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A CONTRAPELO
As mulleres
nos monumentos públicos
da Coruña
Elo Vega

C HA N DA P Ó LVO R A ⁄ E D I T O R A

A muller extraordinaria existe grazas á muller común
Virginia Woolf

En determinados enclaves públicos das nosas cidades destacan
certos elementos cunha presenza constante, cotiá, que forma parte
esencial da experiencia dos seus habitantes. Pero quizais na súa familiaridade radique a razón de que a súa intención lisque da nosa distraída mirada transeúnte. Adoitamos ignorar cal foi o motivo que os
trouxo a ese lugar, no que, a diferenza dun banco ou dunha papeleira,
non semellan exercer outra función que a de sinalar, distinguir o lugar
co seu simple estar alí.
Tamén se argumenta no seu favor que embelecen a contorna. ¿Son
sinxelamente decoración os monumentos? Máis ben non. Tratándose
dunha expresión artística que esixe obrigatoriamente a licenza da autoridade competente, a erección de monumentos está directamente
ligada ao exercicio do poder, o seu enunciado é unidireccional, sempre de arriba abaxo, desde as elites cara ás masas. O monumento prescribe que é o que merece ser lembrado e como: isto é, satisfacendo o
gusto e as preferencias estéticas do grupo dominante. O monumento,
daquela, non di tanto nunca do personaxe ao que lle rende homenaxe
—ou nin sequera respecto ao seu autor— como do momento histórico no que se ergueu e, sobre todo, de quen o ordenou: amosa, arrogante, «quen manda aquí».
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A propia etimoloxía do termino «monumento» (do latín monere,
facer lembrar) revela a súa vocación de legado dirixido ás xeracións
vindeiras, a súa aspiración de perdurar para sempre. Isto explica que
recorra de ordinario a materiais como o mármore e o bronce, que resisten tanto as inclemencias da intemperie como o paso do tempo, pero
que non poden evitar que o tempo pase, polo que acaban durando incluso máis que a memoria. Os promotores do monumento diríxense
aos seus contemporáneos pero tamén ao futuro: buscan que, como recompensa a través do monumento, perdure certa concepción do
mundo. Así que, cando a mensaxe que se transmite ao gabar un personaxe ou un acontecemento coincide co espírito hexemónico da
época, non parece haber problema. É máis, diríase que entón o monumento, subliñado e exaltación da orde que o rodea, chega a fundirse
con el e devén invisible. Pero a evolución histórica das sociedades dá
lugar a discordias entre as ideas do momento e as que representa o
monumento, que acaba falando de «quen mandaba aquí».
Por máis que poida relativizarse o alcance e importancia dos monumentos, sobre todo nunha época onde existen tan poderosos medios de comunicación, a distribución dos elementos que compoñen o
espazo público escenifica e contribúe a reproducir os privilexios e as
desigualdades sociais. Son simultaneamente causa e consecuencia uns
de outros. E o escenario das tensións e os conflitos que a inequidade
xera. É así que, a pesar do seu aparente silencio, o monumento é un
artefacto polisémico sempre: o testemuño explícito da vontade de quen
o erixiu, pero á vez, tamén, o eco de quen se opuxo a el, da súa discrepancia, que non se tivo en conta.

7

Neste sentido, quizais a máis notable exclusión sexa a das mulleres.
Non quere isto dicir que non haxa corpos femininos nos monumentos.
Hainos e en abundancia, pero como ilustración dunha historia narrada
por outros: con frecuencia mediante figuras alegóricas —de algo que,
por definición, sempre fala de outra cosa—, utilizando o corpo feminino, de preferencia espido ou semiespido, a xeito de significante baleiro, capaz de acoller e, literalmente, dar corpo a ideas abstractas. Non
se trata de mulleres reais, cunha existencia histórica.
