro rol, están no centro da historia e esas
son as cuestións básicas para a mirada en feminino, que é da que falaba precisamente a Varda, da mirada en feminino. ‘Son feminista pero non quero
facer cine feminista’, dicía ela. Pero sen o cine feminista non se tería dado
ese debate que xa se deu. En cambio, ten un modo de mirar que xa se ve en
Cléo —que é do ano 61—, con esa cámara, cos espidos… Ten un comportamento completamente diferente, non? Non é que unha muller non poida
filmar cus ou tetas, non se trata diso, senón para que os filma, como os filma
e para quen os filma. O que poden traer eses interrogantes é: que queres
facer cando fas unha película? É entón cando fas unha película de mulleres ou con mulleres. Nese sentido, coido que a min me aprendeu moito,
para alén de todas as constantes que sempre manexei: arquivos xudiciais,
arquivos mediáticos, arquivos persoais, performance… Xa en Santa Liberdade
aparecía a performance, no inicio e de maneira máis incidental. En Líster aparecía tamén. A cicatriz xa foi a performance arredor do periplo e a historia das
mulleres emigrantes. E en Nación emerxe con máis complexidade, porque o
fai ligada, precisamente, a que non é só un filme de reivindicación laboral.
Esas mulleres teñen consigo toda unha serie de aspectos que as dominaron
—como foi a Igrexa—, porque en paralelo a que elas se estivesen manifestando, as mulleres estaban sendo sometidas a botar o demo pola boca, non?
Eu collo imaxes d’O Corpiño da mesma época, os anos 70, as filmacións
de Jacinto Esteva. Como n’A cicatriz, onde a parte documental está naqueles últimos minutos de Moreda e nos arquivos do cuarto no que morreu
Castelao e en como se construíu esa película, con que materiais, neste caso,
en Nación, o ensaio é máis arriscado, pois pasa do actoral ao documental.
É dicir, a mesma actriz vaise transformando nun documento cara á fin da
película, nunha actuación, que eu coido inigualable, de Mónica Camaño.
Agora, claro, eu teño que facelo sempre nos ‘meus’ lugares. Iso está filmado
no bosque no que se filmou parte de Líster —o teatriño— está filmado na
mesma granxa na que se filmou Santa Liberdade —a parte das entrevistas.
Quero dicir, que teño que ter os meus lugares de amparo. Porque se non,
non me sairía. Non me sairía así, nin me arriscaría a iso. Pero é curioso
como saen as cousas, porque esa é unha única toma. Non podía haber máis.
BM: E se tiveses que responder á mesma pregunta que lle facías a
Agnès Varda? Cal era o papel da muller no teu cinema?
MLA: Fíxate, eu empezo con temas que son moi masculinos. No
Santa Liberdade o asalto a un barco. Pero xa aí entran as mulleres que había
detrás, entran as mulleres de todos eles ou a parte feminina de todos eles:
a filla de Humberto Delgado, a sobriña de Galvão… En Líster, a súa muller
é un dos elementos centrais. Sen a súa entrevista non se daría a película. E
xa a partir de aí, deses dous elementos, desas dúas películas, paso da esfera
pública ao espazo do íntimo a partir de Cienfuegos, 1913 (2008). Cienfuegos si
que marca en min un declic para atreverme a dar outros pasos. A película é
moi pequena. É evidentemente unha película de dó, sobre a miña nai. É a
película na que eu collo a cámara. Fago soa esa película. Apréndeme un técnico, Manolo Fidalgo, cunha cámara da facultade. Para non meter a zoca e
que non saíse absolutamente nada. Porque era ao abeiro daquel programa
‘Ópticas Cruzadas’ para a Feira do Libro da Habana con Belkis Vega. Aí hai
un declic e a partir de entón xa entran as mulleres xusto como experiencia
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Faise referencia a Beiras: Vivir
2 veces, un filme con Xosé Manuel
Beiras producido en 2021 por Ollo
Vivo e dirixido por Pepe Coira,
Gaspar Broullón e Jorge Coira.

das mulleres. As criadas, por unha banda, mulleres en movemento, neste
caso en desprazamentos involuntarios cara a outros lados, ou xa as mulleres en movemento pero dende elas propias e cara ao filme antipatriarcal que
é Nación. Polo tanto, eu aí vou dando estes pasos que che permite a vellez.
Estou empezando a ser vella e estou empezando a facer cousas absolutamente deplorables. Como dicía o Huete na película de Beiras: ‘total, para
min é novo isto de ser vello’.4 Para min é moi novo isto de ser vella e resúltame novo isto de empezar a facer as películas nas que me sinto dentro.
Realmente chego a iso en Nación. N’A cicatriz é diferente porque as mulleres
arrastran canda si unha especie de tenrura, unha especie de señardade,
unha especie de necesidade de retorno. Claro, é durísimo e non me atrevín
a facer un documentario. Nos relatos delas había moita dor. Pero, en cambio,
a dureza que poida ter Nación é unha dureza de vitoria sempre. Porque [as
mulleres] saben que non teñen forza suficiente como para que lles devolvan
o roubado, aínda están en litixio por esas historias, pero elas xa gañaron. Xa
nunca van ser dominadas. Poden estar na máis absoluta precariedade, pero
non van estar dominadas, e ese é un punto importantísimo que se achega.
Porque o peor é pensar que non hai unha saída, que non te podes manifestar como es, como o resto das persoas coma ti, no sentido individual. No
sentido colectivo si, os dereitos deben estar obviamente garantidos e senón
que non se fale de sociedade. Pero esas mulleres son absolutamente libres
e poder constatalo é unha cousa realmente fundamental, porque seguramente, a nivel de produción, foi a película máis complicada. Os maiores
problemas con que me encontrei, que xa non teñen que ver cos problemas
institucionais, nin de axudas, nin de equipo, teñen que ver con outras cousas. Iso de que a película se che esfarele polo medio e que che falle todo,
só pasou nesta. Pero foi o que permitiu que se fixese así. Eu pensei: ‘non a
vou poder facer pero vouna facer igual’. E dou con Nieves. O que me salva
a película é Nieves. Como tiña na cabeza o que quería, —eu creo que é
importantísimo ter a prefiguración do corpo que buscas, non?— hai un
momento no que, por un azar, dou con ela. E a partir de aí de cabeza, claro.
BM: Un azar buscado.
MLA: O azar como diría [Manuel de] Oliveira é a máscara do destino.
BM: A crítica e algunhas prácticas, encádrante no Novo Cinema
Galego. Ti sénteste parte del?
MLA: É que nunca o pensei. Nunca pensei se me sentía arte e parte
ou non. En principio parecía que a etiqueta ía cara a xente máis nova.
BM: En principio, pero eu creo que non é determinante.
MLA: Non é determinante, nin ten por que ser, é máis pola obra. Nun
primeiro momento parecía que era como moi vinculado á cuestión etaria,
de novas fornadas, e dun cine do que se falaba cun sistema de produción
diferente, e formalmente diferente etc., etc., etc., etc. Entón, o meu sistema de produción foi sempre máis ou menos estándar dentro do que é a
precariedade. Até que fago as cousas persoais, unicamente persoais, as curtas para determinadas encargas como Cienfuegos ou Groenlandia, que é para
un festival de poesía. Pero as outras desenvolvéronse dentro da ‘norma’:
montar unha equipa, pagar por convenio, traballar con pautas, como sabía
ou como me ían aprendendo as que estaban canda min. Pero agora con
Nación si que creo que é unha das películas máis arriscadas de todo o Novo
Cinema Galego. A nivel de contido e a nivel de posición antipatriarcal.