Na cidade da Coruña, onde foi tardía a febre monumentalista que
inundou Europa durante a segunda metade do século XIX, a ausencia
de monumentos dedicados a mulleres con dereito a nome propio non
é absoluta, se ben o seu número constitúe un grupo moi minoritario
en comparanza co dos varóns que mereceron tal honra. É o monumento un xénero especialmente misóxino ou machista? Non máis que
as películas, que a literatura, os chistes, as cancións ou a linguaxe coloquial. O mesmo que calquera outra expresión cultural característica
dunha sociedade marcadamente patriarcal, só que agudizada polo goberno exclusivo das elites que historicamente controlaron tanto os recursos e o espazo públicos como o relato hexemónico do pasado, o
presente e o porvir. Isto é, un reducido grupo de homes. E esa exigua
e selecta congregación masculina celébrase a si mesma, homenaxéase
e conmemora no espazo urbano a través de monumentos que loan os
valores propios do grupo, facendo que apareza como un fenómeno
natural a construción hexemónica das xerarquías raciais, de xénero e
de clase. Onde están as mulleres nos monumentos públicos? E se
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están… que fan aí? De que modo a súa presenza ou ausencia se asenta
en prexuízos clasistas e de racialización? A maior parte das figuras femininas aparece nos monumentos dun xeito despersonalizado e subalterno, como formas dirixidas a exercer a función de render homenaxe:
coroando de loureiros o home de prol ou prostradas aos pés, agradecidas, en nome da cidade ou da nación, como fantasmas que encarnan a
preceptiva beleza ou a xuventude. O corpo como ornamento.
As que poden considerarse como as estatuas públicas —cívicas e laicas: santos, cristos e virxes á parte— máis antiguas da Coruña datan das
últimas décadas do XVIII e son dúas alegorías que decoran senllas fontes: a de Neptuno, deseñada por Juan Pascual de Mena en 1782 e realizada por Fernando Domínguez Romay en 1791, situada na praza de
Santa Catalina, e a da Fama, que hoxe se atopa na praza de Santo André
(coñecida popularmente polo nome en castelán, San Andrés). Esta fonte,
tamén de Rodríguez Romay, fabricada entre 1791 e 1792, está coroada
por unha escultura de Antonio Pernas, que curiosamente contravén a
norma habitual, xa que a Fama non ten neste caso forma de corpo feminino, senón que é un rapaz quen loce os atributos de regulamento do
mito —as súas ás e o seu escudo— e sopra a trompeta de rigor.
Atendendo á cronoloxía, a primeira figura feminina presente nun
monumento público é a que remata a chamada Fonte do Desexo (1876),
no centro da praza de Azcárraga. Trátase da imaxe dunha muller vestida cuhna túnica que deixa ao descuberto un peito. Unha peza fabricada en serie, dun convencional ar neoclásico, produción dos moi
populares talleres de fundición franceses que sementarían —vendíanse
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por catálogo— durante a segunda metade do século XIX as capitais de
provincia de fontes, estatuas e farois. E unha mistura de todo un pouco
é esta muller-candelabro na que se recorre a un corpo feminino idealizado, dunha beleza e xuventude arquetípicas, como ornamento dun
obxecto funcional.
O desexo ao que se alude, non fai falta explicitalo, é masculino. O
sistema patriarcal levántase sobre unha binaridade home/muller,
construída como unha oposición complementaria na que o varón se
estima xerarquicamente superior. A relación establecida entre suxeito/obxecto, observador e observada, entre poder e opresión, atopa
historicamente na mitoloxía e as alegorías, e ata no refinamento da
arte pola arte, o envoltorio ideal da alta cultura como xustificación
do deleite voyeurístico da mirada masculina.
Un exemplo singular do rol subalterno, de complemento e ornato
por parte da muller respecto da figura central do home de prol atópase no monumento a Aureliano Linares Rivas (Santiago de Compostela, 1841-Madrid, 1903), político conservador, deputado, senador
e tres veces ministro. Don Aureliano responde exemplarmente ao modelo do caciquismo característico da restauración canovista, onde
homes coma el funxían en Madrid como «conseguidores», é dicir,
axentes na capital dos intereses das oligarquías da provincia á que representaban. En recoñecemento a este papel, Linares, que xa contaba,
desde 1895, coa homenaxe da columna conmemorativa coñecida
como o Obelisco no Cantón Grande, sería obxecto en 1912 doutro
monumento, obra de Agustín Querol, integrado, ademais de pola súa
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estatua, por unha alegoría da Historia: unha muller que voa coa súa túnica ao vento e un gran libro na man, onde se le a palabra «Patria», e
unha coroa de loureiro, o símbolo da gloria e a inmortalidade. O monumento instalouse na zona da Rosaleda dos xardíns abertos ao público
en 1868 e chamados do Ensanche ou do Relleno (Recheo) antes de ser
rebautizados co nome do contraalmirante Méndez Núñez en 1871.