117

Galicia 21

Issue K ‘21

Review

Vigo: Xerais. 2020. 352 pp.
isbn 978-84-9121-616-2

REGUEIRA, Mario
Narrativa e
imaxinario nacional
na reconstrución do
campo literario de
posguerra (1936-1986)
Manuel Forcadela
Universidade de Vigo

Salienta o prologuista do volume, e director da tese correspondente en
que se basea a publicación, Arturo Casas, o ‘descrédito de vellas narrativas monolíticas —non infrecuentemente autoritarias— sobre o que Galiza
e a súa cultura sexan, ou sobre o que puideron e poden chegar a ser’ (13)
e sitúa como centro do relato a producir polo NEIHLG (Núcleo de Estudos
para a Innovación da Historia Literaria Galega), no que adscribe o autor do
traballo que nos ocupa, ‘o intento de (re)constitución dun campo literario
galego con base en determinadas axencias e imaxinarios e en moi concretas
escollas de signo ideolóxico, filosófico, estético, identitario, cultural… de
acentuada performatividade’ (14).
Certamente o movemento teórico e de prácticas textuais que segue
á Desfeita, título dunha das novelas de Camilo Gonsar, do galeguismo republicano en 1936 habería que situalo dentro dunha estratexia, por entón moi
calculada por parte do movemento nacionalista galego, que proviña da súa
experimentación en diversos tramos da historia recente, como era a oposición binaria entre Nacionalismo Político e Nacionalismo Cultural. Desde
os tempos do vello Rexionalismo de Murguía e Brañas houbo conciencia da
dobre vía da recuperación posible de Galiza como ente nacional: por unha
banda, o traballo de índole cultural, baseado na incorporación da lingua
galega como lingua de cultura e na recuperación e conservación do noso
patrimonio histórico, e non só; e, por outra, o traballo político, sempre no
dilema da oposición social e de clase, entre o que poderiamos denominar,
para simplificar, nacionalismo de dereitas ou de esquerdas. Xa no século XX,
e desde a fundación das Irmandades da Fala, esta polarización seguiu a funcionar, tendo como campo de probas as propias Irmandades, e, desde 1931,
no campo político xerado, entre outros, pola Segunda República Española
e o Partido Galeguista. O fulgor político de figuras como Lois Porteiro
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Garea ou culturalista, e non menos político, doutras como Vicente Risco,
enténdese polo momento histórico e institucional. E velaí como a estratexia
culturalista de Risco ao longo da Ditadura de Primo de Rivera devén o primeiro dos modelos a termos en conta á hora de afrontarmos a Desfeita. Ben
certo é que á decadencia política de Risco como líder do movemento, a partir da propia ditadura, segue a aparición do personaxe fulcral de Castelao,
que acentúa o contraste entre, por unha banda, o seu exilio inevitable e,
por outra, o colaboracionismo impresentable do temeroso Risco e outros
nos primeiros anos do franquismo.
Como é sabido, o vello Partido Galeguista continúa a súa andaina
na clandestinidade franquista, da man de Manuel Gómez Román e Ramón
Piñeiro, entre moitos outros, agora de xeito maquillado por medio da
Editorial Galaxia. Neste contexto histórico, definido por unha certa inercia derivada da situación editorial inmediatamente anterior, con moi escasas institucións culturais (a RAG, o Instituto Padre Sarmiento, o Patronato
Rosalía de Castro, La Noche e o Suplemento del Sábado, Litoral e Fingoy),
xorde unha primeira actividade cultural e editorial que provén directamente do activismo de preguerra, con Bibliófilos Gallegos, a editorial
Monterrey, Edicións do Castro, Editorial Castrelos e a SEPT. Será nestas
condicións onde se sitúe o nacemento da Editorial Galaxia, continuidade
no interior do vello Partido Galeguista, un partido convertido en editorial,
fronte ao partido no exterior, isto é, no exilio e na emigración, partidario
sempre dunha acción máis aberta en termos políticos, e por tanto moito
máis perigosa, contra o réxime ditatorial e represivo.
Velaí, como se sabe, o punto histórico de pregnancia de relatos como
Retorno a Tagen Ata, de Xosé Luís Méndez Ferrín.
As preguntas clave que se formula e tenta contestar Mario Regueira
son: en primeiro lugar, en que condicións xorde o proxecto piñeirista e a
súa plasmación nun proxecto editorial como Galaxia; cales foron os seus
determinantes político-pragmáticos e teórico-filosóficos; a que prácticas
textuais e editoriais conduciron; e, en segundo lugar, cales foron as consecuencias de toda índole derivadas desa actitude e dese programa político.
Trátase, por tanto, de facermos un ditame histórico e cultural que exima,
ou non, de culpabilidade, se a houber, os continuadores do PG no territorio
do franquismo. De vermos con detalle cal é a nosa débeda actual cun proxecto que se nos presentou no seu momento ben como o resultado dunha
traizón, ben como produto pragmático do posibilismo.
O dilema non é fácil. En primeiro lugar, porque a capacidade represora do fascismo nese momento non tería ningún problema en segar de raíz
calquera tentativa de subversión, por mínima que fose, forzando, dun modo
ou outro, os restos do PG no interior a unha forma de infrapolítica que fose
diluíndo a súa radicalidade inicial segundo pasan os anos, sendo cada vez
máis infra e menos política. En segundo lugar, porque a posición culturalista deixa aberto un espazo político que outros virán ocupar cos seus
reproches e argumentos, esmigallando definitivamente os restos do Partido,
convertidos xa noutra cousa.
Mais non é diso do que nos fala Mario Regueira, por máis que ese
sexa un dos aspectos reflexivos básicos que se derivan da lectura do seu
libro. Antes ben, trátase de bebermos nas fontes textuais, non sempre directamente explícitas, na medida en que moitas delas veñen moduladas por
imaxinarios literarios, no macrotexto que se xera ao longo de varias décadas, desde a constitución da Editorial Galaxia ao mesmo tramo final da
ditadura. E de vermos nese macrotexto un conxunto de indicios, illando os
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seus compoñentes icónicos ou simbólicos. Nese sentido o relato do autor
obedece a un propósito de distanciamento obxectivo das diferentes fontes manexadas, de maneira que non aspira a constituír unha perspectiva
propia, senón un discurso que brote do amoreamento doutros materiais
previos, alicerces para a construción dun nivel superior que nos permitan
unha maior comprensión do conxunto. Ben certo é que, en determinados
momentos, o discurso aporta novidades interpretativas ou documentais de
relevancia. De maneira que o lectorado debe partir do abandono da idea de
estarmos diante dun traballo unicamente de compilación de coñecementos.
Na miña humilde opinión, iso, a novidade, acontece nos capítulos
centrais do libro. Concretamente os dedicados á concepción ideolóxica
dos axentes deste proceso onde se nos fala da base branda do pensamento
de Galaxia e da filosofía como programa político da clandestinidade.
Certamente que o proxecto do piñeirismo baseouse ‘na impregnación de
ideas, antes que no adoutrinamento directo ou na achega de novas obras
para a creación de algo semellante a un canon ideolóxico ou filosófico’
(148). Mais hai por parte do piñeirismo un claro rexeitamento da lectura e
análise de Sempre en Galiza, de Castelao, publicado en 1944, obra herdeira
tanto da perspectiva esencialista, presente, en xeral, en toda a Xeración
Nós, como da perspectiva federalista como solución ao problema nacional
europeo. Pola contra maniféstase unha aposta clara pola solución monárquica que implicaba rexeitar as alternativas republicanas e o Estatuto de
1936. Ao tempo óptase pola disolución do Partido Galeguista, datada na
reunión da Rosaleda de 1957, aínda que operativa desde moito antes, dándose de facto un achegamento aos postulados de Vicente Risco.
E velaí a aparición de tres modelos teóricos de peso que van atribular a imaxinación e o pensamento do pseudofilósofo, eterno estudante que
nunca rematou a carreira de filosofía, Ramón Piñeiro: Spengler, Heidegger
e Mircea Eliade.
Sabemos da incidencia e coincidencia de certos aspectos da obra de
Oswald Spengler na obra de Vicente Risco. A súa concepción cíclica da historia, distinguindo entre cultura e civilización, coincidía dalgunha maneira
co Risco que teorizara sobre os hylicos, psíquicos e pneumáticos, os homes
e os tempos da materia, a humanidade e a época do talento e, finalmente,
a etapa dos poetas e filósofos. Spengler fálanos da cultura, como o estadio
inaugural da humanidade en harmonía co medio e apoxeo das relixións,
sucedido pola civilización, como resultado da aparición das cidades e a concentración da poboación no novo medio, de onde xurdirá o cesarismo como
abolición da democracia e retorno aos vellos valores do sangue e a honra,
antes da aparición do imperialismo e o conflito entre os distintos césares,
conducente ao regreso á fase inicial por medio da guerra.
Heidegger fala dunha Europa circundada polo conflito entre Rusia
e os Estados Unidos. Por unha banda, o exceso de organización do home
normal; por outra, a desolada furia da técnica, que conducen ao escurecemento do mundo, a fuxida dos deuses, a destrución da Terra, a masificación do home, a desconfianza en calquera acto creador e libre. Trátase,
no fondo, da vella posición do nacional-socialismo, redixida noutros termos, dez anos despois da Segunda Guerra Mundial, contra Rusia e contra
Estados Unidos. Aínda que tamén poderiamos encontrar aquí un eco do
Risco da Teoría do Nacionalismo Galego, no capítulo denominado ‘Teleoloxía
do Nacionalismo Galego’, a falar da crise da civilización mediterránea e
da civilización americana, e a emerxencia do Atlantismo das sete nacións
célticas.
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Segundo Mario Regueira, parte da lexitimidade do grupo de Galaxia
como xestores culturais podería fundamentarse en Heidegger, sendo ben
visibles os trazos que deixa o alemán na obra do propio Piñeiro e na de
Celestino Fernández de la Vega, por non falarmos da tradución ao galego
en 1957 de A esencia da verdade, verdadeiro símbolo de época, coa mediación do galego Domingo Carvallo. Ademais, os catro elementos definidores da galeguidade, a Saudade, o Sentimento da Paisaxe, o Humorismo e a
Imaxinación, mencionados por Piñeiro no prólogo a As Covas do rei Cintolo,
de Daniel Cortezón, son descritos, na miña opinión acertadamente, como
correlatos de conceptos presentes na obra de Heidegger.
E tamén Mircea Eliade, o fascista romeno, emigrado aos Estados
Unidos, de obra monumental e definidora de moitos dos camiños da antropoloxía contemporánea, maiormente no ámbito do que denominamos
Antropoloxía Idealista. O seu coñecido O mito do eterno retorno. Arquetipos e
repetición (1949), en moitos aspectos coincidente coa teoría de Spengler, pola
súa teoría do tempo circular, establece, tamén, o mito e o arquetipo como
resistencia fronte ao terror da Historia.
Interésame especialmente, na medida en que formou parte do meu
propio percorrido investigador ao longo das décadas pretéritas, o proceso
de influencia que se establece entre Piñeiro e as principais narrativas literarias do seu tempo, Fole, Cunqueiro, a Nova Narrativa Galega. E velaí un
artigo de Piñeiro sobre o que xa temos chamado a atención con anterioridade: ‘Carta a Álvaro Cunqueiro, trobador galego, falándolle dos males presentes de Europa e do seu remedio, dende a ladeira dun castro lugués’, de
1951, texto que, polo que vemos, segue a ser unha fonte de reflexión polos
seus contidos e matices.
O capítulo catro daría para unha publicación singular na medida en
que está todo el dedicado ás novas narrativas que, por entón, foi consolidando Galaxia, con escritores moi novos que axiña foron consolidándose
até convertérense en clásicos: Gonzalo Rodríguez Mourullo, Xohán Casal,
Méndez Ferrín, María Xosé Queizán, Camilo Gonsar, Carlos Casares, unidos aos regresados do exilio, Luís Seoane, Eduardo Blanco Amor, Eliseo
Alonso e Xosé Neira Vilas. As tensións que pouco e pouco van xurdindo
nese grupo (tanto entre si, quer por seren propias da escrita literaria e as
infindas opcións creativas, quer por razóns ideolóxicas e políticas, como coa
propia xeración de Piñeiro, Fernández del Riego, García Sabell, Fernández
de la Vega, na que tamén poderiamos incluír a Cunqueiro e Fole) aparecen
contorneadas e darían, como é obvio, para unha obra aínda máis delongada
e complexa.
Libro denso e de infindos requintamentos, de escrita gozosa e exposición clara, que haberemos de revisitar en numerosas ocasións nos vindeiros tempos e que cumpre totalmente os seus obxectivos de deitar unha
nova ollada e un sopro de aire fresco sobre moitos dos tópicos instituídos
da nosa historiografía contemporánea. Obra matriz da que cabe esperar un
longo rosario de opúsculos adxacentes que poidan introducir matices ou
desenvolver aspectos que só puideron ser apuntados. Indispensable en calquera bibliografía da época e punto de partida para o seu estudo, tanto teórico como práctico por medio de traballos ou achegamentos a obras, etapas,
escolas e autores.
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GARRIDO
GONZÁLEZ, Ana
Xohana Torres.
Da viúva de vivo á
muller navegante
Helena González Fernández
adhuc-Universitat de Barcelona

O Premio Xohana Torres de ensaio do ano 2020 gañouno unha monografía sobre a autora do ‘EU TAMÉN NAVEGAR’, un traballo que, a partir de
agora, cómpre ter moi en conta nos estudos críticos sobre a autora e sobre
a literatura galega do século XX. Trátase de Xohana Torres. Da viúva de vivo á
muller navegante, de Ana Garrido González. Ademais dunha lectura atenta
e chea de novidades sobre a novela Adiós María, que constitúe o miolo do
libro, Garrido demórase nas figuras da espera, esas construcións literarias
que, tradicionalmente, botan man das personaxes femininas para retratar o
tempo detido da experiencia penelopiana, unha espera estática que agardaría polo regreso dun ser querido: Penélope por Ulises, a viúva de vivo
rosaliana polo amantiño que marchou para América, Maxa —como orfa de
viva— pola súa nai… A constatación das múltiples feituras de Penélope na
literatura contemporánea permitiunos a Ana Garrido e a min manter conversas intensas e apaixonadas cando a súa investigación comezaba a interrogar a representación da migración galega. Declaro, logo, para que non haxa
engano, que a miña lectura desta monografía está marcada pola complicidade e os encontros demorados en Varsovia, Barcelona e Vigo.
Desde as viúvas de vivo de Rosalía de Castro á orfa de viva de Xohana
Torres, as figuras á espera empréganse como marcos nas leiras da emigración galega para dicir o trauma. Tradicionalmente son elas, as personaxes
femininas, as que mostran de maneira metafórica, pero tamén figurada,
unha ferida que forma parte, sen interrupcións, do relato da nación na
Galicia contemporánea. Trauma etimoloxicamente significa ferida, e remite
necesariamente ao corpo. Margarita Ledo Andión optou pola contigüidade
semántica e chamoulle cicatriz no seu filme sobre a migración galega e das
galegas a Bos Aires. En calquera caso, a emigración, esa ferida, arrastra o
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peso do trauma a través dos corpos das mulleres que, por súa vez, singularizan cada unha ao seu xeito ese aprender a esperar o regreso, pero sobre
todo, aprender a esperarse a si mesmas. Mísia canta un fado que explica ben
esta transformación, e coido eu que lle sería moi grato a Xohana Torres,
seareira de Amália Rodrigues. Tamén Itziar Pascual reescribe o mito nese
sentido. Hai moitas figuras na cultura contemporánea galega que permiten rastrexar a ferida da emigración. Garrido estuda como a ‘viúva de vivo’
rosaliana correspóndese logo coa muller tola en autores como Castelao,
Luís Seoane, Rafael Dieste, Reimundo Patiño e Chano Piñeiro. Mais non
son, ao seu ver, só metáforas da nación, senón suxeitos femininos non previstos que dán corpo a unha dor. Desa convicción parte a súa análise da protagonista de Adiós María.
Xohana Torres. Da viúva de vivo á muller navegante organízase en cinco
capítulos: a biografía da autora, as figuras femininas que protagonizan a súa
obra dramática, unha análise polo miúdo da novela Adiós María, algunhas
consideracións sobre o macrotexto do desarraigamento que aparece na súa
obra poética e, finalmente, nas conclusións, reúne as personaxes femininas
máis destacadas da obra de Torres e ponas en relación coa Penélope navegante. Garrido defende que a obra enteira de Xohana Torres, desde a poesía
á literatura infantil, mostra unha grande coherencia ao presentar as personaxes na súa vulnerabilidade, o que lles permite devir suxeitos non previstos, e mostrar o seu desacougo, cando non o seu desacordo, co papel que a
sociedade tradicional lles tiña reservado como mulleres.
Como consegue rescatar a Maxa do pozo sen fondo da vitimización e
a inmobilización da ausencia? Con que ferramentas fai posible Ana Garrido
a contralectura da resignación na obra de Xohana Torres?
Sen dúbida acerta ao elixir o marco teórico que guía a súa análise, e
que significa unha alancada máis respecto dos traballos anteriores sobre a
obra de X. Torres. Refírome á contribución de Teresa Bermúdez, que leu
Adiós María como bildungsroman feminino, tamén ás de Iolanda Ogando,
Montse Pena e Dolores Vilavedra no monográfico que lle dedica o número
188 da revista Grial, ou Marisol Rodríguez na súa tese de doutoramento.
Garrido acerta ao triangular a teoría feminista nas súas confluencias coa
teoría crítica das emocións, as teorías sobre o espazo e xénero e os estudos
migratorios.
Afirma que o corpo das mulleres é o campo de batalla no que conflúen o relato da nación e mais a historia da violencia perpetrada contra as
mulleres. Dálle unha volta máis á novela de formación ao poñer en cuestión,
seguindo a Sara Ahmed, o paradigma de ‘promesa de felicidade’ reservada
para as mulleres de mediados do século XX, as que retrata Torres ao longo
da súa obra literaria. E pon en relación a Maxa coa moza rara que retratou
Carmen Martín Gaite. O que mostra Garrido é o desacougo e o desexo de
emancipación das mulleres das xeracións de medio século. E aínda máis,
defende que a vida de Maxa actúa como encrucillada das emigracións do
medio século: a interior, que provoca o desprazamento do campo á cidade,
e a exterior, que leva a procurar noutros países o traballo que non hai nunha
Galicia en crise. Adiós María ‘inscríbese no vértice exacto do tránsito –corporal, social, espacial, simbólico, de idade, etc.’ (126). Maxa responde,
segundo Garrido, ao retrato dunha ‘orfa de viva’ marcada polas transicións:
pasou do edén rural ao inferno das casas baratas, na súa adolescencia vive a
migración cara a Europa da nai e mais do pai, e como consecuencia disto,
atura na súa adolescencia unha responsabilidade que non lle corresponde:
responsabilizarse como ‘nai’ da familia, cando ela sabía que por medio dos
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estudos podería traballar e, xa que logo, ter autonomía. A adolescente
Maxa non se limita ao estatismo penelopiano, corporeíza ese momento de
transformación e apunta cara á Penélope navegante do poema-bandeira de
Xohana Torres. Porque Maxa sabe que outra vida é posible e desexa profundamente, aínda que iso a enferme, abandonar a inmobilidade da espera
para poder saír a navegar:
A novela Adiós María (1971) aparenta seguir a máxima de Thomas
Nail, que en The Figure of the Migrant, resalta a necesidade de contemplar o emigrante desde o que mellor o define: o movemento […].
Así, esta novela de final aberto non nos fala da marcha ou do retorno,
senón das ‘transicións’, dos cambios que o desprazamento provoca, e
de como estes afectan a unha moza de clase traballadora na Galiza da
década de 1960. (63)
Ana Garrido recolle neste libro unha parte da súa tese de doutoramento, defendida na Universidade de Varsovia. Desde os comezos da súa
andaina investigadora, especializouse no estudo da emigración na literatura. Interesouse por escritoras como Xohana Torres, claro, mais tamén Eva
Moreda e Almudena Solana. Non é por casualidade. Detrás de cada teoría
hai unha biografía, e a de Ana Garrido garda memoria intensa e experiencia propia da migración, como manifesta na súa conversa con María Alonso,
recollida en Migrantas. A nova diáspora galega contada por mulleres (Galaxia,
2021), e aínda no primeiro texto da dedicatoria, onde conta un episodio da
súa nai como emigrante en Suíza. Se cadra porque hai moita biografía neste
libro, a cuberta leva unha foto da fotógrafa Judit Cendón na que aparece a
propia Ana Garrido cunha maleta no peirao. Garrido, que tamén ten estudado outras escritoras recentes —Rexina Vega, María Reimóndez, Iolanda
Zúñiga e a propia María Alonso—, é unha desas investigadoras xa non tan
novas que tivo a oportunidade de desenvolver a súa andaina universitaria
fóra de Galicia. As súas achegas, feitas desde a teoría feminista, van alén do
paradigma histórico-crítico que sobrancea nos estudos literarios galegos e
abren novas vías.
Deste xeito Ana Garrido súmase a unha vizosa listaxe de investigadoras que, desde os estudos de xénero e desde fóra de Galicia, enxertan pugas
no estripeiro dos estudos de xénero na cultura galega: Kathleen N. March,
Helena Miguélez-Carballeira, Olga Castro… Estas investigadoras, tránsfugas no sentido sociolóxico do termo, xa que ocupan un espazo dentro e
fóra a un tempo —o entre-deux, para dicilo con Pierre Bourdieu ou Martine
Leibovici—, son fonte de coñecemento rigoroso, crítico e anovador.
Benvido, logo, este Premio Xohana Torres, que abre novas lecturas sobre
Adiós María e as representacións femininas das migracións galegas.
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1
See, for example, Marisol
Rodríguez’s Feminismo e innovación en
la narrativa gallega de autoría femenina:
Xohana Torres, María Xosé Queizán,
Carmen Blanco y Teresa Moure
(Edwin Mellen Press, 2013), Ana
Garrido’s Xohana Torres: Da viúva
de vivo á muller navegante (Concello
de Santiago de Compostela, 2020)
and Lorena López López’s Ainda
invisíveis? Narradoras e margens
na literatura galega contemporânea
(Através Editora, 2022).