Estes xardíns acabarán acollendo a maior concentración de esculturas monumentais da cidade, unha colección que reúne o normativo
catálogo de políticos, próceres, príncipes das letras e pais da patria,
ademais de exercicios formalistas de escultura retórica e ata unha estrela do pop. Moita barba e bigotes de bronce e de granito. Ou moderna resina de poliéster e fibra de vidro. Nesta nómina, como tamén
é norma, son poucas as figuras femininas. As primeiras foron as dedicadas a Concepción Arenal (Ferrol, 1820-Vigo, 1893), obra de Rafael
González del Villar, e a Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-Madrid,
1921), asinada por Lorenzo Coullaut Valera e que sería retirada en
2007 e substituida, debido á súa deterioración, por unha réplica en
bronce. As dúas inauguraríanse no mesmo ano, 1916. O da primeira,
en setembro, aínda sen rematar, e o da segunda, en outubro, cando levaba xa instalada un mes. Todo para encaixar coas axendas das autoridades invitadas a ennobrecer os respectivos fastos, nos cales, polas
fotografías nas que a prensa da época recolle os eventos, hai profusión
de traxes escuros e garavatas, e de novo moito bigote e barbas, pero
non hai ningunha muller. Dona Emilia, por pudor, declinou asistir ao
acto. Pola súa parte, Concepción Arenal morrera había máis de vinte
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anos. Pero tamén se lle promovera en vida un monumento, en Ourense, ao que a súa modestia intentou en van opoñerse argumentando
que «as estatuas deben levantarse ao xeño, á santidade ou ao heroísmo:
eu non son nin un xeño, nin unha heroína, nin unha santa».
O certo é que a súa figura non fixo senón agrandarse co tempo,
considerándoa —como a Pardo Bazán— unha precursora do feminismo en España, por enfrontarse ás teorías que xustificaban a inferiorización social da muller baseándose en supostas razóns biolóxicas
(La mujer del Provenir, 1869). Arenal defendeu o dereito do acceso
das mulleres a todos os niveis educativos, e ilustrouno coa súa propia
actitude, desafiando as normas ao acudir á universidade travestida.
O xesto de usar roupas masculinas en si mesmo constitúe unha poderosa imaxe da imposición patriarcal das esixencias que aínda hoxe
aconsellan ás mulleres facer pasar inadvertidos os seus trazos distintivos para ingresar ou progresar no interior das institucións. Unha estratexia similar seguíu ao presentarse a un concurso literario —que
gañou— utilizando o nome dun fillo seu. Ou ao verse obrigada a escoller entre non asinar os seus artigos, cobrando así só a metade do
seu prezo, ou permanecer en silencio. Diríase que ese mesmo espírito
de disimulo preside o monumento a dona Concepción, onde a súa
presenza queda limitada a un medallón en medio dun conxunto de
carácter máis ben arquitectónico e corte modernista, no que o elemento central o constitúe unha dramática e alegórica escena: unha
aguia de ferro coas ás abertas e nas súas poutas unha serpe e un libro.
Completan o monumento dúas placas alusivas ao seu compromiso
coas reformas humanitarias da lexislación penitenciaria.
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O feito de que as forzas vivas da restauración borbónica rendesen
homenaxe a personaxes non alleos á polémica, como Arenal e Pardo
Bazán, explícase pola adscrició, sen fisuras e a pesar de todo, de ambas
as nais e esposas aos puntais fundamentais do réxime, a monarquía e
a igrexa. No caso de dona Emilia habería que sumar ademais o seu
españolismo acérrimo: desde a súa militancia xuvenil no carlismo ata
a súa defensa dos touros como «festa nacional», o seu enaltecemento
da historia imperial española —a ela débeselle a expresión «lenda
negra» para desacreditar as críticas ás atrocidades do colonialismo
español en América—, o seu apoio á guerra colonial en Marruecos
ou a súa animadversión ao nacionalismo galego. Pola súa parte, o profundo catolicismo de Concepción Arenal facilitaría que a súa memoria fose comodamente cooptada incluso polo franquismo, que
valorará o seu compromiso como «xenuinamente español e integramente católico», proclamándoa «heroína da caridade».