Contemporary Galician Women Writers by Catherine Barbour sets out to
analyse how Galician identity is performed in six novels published between
2000 and 2010 by the popular Galician-born writers Teresa Moure (b.
1969), Luisa Castro (b. 1966) and Marta Rivera de la Cruz (b. 1970). The
corpus includes Moure’s Galician-language Herba moura (Xerais, 2005) and
A intervención (Xerais, 2010), both written in standard Galician before the
author’s decision to write using the Portuguese orthography, a linguistic
variety also called International Galician and the lusista or reintegracionista
norm, in 2013; Castro’s Spanish-language Viajes con mi padre (Planeta, 2003)
and La segunda mujer (Seix Barral, 2006); and Rivera de la Cruz’s Linus Daff,
inventor de historias (Plaza y Janés, 2000) and Hotel Almirante (Espasa, 2002).
Based on the author’s doctoral thesis, defended at the University of
St Andrews under the supervision of Gustavo San Román and Catherine
O’Leary, this book is part of a growing line of research on Galician
women writers that follows on the pioneering work of Helena González
Fernández, based at the Universitat de Barcelona. Yet, unlike most scholars
working on this topic, Barbour analyses works written in both Galician
and Spanish.1 Instead of limiting the adjective ‘Galician’ to mean Galicianlanguage works, Barbour sets out to examine the prose work of critically
and commercially successful Galician-born women writers who write in
Galician and Spanish. In doing so, her work departs from standard Galician
Literary Studies. During the twentieth century, the language-specific
concept of Galician literature was naturalised and then institutionalised.
Thus, nowadays, it is widely accepted that only Galician-language works
(that is, what is conventionally called ‘Galician literature’) fall under the
remit of Galician Literary Studies, with some exceptions being occasionally
made for the Spanish-language works of canonical authors such as Rosalía
de Castro. However, in the last fifteen years scholars such as Danny
Barreto, José Colmeiro, Joseba Gabilondo, Kirsty Hooper and Helena
Miguélez-Carballeira, all based outside Galicia, have warned against the