As dúas amosáronse contrarias ao sufraguismo, negando o dereito
ao voto das mulleres. Arenal porque pensaba que sen educación nin
independencia económica, o voto da muller duplicaría, submiso, ao
do marido e o da filla ao do pai. Dona Emilia, pola súa parte, porque
abominaba do parlamentarismo. Sendo radicalmente antirrevolucionaria no político, o seu feminismo, como todo o seu edificio ideolóxico, é innegociablemente individualista: ela ditamina en que
dirección ten que evolucionar a sociedade pero sen poñer en dúbida
o seu propio status aristocrático. A particularidade das súas posicións
—católica e feminista, separada do marido, con coñecidos amantes—
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levaríaa a escribir: «os conservadores da extrema dereita crenme
«avanzada», os carlistas «liberal» […] e os roxos e xacobinos supóñenme unha beatona reaccionaria e feroz».
O monumento a Pardo Bazán inaugúrase o mesmo ano no que é
nomeada catedrático (sic) de linguas neolatinas na universidade Central de Madrid —a mesma á que Concepción Arenal conseguíu entrar
disfrazada—, dentro do que parece unha campaña de compensación
e recoñecemento fronte á súa reiteradamente frustrada aspiración a
ingresar na Real Academia de la Lengua. A súa teima estrapélase contra o rexeitamento —por tres veces, en 1889, 1892 o 1912, o que lle
granxeou o alcume de «o eterno candidato»— e as burlas misóxinas
daqueles a quen considerara os seus compañeiros: Menéndez Pelayo
falou da «estrafalaria pretensión» dunha «cursilona empecatada»,
Clarín cualificouna de «jamona atrasada de caricias» e Varela argumentou que non había cadeira na Academia para acoller o volume da
súa «circunferencia».
Aínda consciente do intransixente sexismo das institucións, Pardo
Bazán apoiou a candidatura de Concepción Arenal á Academia española das Ciencias Morais e Políticas, co mesmo resultado negativo.
Tanto unha como a outra, cada unha dentro das súas peculiaridades,
merecen por dereito propio o título de pioneiras do feminismo en España, desde a perspectiva heterodoxa dun catolicismo reformista,
pero tamén debido á súa fecunda producción literaria, pois sobre calquera outra consideración, trátase de mulleres escritoras. Mulleres
que se atreveron a ter unha voz propia.
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No outro extremo, no do silencio, no da utilización do corpo feminino, ademais de como alegoría e complemento ornamental, hai
que incluír a súa presenza integrada na arquitectura cunha función
estrutural. Este uso encóntranse xa profusamente na arte clásica grega
e romana en forma de atlantes e cariátides. A crítica feminista utilizou
a figura da cariátide para sinalar a función das mulleres como soporte
que apontoa coa súa calada inmobilidade o edifico do sistema patriarcal. Na Coruña, os máis destacados exemplos atópanse nas fachadas
respectivas do edificio do Concello e do Pazo de Xusticia.
A Casa do Concello, obra de Pedro Ramiro Mariño, ocupa o
flanco norte da plaza de María Pita e foi construído entre 1908 e 1912,
aínda que se inauguraría oficialmente en 1927. Ao longo da década
anterior incorporáronse á fachada seis figuras femininas con función
alegórica. As dúas que sosteñen o escudo da cidade débense a Eugenio
Cuadrado e representan respectivamente A paz e A industria. Ou O
traballo e A sabedoría, segundo outras fontes. As outras catro foron
realizadas por Antonio Parera Saurina e correspondíanse a cada unha
das provincias galegas. Destaca a da Coruña, a única que aparece cos
peitos descubertos á vez que armada cunha espada, respondendo á
intención de producir, como escribe o propio autor, «unha fachendosa
figura, que coa súa valente actitude, pretende como dominar sobre as
demais (Lugo, Ourense e Pontevedra) e parece dominar a súa indumentaria dúas notas culminantes, a forza na capitalidade militar e a
razón na administración de xustiza».