125

Galicia 21
Issue K ‘21

barbour, Catherine
Contemporary Galician
Women Writers
María Liñeira

conflation of ethnic and linguistic identity which has taken place in Galicia.
Barbour’s research is a proud example of this trend of Postnational Galician
Studies. Although she does not self-describe her work as ‘postnational’,
she draws extensively from a body of work which does. Thus, Contemporary
Galician Women Writers may be productively described as a postnational
reading, in the sense given by Hooper in Writing Galician into the World: New
Cartographies, New Poetics (2011).
The book is framed by a short introduction and conclusion and
divided into five chapters. The first two examine general issues and the
last three analyse each writer’s two novels. ‘Galician Literary History:
Challenges and Accomplishments’ (Chapter 1) offers a necessarily brief
survey of the literary field since the nineteenth century and the role of
Galician in political discourse. The historical introduction presented in
the first part follows official literary history, which only includes Galicianlanguage writing, thus being slightly inconsistent with the methodology
of the book. It would have gained much by engaging with scholarship that
questions the official narrative. For instance, Barbour states that ‘the criterio
filolóxico [language criterion] came to be the defining factor of Galician
literature’ in the early twentieth century (italics in the original, 12).
However, as Elias J. Torres Feijó explains, in the emergent Galician literary
field the discursive centrality of Galician did not always correlate with its
use in practice. So much so that the ‘criterio filolóxico’ can only be said to
have been firmly established in the mid-1960s. Having said this, the aim of
the monograph is not to write Galician literary history afresh, a gargantuan
collective task that is yet to be undertaken. The second part of the chapter
discusses the fraught relationship between literature, language, and
nationhood. Drawing on many of the scholars mentioned before, Barbour
successfully summarises how the linguistic complexities of Galician literary
writing cannot be accommodated within the rigid confines of Galician
national literature.
‘Narrative by Women: New Directions’ (Chapter 2) zooms in on the
book’s topic. The focus is mostly on Galician-language writing, but Barbour
does highlight some of the discrepancies between accepted literary history
and evidence about Galician women literary activity, especially as prose
writers, regardless of their language. In the last twenty years there has been
an increase in female-authored books and women authors winning awards,
so there are abundant reasons to be optimistic. Nonetheless, Barbour also
joins Miguélez-Carballeira in warning us against the pervasive nature of the
patriarchal values which rule literary institutions. The general argument
put forward in this chapter is that nationalism consistently excludes
women’s writing from the central positions of the literary field.
The following three chapters analyse how Galician identity is
depicted in two novels by each writer. First, in Chapter 3, Teresa Moure’s
Herba moura and A intervención are studied. Unlike Castro and Rivera de
la Cruz, Moure is based in Galicia (she is a university lecturer at the
University of Santiago de Compostela) and her original work is mainly
written in Galician. However, she self-translates her work into Spanish,
thus participating in both Galician and Spanish national literatures. The
former novel, a commercial and critical success, was seen by many as
a pioneering feminist novel. As Miguélez-Carballeira argues in a 2006
article, its originality was, however, greatly overstated to the detriment of
María Xosé Queizán and Xohana Torres, two feminist writers who were
born thirty and forty years before Moure. Herba moura is, nonetheless,
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an ecofeminist historical novel which tells the story of three empowered
women (Queen Christina of Sweden, Hélène Jans and Einés Andrade) who
were connected to René Descartes. For Barbour, although the novel uses
‘stereotypical tropes of language, nature, sentimentality and folklore, [it]
proposes a cosmopolitan Galician identity informed by global perspectives,
ecological awareness and minority voices’ (49). Deeply concerned with
social equality, A intervención ‘attempts to reclaim the Galician attachment
to the land as a site of artistic, ecofeminist revolution’ (49) by telling the
story of a group of artivists who come together to create a protest piece
of land art. In sum, both novels ‘demonstrate in both characterisation and
themes an ecofeminist and outward-looking Galician identity that sits
uncomfortably with narrow definitions of the same’ (54).
The fourth chapter examines Luisa Castro’s autofictional novels,
Viajes con mi padre and La segunda mujer, which explore themes of class,
gender, language and migration. Castro, who is a Galician native-speaker
but has lived outside Galicia most of her adult life, is mostly known for
her Spanish-language novels. However, early in her career, she enjoyed
some success as a Galician-language poet. Her poetry collection Baleas e
baleas (1988), with her candid, unromantic images of working-class seamen
and fish canning factory women workers, is often credited with being a
precursor of the revolutionary Galician-language women poetry of the
1990s. Unlike Moure’s Galician nationalist and ecofeminist views, Castro
believes ‘in a multifaceted, non-nationalist and plurilingual approach to
Galician culture’ (60) and ‘professes an individualistic approach to the role
of gender in literary production’ (61). Set in Castro’s hometown of Foz,
Viajes con mi padre explores the tensions derived from feeling close to one’s
roots after moving away, geographically, culturally, and socially, hence the
occasional use of Galician to convey closeness and familiarity. La segunda
mujer is a cosmopolitan novel that tells the story of a divorce and seems to be
inspired in the writer’s publicised divorce from the Catalan politician and
philosopher, Xavier Rubert de Ventós. The main themes are the tensions
between their identities as a Galician from a working-class background
and an upper-class Catalan, and between her female empowerment and
his patriarchal ideology. Barbour concludes that, although Castro presents
some traditional images of Galician identity, she also attempts ‘to combine
her cosmopolitan outlook with her attachment to home, ultimately
demonstrating a pluralistic Galician identity’ (75). Also, despite Castro’s
reluctance to identify as a woman writer, both novels explore the genderspecific challenges women writers face and Barbour persuasively describes
Viajes con mi padre as metafiction.
Finally, the fifth chapter focuses on Marta Rivera de la Cruz, a bold
choice because of her open criticism of Galician language policy and her
Spanish-nationalist political profile. As a supporter of the anti-Galician
organization Galicia Bilingüe, which wants to curtail the linguistic rights of
Galician speakers, Rivera de la Cruz disagrees with the institutionalization
of the language criterion and proposes instead the long-rejected ethnic
or origin criterion. She was a prolific Spanish-language writer until 2016,
when she became an MP of the centre-right party, Ciudadanos. In 2019,
she joined the cabinet of Isabel Díaz Ayuso, the controversial PP president
of the Comunidad de Madrid, as chief of the Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte. At the time of writing this review, Rivera de la Cruz
has left Ciudadanos and rejoined Díaz Ayuso’s cabinet as an independent
politician after the 2021 reshuffle. All of this goes a long way in explaining
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why her literary and political project is dismissed by most Galician literary
institutions and scholars, who mostly operate under the influence of
Galician nationalism. Barbour’s decision to include Rivera de la Cruz in
her corpus alongside Moure and Castro is worth praising. Indeed, here lies
one of the strengths of the book —it analyses the work of women writers
‘who profess notoriously opposing political and linguistic standpoints’ (2).
Because of the ideological profiles usually associated with Galicianlanguage writing, by following the ‘criterio filolóxico’, scholars tend to
end up excluding from their analysis writers who self-identify as Spanish
nationalists. (Needless to say, there are many exceptions to this). The two
novels by Rivera de la Cruz under analysis, Linus Daff, inventor de historias
and Hotel Almirante, focus on themes of origins, displacement, and social
mobility. Barbour concludes that these novels ‘package a considerable
number of traditional Galician themes for a Spanish-language readership’
(100), also described earlier in the chapter as ‘traditional regionalist tropes
of the Galician imaginary’ (90). Some of these elements are lower-class
hard-working women, superstitions, morriña and good, simple food.
In conclusion, Contemporary Galician Women Writers presents
a compelling, well-written textual analysis of six novels that adds
substantially to our knowledge about three commercially successful writers
who, except for Moure (the Galician-language writer), are yet to receive
sustained attention. The book convincingly shows that much is learnt about
the literary representation of Galician identities when the works under
study are by authors who are located outside Galician national literature.
The book will be of interest to scholars working on Hispanic Peninsular,
particularly Galician, Literary Studies, but it also has much to offer to
other literary scholars, especially those working on women’s writing.
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ESPIÑO LOURO,
Alfonso
Compopstela.
Música moderna en
Santiago (1954-1978)
César Morán Fraga
Professor, escritor e músico

Temos o gosto de resenhar um interessante livro de Alfonso Espiño Louro,
doutor em História da Arte, Licenciado em Filologia Inglesa e com Máster
em Gestão Cultural, além de músico. O título completo é Compopstela.
Música moderna en Santiago (1954-1978), um documento atraente para quem
vivesse o ambiente de Santiago naqueles anos, para quem se achegue a esse
espaço/tempo desde a óptica actual e para músicos/as ou interessados/as
pola vivência musical na Compostela da posguerra e o final da ditadura.
Editado em formato quadrado de 25 × 25 cm. polo Consorcio de
Santiago/Universidade de Santiago de Compostela, leva um desenho de
Daniel Vilas que ilustra ludicamente a capa e a contracapa. Como o autor
declara, o livro é fruto da sua tese de doutoramento, dirigida por Javier
Garbayo, e apesar das anedotas e as diversas leituras possíveis, mantém em
parte esse aspecto académico na estrutura, no modo de redigir, no formato numérico das epígrafes e nas 1.177 notas em rodapé ao longo das 417
páginas de rigoroso e exaustivo trabalho. A estrutura externa, trás uma
cita de Bibiano da ‘Canción pros que nunca morren’, enmarca-se nos
‘Agradecimientos’, o ‘Índice’ e o ‘Prólogo’ de Juan E. Gelabert –no início– e a ‘Bibliografía’ e ‘Hemerografía’ finais, seguidas do ‘Índice onomástico’ e uma página de ‘Abreviaturas y acrónimos’. Entre esses dous marcos
está a matéria do livro que Alfonso Espiño divide em sete blocos ou apartados, incluída uma achega de inumeráveis fotografias, cedidas com as
devidas licenças —tal se afirma— por um cento de persoas, entre as quais
se encontra Chema Ríos, Tito Segade, Jesús Fandiño, E. Reiriz, Firuco
—vários deles músicos protagonistas do relato—, ou os citados como
Archivo Peleteiro, Archivo Minerva, Biblioteca Xeral, os jornais El Correo
Gallego, La Noche e outros.
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Quereria antes de todo louvar a objetividade e o equilíbrio do autor
sobre a matéria narrada, inscrita no contexto das últimas décadas do franquismo e os dous ou três anos seguintes, refletindo por exemplo a necessidade de estar afiliado ao SEU (sindicato de estudantes na ditatura, claramente
vertical) quem desenvolvesse atividades musicais na altura, narrando a transcendência do recital de Raimon no Estádio Universitário compostelano em
1967 ou valorizando o nascimento em 1978 do Sindicato Galego da Música
para fechar uma etapa da música popular moderna na cidade.
São de agradecer as numerosas anedotas, algumas relativas ao
absurdo da censura da época, do qual a gente nova se poderá surprender, e
outras sobre as dificuldades para conseguir materiais eletrónicos como guitarras, baixos e amplificadores. Talvez hoje não se imagine, mas as primeiras agrupações de fins de 50 e primeiros 60, ante a impossibilidade de terem
guitarras elétricas, usavam uma clássica com ‘pastilla’ electromagnética
que adquiriam por correio, ligada a um amplificador caseiro —podia ser
um aparelho de rádio—, antes de que alguns luthiers como Jesús Fandiño
—muitas vezes citado— começassem a construír os seus próprios amplificadores. As anedotas enriquecem-se ainda quando Espiño relata, por
exemplo, como nas ‘serenatas’ na rua se lançava um cabo à janela da casa
correspondente para que a guitarra ‘elétrica’ se pudesse ouvir. O que por
outro lado nos faz compreender que muitas formações musicais até metade
da década de 60 não amplificavam os instrumentos, ou quando menos não
os amplificavam todos. E isto não é exclusivo do nosso âmbito, pois avonda
ouvir e ver vídeos americanos de jazz e rhythm and blues de metade do século,
com pouca ou nula amplificação, guitarras de ampla caixa e a guitarra baixa
já pensada para tal fim.
Digamos também que o trabalho utiliza em geral dous tipos de fontes, como aponta Juan E. Gelabert no prólogo: as escritas e as orais. A
consulta de hemerotecas, nomeadamente a de El Correo Gallego, vê-se complementada com numerosos informantes que aparecem citados nas primeiras páginas, e igualmente ao longo do texto quando corresponde. Todo
conforma, afinal, o quadro de uma Compostela mítica e real que é o espaço
onde decorre a música.
Devo reconhecer que, antes da leitura, a ideia que me provocava o
título era a dos grupos rock e pop da Compostela dos sessenta e setenta. E
assim é, mas só em parte, pois cumpre superar as quase duascentas primeiras páginas de leitura para encontrar o miolo da música anunciada, e não
apenas polas introduções históricas e contextuais, mas polo tratamento
de formações anteriores, nada influídas ainda polas novidades inglesas e
americanas mais renovadoras (nomeadamente o fenómeno Beatles), e que
recolhem os ecos da canção latinoamericana por um lado, e por outro as
ondas chegadas da música francesa e italiana. De facto, é a partir daí que
em Compostela, na Galiza e na Espanha se chegam a conhecer as novidades
musicais originadas no mundo de língua inglesa.
Ligado ao anterior está o uso do termo ‘conjunto’ para os mais dos
grupos que se citam no livro. Antes dos ‘conjuntos’ já havia as ‘orquestras’,
mas como ‘conjuntos’ são denominados quase todos os que se agrupam
neste estudo, desde o Sky surgido em 1953 até Los Rebeldes, The Leaders,
Los Linces ou Los Thanos a partir de 1964, o que vai variar com a chegada
do rock progressivo e o underground, já entre 1968 e 1978, quando as formações preferem o nome ‘grupo’ ao de ‘conjunto’, e a supressão do artigo
diante do nome, caso de Noso Tempo, Question, Brétema ou N.H.U. Mas
deixando de parte a palavra ‘grupo’, onde está a diferença entre ‘conjuntos’
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e ‘orquestras’? Acaso seja este um dos pontos mais difusos, pois há dous
elementos a considerar: um é o ambiente universitário em que se formam
os conjuntos aqui tratados, e não apenas universitários, considerando que
muitos deles se formaram antes nos colégios de ensino médio Minerva
(depois chamado Manuel Peleteiro) ou La Salle. Normalmente o decurso
cronológico da vida destes conjuntos acabava ao rematarem as carreiras
os seus integrantes, todo o qual leva a pensar no seu carácter não profissional. Eis o argumento utilizado por Alfonso Espiño para distinguir entre
‘conjuntos’ e ‘orquestras’, sendo estas claramente profissionais, em princípio. O tema, como digo, é complexo, pois algumas orquestras denunciavam os conjuntos por não terem o carné de profissional, outras vezes alguns
membros de orquestras emprestavam os seus carnés aos dos conjuntos para
poderem actuar, carnés que expedia o sindicato vertical SEU através de fácil
exame que não exigia conhecimentos musicais. E ainda, nas muitas entrevistas realizadas, os mais dos componentes falam de ‘contratos’ em numerosas salas e outros lugares da geografia galega e mesmo fóra dela.
Numa rápida olhada ao contido, as referências ao contexto histórico da primeira e segunda guerra mundial e à importância de Santiago de
Compostela na história e no franquismo dão passo ao termo rock and roll e
as suas origens, a chegada do rock and roll através do cinema, ligado à rebeldia juvenil, o impacto de Elvis Presley, o posterior evoluir do rock e o que
chama o seu ‘declive’ com o surgimento do folque (Dylan, Joan Baez), o
twist de 1960 e a aparição de The Beatles na Inglaterra. Segue o rock na
Europa e o escándalo que provocou na Inglaterra o filme Rock Around the
Clock de Fred F. Sears em 1956, a música beat com The Beatles e os ecos na
Itália e França, e um detalhe importante: o rock em espanhol na América
Latina, particularmente em México com os Teen Tops, de grande influência
nos novos conjuntos da Espanha franquista, onde o rock and roll só era conhecido por uns poucos. Recomendo ler os comentários da ‘prensa nacional’
(31 e ss.) sobre o rock and roll em diários como La Voz de Galicia ou La Noche,
que resultam hoje enormemente chocantes e divertidos.
Espiño dedica fermosas páginas ao papel da rádio em Compostela
(Radio Galicia, com María Teresa Navaza e Santiago da Vila, que fazia gravações de grupos e solistas na emisora, em fitas analógicas), assim como da
TV e dos lugares que tinham discos (Radio Díez, em Rosalía de Castro).
Também à existência de autênticos pioneiros na amplificação do som como
Jesús Fandiño, Pablo Seoane e Alfredo López Vilar, Firuco. Fandiño fundou
em 1977, com Ángel Lorenzo, a tenda de som hi-fi Audio Lyfsa, das mais
modernas do território espanhol. E diremos que Espiño, na exaustividade
do seu trabalho, prolonga a história de cada grupo ou personagem mais alá
da época estudada. É o que faz com Pablo Seoane, Firuco, ou os ‘conjuntos’
que imos ainda referir. Igualmente são fundamentais os espaços musicais em
Compostela, e trás apontar que após a guerra se proibiram as festas de carnaval pola sua inmoralidade, cita-se uma série de locais, personagens curiosas, orquestras de baile, sociedades ou entidades que tiveram a ver com a
música moderna, desde o sindicato vertical ao antedito Sindicato Galego
da Música. Entre os locais salientamos o Casino de Caballeros, o Teatro
Principal, a boite do Hostal dos Reis Católicos, a Casa da Parra (onde estava
o SEU e o Club Universitario), o fogar do Frente de Juventudes, os locais da
OJE, o Colegio La Salle, o Colegio Minerva, e entre os Colegios Maiores,
principalmente o de La Estila.
Quanto aos ‘conjuntos’ propriamente, seria impossível falarmos
agora deles, pois o autor contempla mais de cinquenta com maior ou menor
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1
Sinala Espiño que no terceiro
curso de bacharelato do curso
1960-61, surgiram no Colégio
Minerva sete conjuntos músicovocais: os Danubio, The Spiders,
The Blue Sky, The Leaders, Los
Nibelingos, Los Sueños e Los
Chelines. Todo está resenhado na
revista Vamos.