Polo que respecta á sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, abriu as súas portas en 1930, obra de Julio Galán, segundo planos
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de Antonio Palacios, incorporando na fachada principal e na posterior, dúas parellas de imaxes femeninas, alegorías alusivas, desde a
súa solemne gravidade de prudentes matronas, A xustiza e A lei.
Formando parte dun monumento propiamente dito non van volver
aparecer figuras femininas desde os tempos de Emilia Pardo Bazán e
Concepción Arenal ata que en 1934 se inaugure, por máis que inacabado, o dedicado ao poeta Curros Enríquez (Celanova, 1851-A Habana,
1908), un dos representantes máximos do Rexurdimento. A obra, de
Francisco Asorey, realizada entre 1928 e 1934, está atravesada por referencias á identidade nacional galega, desde a pedra granítica e a técnica propia da tradición dos canteiros medievais ata a evocación do
dolmen celta ou as figuras bestiais debedoras do Románico que aos
pés do poeta representan os inimigos de Galicia: o caciquismo, a usura
e a inxustiza. O espectacular conxunto é, en efecto, un modelo de monumento patriarcal: o único personaxe identificado individualmente
é o heroe, rodeado de dous grupos de figuras anónimas. A un lado os
homes e as mulleres ao outro, simbolizando o pobo e os seus traballos,
aos que o poeta lles dará voz. Entre os labores das mulleres, destaca,
xunto ao cultivo da terra, o primeiro labor de todas nós: a maternidade. No cume da pirámide, Asorey coloca unha alegoría de Galicia,
apoteose da nación: unha moza espida cos brazos en alto.
O gusto por ilustrar a idea da nación —en tanto «comunidade
imaxinada»— cun corpo feminino procede iconograficamente da Revolución Francesa e técese arredor do concepto da Madre Patria: mediante un bucle paradoxal idealízase no espazo público a fixación e o
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acoutamento «natural» das mulleres no ámbito doméstico, onde se ha
desenvolver a súa responsabilidade reprodutiva, non só en términos
biolóxicos, senón tamén na transmisión dos valores que conforman a
cultura nacional. A patria, como o corpo sagrado das mulleres propias
—a nai, a esposa, a filla—, debe ser protexida polos seus heroes —os
fillos, os homes, os donos…— ao igual que as fronteiras fronte a calquera intervención, penetración ou apropiación estraña.
Da concepción do monumento como territorio pouco adecuado á
presenza feminina dá fe que van pasar máis de corenta anos antes de que
volva verse na Coruña unha figura de muller dentro dun monumento
público. Será en 1976, co tirano aínda en cadáver recente, cando se instale,
tamén nos xardíns de Méndez Núñez, o Monumento ao libro e os seus
creadores, unha peza de Manuel García Buciños con tres personaxes
—unha parella heterosexual cun neno— que sosteñen cadanseu libro na
man. O monumento singularízase pola súa estética epigonal, na divisoria
dunha escultura tradicional que coquetea coa abstracción moderna, actitude que reaparecerá case vinte anos máis tarde na Muller de José Castiñeiras na rúa Barcelona. O de Buciños é outro exemplo de emisión, ás
caladas, de modo paralelo ao enunciado explicito —nesta ocasión concreta, a celebración do libro e a lectura—, na identificación entre condición feminina e maternidade, parella e reprodución, ou a exaltación da
hexemonía do modelo heteronormativo e nuclear de familia.
Outra parella heterosexual vai formar parte do conxunto Ós migrantes, de Alfonso Vilar Lamelas, erixido en 1985 no paseo do Parrote,
fronte ao castelo de Santo Antón e o Clube Náutico. Nos monumentos
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sobre a emigración, cando incorpora a muller, normalmente representando a escena da separación ou da despedida, ela ocupa o papel de
quen queda, mostrando unha imaxe de pasividade que non reflicte
exactamente a realidade. Ao incluír dúas estrofas de Cantares Gallegos,
este monumento é, dunha maneira indirecta, tamén unha homenaxe
a Rosalía de Castro. O seu monumento propio non tardará en chegar.
A década dos anos oitenta do século XX vai asistir en España ao
proceso de institucionalización das correntes feministas liberais e
igualitaristas, o cal suporá que a eclosión monumental da Coruña
baixo a éxida do alcalde Paco Vázquez —1983 a 2006— supoña un
incremento das figuras femininas. En 1985, nos alto do edificio A Terraza, con motivo da súa rehabilitación, instálanse de novo nos xardíns de Méndez Núñez oito bustos, concibidos como homenaxe a
outros tantos escritores e xornalistas galegos. Paga a pena salientar a
intervención, non só por incluír a Emilia Pardo Bazán, a única escritora do conxunto, senón porque por vez primeira unha muller asina
unha obra pública na cidade: a escultora academicista Docha Rioboo.
O dato non é banal, dada a curta nómina de autores, homes, por suposto, que domina nun campo no que as boas relacións coas altas esferas políticas e económicas son tan importantes como o feito de saber
compracer os seus gustos e inclinacións artísticas.
Respecto diso, as últimas décadas van revelar unha ecléctica variedade de perspectivas cando consideramos o seu achegamento á
muller como protagonista. Por unha banda, sorprende a pervivencia
do espido de corte académico, de rancia tradición na historia da arte
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occidental e impugnado pola crítica feminista como mecanismo de
cousificación da imaxe da muller en puro obxecto ornamental, isto
é, a súa obriga de beleza. O patriarcado premia así o seu sometemento
ao ditame do gusto da mirada masculina. Desde aquí debe entenderse
a presenza do torso espido dunha anónima nova, datado en 1988, que
a modo de cariátide, integrada nunha columna, sostén unha buganvílea que gabea os baños públicos nos xardíns de Méndez Núñez. O
mesmo que as outras estatuas de espidos de ascendencia académica,
como a Ninfa (1991) de José Castiñeiras da chaira da estación de Ferrocarril ou as que, baixo o título de Parellas (2005), Sergio Portela
dispón, como outras veces, na contorna dun edifico asinado polo seu
propio pai, o arquitecto César Portela. Neste caso, trátase do palacio
de exposicións e congresos, o Palexco. Dúas estatuas, tombadas, á entrada do edificio e outras dúas de pé, de gran tamaño, en ademán de
saudar en dirección ao peirao de atracada dos cruceiros turísticos. En
ambas as dúas ocasións, os espidos femininos van acompañados doutros masculinos. Se a pretensión é remediar o sexismo da obxectualización do corpo das mulleres pasando, a modo de compensación,
pola extensión desa cousificación ao dos homes, é que seguimos internados e internadas no mesmo labirinto.
Na mesma lóxica de idealización do universo feminino hai que
entender o mito das serea, fantásticas criaturas mariñas que evolucionaron desde unha orixinaria monstruosidade, marcadamente negativa —como deixa ver a súa etimoloxía, do grego Seiren, «as que
atan»—, constituíndo no imaxinario masculino unha personificación
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do atractivo erótico e unha invitación ao pracer e a voluptuosidade.
En tempos recentes, porén, o mito acabou por domesticarse e edulcorarse ata o extremo da súa disneyficación. A esta popularidade obedece a súa presenza entre os monumentos da Coruña. A máis precoz
é a Serea do Orzán, de 1995, obra de Margara Hernández Smet, instalada na praia de Berbiriana ou do Matadoiro. De 1998 é a Serea de
San Amaro, de María Jesús Urgoiti, en Adormideiras. E en 2004, ao
inaugurarse, con motivo da ampliación do paseo marítimo, sete esculturas dun golpe, sumaríanse outras dúas sereas: unha, con ese
nome e o recoñecible estilo de Buciños, e outra, titulada Nereida, de
Pilar Pérez Subías. Outra alusión feminina facíase na obra Os queixumes das dez mulleres de Hércules, de Carmen Senande, composta de
pezas visualmente abstractas e deseñada para producir, aproveitando
o vento, sons evocadores de xemidos e prantos.