extensão. Trás o precedente do Sky (o primeiro em usar a guitarra elétrica
em Compostela, em 1953), Espiño inclui entre os ‘Primeiros conjuntos universitarios modernos (1957-1964)’ o Casbah, Los Psiquis, Los 5 Tesseo’s,
Los Tesseo’s/Tesseo’s Quartet, Los Gladiadores, Johnny y Ricardo, El Trío
O’Kay, El Conjunto Ritmen, El Dúo Ritmen Rock, El Conjunto Alaska,
Los Jakos y el Trío Faneca, Los Youngs, El Trío Los Bardos e os fundados
por alunos do Colégio Minerva: Los Yago, o combo Jazz-6, The Taker’s,
Teddy Rock.1
Em ‘El beat en Santiago de Compostela’ (1963-1968) figuram Los
Lluquet, The Blue Sky, The Spiders, Los Chelines e The Music Stars,
e baixo a epígrafe ‘La explosión pop santiaguesa (1964-1969)’ estão Los
Rebeldes, Los Vevés, Troyers 68, The Leaders, Los Nibelungos, Los
Sueños, Los Buitres, Los Dandy’s, Los Ridoka, Los Junior’s, Los Linces
(mais tarde Linces Pop), Los Roter’s, Los Dingos, Los Dinker’s, Los
Meteoros, Los Thanos e Los Potes.
Finalmente, nas últimas tendências de ‘Soul’ ‘Rock progressivo’ e
‘Underground’ (desde 1967), aparece Thaker’s Fusion Combo, Noso Tempo,
Novo Tempo, Los Trucos, Question e N.H.U., e agrupações dos 70 como Los
Makis, Eros, Lume, Penumbra, Héter, Cristal Azul, Preludio e outras.
Anotaria ainda certos dados de importância e alguns nomes próprios:
Espiño deixa claro que a música folque e de cantautores ficam fóra
do objeto do trabalho, e é por isso que são nomeados tangencialmente. Isso
não impede que Bibiano Morón, líder de Los Thanos ou de Noso Tempo,
tivesse um papel de relevo na viragem do rock com temas originais e numa
linha galeguizadora antes do seu projeto em solitário. Também incide em
que o LP de N.H.U. em 1978 foi o único publicado por um conjunto musical de rock com base em Santiago, e que Xoán Piñón subiu em 2014 ao
canal de Youtube do grupo parte do concerto de 1975 no Salón Teatro de
Compostela.
Alguns conjuntos reapareceram recentemente, como Los Chelines
(2014-2019), The Music Stars (2017) ou Linces Pop (2012-2016), que gravaram o LP Lo que el viento no se llevó com os componentes originais Tony Viña,
Emilio Quicler, Chema Ríos e Guillermo Pardavila, mais Alfonso Espiño, o
autor deste livro, como baixista.
O leitor vai degustar neste volume toda a essência que nos foi impossível transmitir aqui. E houvo acaso outros grupos nos 70 que nem puderam
gravar nem tiveram continuidade. Mas nunca se sabe. Poderiam ressuscitar.
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SERRA PORTEIRO,
Elisa
Performing Irishness:
Irish Drama on the
Galician Stage
Iolanda Ogando
Universidad de Extremadura