O androcentrismo, malia o aparente protagonismo feminino, preside o mito das sereas, pois o sentido da súa existencia non xira senón
arredor dos homes, a quen indefectiblemente se dirixen. Este é o eixo
narrativo doutras esculturas que física e visualmente se centran en figuras femininas e, realmente, falan dos homes, aínda que o fagan a
través da súa ausencia. É o caso da peza titulada Aí veñen os mariñeiros, de José Luis Penado, que pode verse na Praza Elíptica, na controvertida promoción inmobiliaria dos Rosales.
Poucas son as ocasións nas que as mulleres que non aparecen soas
non o fagan acompañadas dunha figura masculina, como na Parella
de Anciáns do parque de Santa Margarida, que asina a Fundición X.
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Piñeiro. Na antiga praza dos Caídos (desde 2015, da Concordia), no
Castrillón, un grupo de sete homes e mulleres repártese noutros tantos bloques de pedra, nunha obra de Marta G. Villar, de 1992 e que,
segundo palabras da súa propia autora, trata da emigración. Tamén
hai unha muller, rodeada de tres homes, no monumento aos liberais
coruñeses, un conxunto realista, outra vez de José Castiñeiras que,
representando a catro mozos con atavíos románticos, se instalaría en
1989 na praza das Conchiñas, para desaparecer tras as desafortunadas
obras de remodelación da contorna. A presenza feminina neste incipiente exercicio de reivindicación xenealóxica da memoria democrática terá continuidade en 2010 no sobrio memorial dedicado ás
vítimas da represión franquista titulado Xermolos de Paz e Liberdade,
obra de José Val Díaz, Valdi, e composto por unha serie de bloques
de granito onde entre os nomes das persoas represaliadas nos concellos da comarca coruñesa, inclúense os de nove mulleres: Juana María
Clara Capdevielle Sanmartín, María Bello Paz, Antonia Blas Fernández, Carmen Temprano Salorio, Mercedes Romero Abella, María
Otero González, África Maridolas Tojo, María González González e
Topacio González Pérez.
A represión que o franquismo descarga sobre as mulleres responde
aos trazos propios da violencia de xénero. A cantidade de mulleres militantes de organizacións, activistas e comprometidas politicamente
constitúe un grupo máis ben minoritario dentro das mulleres represaliadas. O fascismo considéraas inimigas e vainas combater a morte,
obviamente, pero manifestará un rancor especial coas mulleres cultas,
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con educación, profesionais, xornalistas, bibliotecarias e moi en particular contra as mestras. Como María Barbeito (A Coruña 1880-1970),
mestra, pedagoga defensora da escola pública única e a coeducación,
que foi depurada tras o golpe militar de 1936, destituída e condenada
ao ostracismo. Pero a manifestación da represión con máis fondas
raíces patriarcais será a exercida sobre as «mulleres de»: as esposas,
as fillas, as irmás do home antagonista. Elas serán castigadas en substitución dos homes a quen se quere escarmentar, considerándoas propiedades materiais do inimigo. E todas as mulleres van ser obxecto,
ademais, de vexacións especificamente sexistas. Por exemplo, rápanlles a cabeza e logo son exhibidas publicamente, desfiguradas, desposuídas dun dos trazos distintivos da súa identidade: a lección ten
que lembrarlles que o seu corpo non lles pertence. Como a violación,
utilizada secularmente como arma de guerra e táctica militar para
humillar o inimigo e aterrorizar a poboación civil a través do corpo
das mulleres.
O lugar de memoria máis antigo que fai referencia á violencia do
Estado contra o movemento obreiro na Coruña atópase no cemiterio
de San Amaro e é un austero monumento funerario, apenas unha columna truncada, que por iniciativa das sociedades obreiras se levantou en 1906 para honrar as vítimas causadas pola represión da folga
xeral declarada na cidade en maio de 1901, onde morrerían por disparos das tropas de infantería sete persoas, entre elas, tres mulleres.
Os seus nomes constan xunto aos das demais vítimas: Benita García,
Manuela González e Josefa Corral. As primeiras, traballadoras no
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Hotel de Francia, e a última, ama de casa. Curiosamente, a tumba foi
obxecto algunha vez dunha ofrenda floral en homenaxe ás «tecelás»,
referíndose ao lugar como «monumento ás tecedoras», aínda que ningunha das vítimas pertencese a ese gremio.