Spoiler alert, ou comecemos polo final: son moitas as razóns para celebrarmos
a publicación de Performing Irishness: Irish Drama on the Galician Stage, de Elisa
Serra Porteiro, non sendo o menor deles o feito de que, inserido de cheo
no traballo desenvolvido en departamentos universitarios de Irlanda e do
Reino Unido (desde onde, ao longo das últimas décadas, diversos estudos
nos teñen achegado visións renovadoras sobre cuestións relacionadas coa
literatura e cultura galegas), é, se non nos enganamos, o primeiro dedicado
ao teatro neste eido. Alén diso, esta profesora e investigadora da University
College Cork (UCC) estabelece unha auténtica perspectiva comparada,
mediante a cal o sistema teatral galego é examinado a través do prisma do
teatro irlandés, o que constitúe sen dúbida un novo factor de interese pola
enorme atracción que a Irlanda, en todas as súas vertentes, exerceu sobre
o imaxinario galego e/ou galeguista desde o século XIX. De feito, de aquí
parte a pregunta que, proposta na primeira páxina do libro, conduce e artella todo o volume: como é que se configura e se explica esa atención prominente cara á cultura irlandesa no ámbito específico do teatro galego?
Porque, por máis que sexa algo asumido (o lugar central da Green Island na
configuración identitaria galega), faltaba un estudo que afondase nunha
análise sistemática e coidadosa desas manifestacións.
Para a realización desta investigación comparada, Elisa Serra
Porteiro conxugaba no seu perfil as mellores condicións para acometer a
empresa: o seu interese pola escena, como ben demostra o seu constante
traballo en prol da visibilización dos estudos teatrais galegos na UCC, os seus
coñecementos sobre tradución, ben como a súa inscrición no sistema cultural irlandés, son factores que a situaban no punto perfecto para encarar esa
complexa investigación. E, efectivamente, con Performing Irishness conseguiu
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responder esa pregunta e, con ela, encher un oco que, cada vez máis, urxía
cubrir.
Para chegar a esa resposta, necesariamente comparada e poliédrica,
a autora recolleu un corpus moi específico, o das pezas teatrais irlandesas
traducidas ao galego, e examinounas botando man de diferentes áreas de
estudo, como a tradución e recepción da cultura irlandesa, a tradución en
ámbitos minorizados ou as particularidades da tradución dirixida á escena.
Deste xeito, referentes imprescindibles coma Lefevere, Bassnett, Toury no
tocante a estudos sobre a tradución, Ezpeleta e Anderman para a tradución
dramática, e mais Espasa e Aaltonen para a tradución en sistemas culturais
sen estado, son acompañados por outros coma os especificamente relacionados coa cultura e teatro en Irlanda (Cronin, Dolan, Frawley, Greene e
Stephens, Kiberd, Mathews,…) e mais a literatura, a cultura e o teatro (e a
súa tradución) na Galiza (Pazó, Vázquez Fernández, Vieites, Tato, López
Silva…). De por parte, cómpre tamén salientar que á dificultade de articular
todos estes eidos de estudo, a investigación desenvolvida no libro esixiu a
atención non só a textos dramáticos, senón tamén a outros elementos moito
máis ‘efémeros’, coma os textos dos ensaios, as declaracións de directores e/
ou tradutores ou mesmo entrevistas a estes axentes.
Este cruzamento de teorías, textos e testemuños resulta nun estudo
de carácter histórico, estruturado, argumentado e redactado de maneira
impecábel, ao longo do cal diversos momentos da historia do teatro galego
son examinados cunha perspectiva abranxente, atenta ás achegas xa feitas
previamente sobre o período, texto e/ou representación analizados, pero
tamén preocupada por dilucidar e, cando necesario, matizar e complementar os procesos de tradución e recepción, ou aínda as consideracións
públicas e publicadas sobre os textos irlandeses na Galiza. Neste sentido, a
recorrencia sistemática por parte da autora aos conceptos de domestication e
foreignization, cuñados polo xa clásico estudo de Venuti, serve como pedra
de toque na avaliación do funcionamento e translación deses textos á realidade escénica galega.
Grazas a esta (re)análise, Serra Porteiro consegue organizar a materia escénica irlandesa en ámbito galego, pero tamén amosar ao longo do seu
libro varias cousas verdadeiramente interesantes. Unha delas é, obviamente,
a persistencia do tema irlandés na realidade escénica galega: ao longo dos
cinco capítulos que estruturan a parte central do estudo, a autora demostra
esa presenza en momentos cruciais para o teatro galego, coma o período fundacional do primeiro terzo do século XX, sobre todo co labor de Antón Villar
Ponte (capítulo I), o teatro no exilio (capítulo II), o teatro durante o período
final da ditadura e a transición (capítulo III), a época da institucionalización
do teatro galego co Centro Dramático Galego (capítulo IV) e a transformación do sistema escénico vivida ao longo do século XXI (capítulo V).
Pero ademais, Serra Porteiro consegue detectar como a presenza
dese referente identitario nun sistema non normalizado, por máis illado
que poida ser nalgúns momentos, adquire unha repercusión enorme, polo
que o seu exame lle permite apuntar de maneira certeira puntos de inicio,
influencias ou puntos de viraxe non só na difusión ou permanencia de tal
referente, senón tamén na propia evolución do sistema teatral. Neste sentido, o capítulo I permite confirmar, máis unha vez, a relevancia da figura
de Antón Villar Ponte, cuxa querenza por Irlanda coñeciamos, ben como o
seu papel no asentamento do imaxinario atlántico na cultura galega, pero
ademais achéganos unha nova lectura que nos permite completar o perfil de
axente do autor viveirense e a súa influencia no teatro do exilio, no teatro
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da Transición ou, mesmo, no proceso institucionalizador levado a cabo polo
CDG (como pode verse nos capítulos II, III e IV).
Igualmente, grazas ao libro podemos agora avaliar moito mellor o
papel de Agustín Magán quen, co Teatro de Cámara DITEA, o xa senlleiro
grupo amador radicado en Compostela, levou á escena catro textos de orixe
irlandesa, un xa traducido polos irmáns Villar Ponte e Plácido Castro, O país
da saudade de Yeats, máis outros tres traducidos por el (un de Sean O’Casey e
dous de Synge).
O capítulo IV aínda nos permite comprender como esta rede teatral
tecida arredor da literatura dramática irlandesa continúa, nomeadamente
coa posta en escena de Como en Irlanda, onde se reunían dous textos, Xinetes
para o mar de Synge e mais Almas mortas de Villar Ponte. Como demostra
Serra Porteiro, o director escénico, un daquela emerxente Quico Cadaval,
recoñecía a súa débeda coa tradución previa feita por Magán e, ao mesmo
tempo, volvía afondar no proceso de identificación asentada teatralmente
por Villar Ponte.
Pero ademais, como pode comprobarse no capítulo V, Cadaval volve
facer parte do éxito irlandés na escena galega coa dirección de dúas pezas
da ‘Triloxía de Leenane’ de Martin McDonagh para a compañía Producións
Excéntricas, a partir da tradución de Avelino González, o grande protagonista e verdadeiro axente no proceso de difusión dese autor na Galiza.
Efectivamente, foi este actor, director e tradutor quen lle deu o empurrón de saída á mcdonaghmanía na escena galega (como chegaría a ser cualificada nos media), primeiro con Teatro do Atlántico e logo coa devandita
Producións Excéntricas. Este interese polo autor angloirlandés seguiría
con outros dous espectáculos, O home almofada (con tradución de Manuel F.
Vieites e dirección de Tito Asorey para Il Maquinario Teatro) e mais O tolleito
de Inishmaan (con dirección de Cándido Pazó para ContraProducións). A
propósito destas dúas últimas referencias poderíamos, seguramente, sinalar
a que nos parece a maior eiva (e non por iso deixa de ser pequena) no traballo de Serra Porteiro: se ben é verdade que xustifica a análise da ‘Triloxía
de Leenane’ por presentar ambientación rural e un paralelismo explícito
entre Irlanda e Galiza (na liña dos textos estudados nos capítulos anteriores), ela mesma apunta á presenza destes elementos na montaxe versionada
por Pazó, Santi Romay e mais Alberto Rodríguez, polo que, cremos, o final
do capítulo queda un pouco coxo ao non completar a análise da mesma. Alén
diso, se ben o espectáculo de Il Maquinario escapa parcialmente a eses dous
eixos, seméllanos que tamén hai razóns para estender a análise á montaxe da
compañía ourensá, sexa polas características dispares (incluíndo o feito de
ser a única das traducións de McDonagh publicada en libro, co título de O
home traveseiro), sexa polas características que as relacionan, como, por exemplo, o recoñecemento por parte do director (nas notas sobre a dirección que
elaborou para a revista ADETeatro) da ‘tradición’ xa iniciada coa representación da ‘Triloxía de Leenane’, ou mesmo cunha brevísima, pero significativa,
referencia ao atlantismo.
De calquera xeito, estes asuntos, ben como unha análise máis sistemática da recepción destes espectáculos máis recentes en termos de
presenza nos medios, das críticas recibidas e, nomeadamente, de premios (e parece intuírse, de feito, unha certa recorrencia entre a escolla de
McDonagh e mais os premios María Casares), constitúen, moito máis ca
unha lagoa, un conxunto de vías abertas que, de certo, a autora poderá continuar a trillar para nos dar conta desta explosión irlandesa na escena galega
contemporánea.
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Volvendo ao conxunto de aspectos demostrados grazas á rigorosa
análise de Serra Porteiro, debemos facer referencia á súa análise da peculiaridade da tradución teatral nun sistema minorizado: coñecemos así, por
exemplo, as dificultades dos axentes para traducir desde o texto orixinal e
sabemos cales foron os textos mediadores (a partir de traducións ao catalán ou ao español) nos casos de Villar Ponte, Valenzuela e Villaverde, ou
Magán; reparamos na tradución/traizón da adaptación feita por Alberto
Avendaño con O mozo que chegou de lonxe, preocupante pola versión escénica
(cuxa falta de dinamismo era xa apuntada por Camilo Franco en 1988 e
fica agora referendada), pero sobre todo pola súa fixación en papel, dando
carta de tradución literaria ao que non deixou de ser unha ferramenta de
traballo debedora das necesidades impostas pola representación; descubrimos da multiaxencia de tradutores como Valenzuela e Villaverde, Magán,
Avendaño ou Xepe Casanova, responsables doutros oficios teatrais nos
espectáculos para os cales versionaban; e soubemos do proceso de traduciónroza e tradución-coidada levado a cabo por González a partir dos textos de
McDonagh (e novamente por iso resultaría tan interesante a comparación
coa tradución publicada por Vieites en 2019).
Por último, co traballo de Serra Porteiro percorremos a historia da
tradución do teatro irlandés ao galego a cabalo do eixo constituído polos xa
referidos procesos de domesticación e estranxeirización, o que nos permite
coñecermos mellor o sistema cultural irlandés (ámbito de orixe) pero, sobre
todo, o sistema cultural galego (ámbito de chegada). Con efecto, na esteira
dos estudos de Bassnett e Venuti, a investigadora da UCC vai detectando
cales son as lagoas percibidas no sistema meta ás que se lles dá resposta
mediante o recurso ao teatro irlandés: a urxencia para a dignificación da
lingua, o debate sobre a conveniencia de promover a autoría autóctona ou a
tradución de textos xa canonizados, a visibilización do teatro tanto dentro
como fóra da Galiza e, nomeadamente, a procura dun ambiente rural que
fuxise do costumismo, atraendo así a máis público(s). Pero, máis importante
aínda, comprobamos que a pasaxe Irlanda-Galiza se configura grazas a un
proceso de desproblematización do contexto e dos significados de orixe
(como acontece coas figuras e os textos de Synge e McDonagh) e do reforzo
da identificación e do paralelismo percibido entre as dúas nacións atlánticas
a partir da ollada galega.
Serra Porteiro conclúe así que a Irlanda que queremos (The Ireland
‘we’ love) funciona tamén no teatro a través dos mecanismos de adhesión
ou de esquecemento propios da negociación das identidades colectivas e
do estabelecemento das comunidades imaxinadas e, finalmente, que unha
análise como a proposta no libro se transforma nunha poderosa ferramenta
para o escrutinio e a reflexión sobre eses procesos de negociación e representación identitarias.
Concluímos nós que, para alén dos motivos sinalados para desfrutar da publicación de Performing Irishness, grazas á ollada crítica e á análise
serena e lúcida de Elisa Serra Porteiro dispomos dunha achega esencial
tanto para un público galego coma irlandés interesado en aprender e coñecer, para alén de lugares comúns, dous sistemas culturais engaiolantes e, o
que resulta aínda máis gratificante, para coñecer un sistema teatral vivo e
cativador, que acompaña e conforma a cultura galega na súa mesma cerna.