O uso da imaxe feminina como significante alegórico reaparece
na homenaxe ao mártir do galeguismo Alexandre Bóveda (Ourense,
1903-A Caeira 1936), realizada polo escultor Francisco Pérez Porto.
Inaugurouse en 2008 na praza de Catro Camiños e consiste nunha
peza cónica de cerámica esmaltada con vivas cores. Na cúspide dunha
acumulación de corpos e rostros, predominantemente femininos, elévase unha muller cos brazos no alto, como no monumento a Curros
Enríquez, símbolo de Galicia.
Outra obra que, neste sentido, merece comentarse, forma parte
do parque escultórico da Torre de Hércules. É o trío dedicado aos ártabros, de 1994, de Arturo Andrade. Nel, dentifícanse, mediante os
atributos correspondentes ás súas actividades respectivas, as figuras
masculinas, como un guerreiro e un mariño, mentres que a muller
parece condenada á tradicional adscrición de «os seus labores», sen
que faga falta maior concreción, esencializando a identificación entre
a natureza feminina e os traballos reprodutivos: de profesión, muller.
O amentado furor monumentalizador, característico das últimas décadas, non podía deixar de emendar, entre as súas primeiras actuacións,
a débeda da cidade cunha figura clave da identidade moderna de Galicia,
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela 1837-Padrón 1885) que en
Santiago, por exemplo, contaba xa cunha estatua desde 1917. Na Coruña
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fíxose en 1991, cunha escultura de Manuel Ferreiro Badía. A formidable
dimensión da popularidade da súa poesía acabou configurando un personaxe quizais extremadamente romántico no que con frecuencia foron
abeiradas outras dimensións da súa obra, como as súas reflexións sobre
a reclusión e o menosprezo do que son vítimas as mulleres. Como escribe xa na súa primeira novela, La hija del mar (1859), a elas «non lles
é permitido aínda escribir o que senten e o que saben».
A norma pola que as mulleres históricas que foron merecedoras
de monumento fosen todas escritoras —Pardo Bazán, Concepción
Arenal, Rosalía— rompe en 1998 coa honra a María Pita na praza do
mesmo nome. Realizado, de novo por José Castiñeiras, o monumento
desatou deseguido a controversia polo carácter anacrónico da escultura e a súa sobrecarga retórica decimonónica, unha pompa estética
favorita da Restauración. A excepcionalidade histórica da ditadura
franquista, que tamén estimou excesivamente esa grandilocuencia
heroica, prolongaría artificialmente a vida dun xénero claramente doutra época. Quizais esta perspectiva sexa apropiada para tentar achegarse a unha explicación da facilidade con que reapareceron nas rúas
españolas unhas formas caducas e dadas por sepultas no esquecemento, como manifestación dunha cultura lastrada polo peso dun
posfranquismo que non acaba de desaparecer.
Esta anomalía planea sobre o monumento a María Pita. A excepcionalidade do momento en que as mulleres chegan a empuñar as
armas e a participar directamente na batalla é un lugar común no relato
do nacemento da identidade nacional, e foino no proceso de mitifica-
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ción da chamada Guerra da Independencia como intre fundacional da
nación española. Ao cumprirse o primeiro centenario do dous de maio
floreceron as estatuas das heroínas, con Agustina de Aragón á cabeza.
E a esa calor recuperaríase o mito de María Pita, emparellada non poucas veces coa figura aragonesa no relato épico patriótico, dado o inusual
dos feitos que protagonizaron. A maioría das sociedades excluíron historicamente as mulleres de calquera papel activo na guerra: mentres
que os homes son instruídos no uso da violencia, ás mulleres adéstranas
para ser sumisas aos homes do seu grupo, que a cambio lles brindan
protección fronte aos outros homes, os estraños.
Cando, segundo este esquema, a muller toma as armas, faino sempre para defenderse a si mesma e aos seus. É o que no relato histórico
fai a heroína, que actúa só con violencia cando o seu lexítimo usuario,
o home, non pode. Isto subliña a excepcionalidade dunhas circunstancias que, unha vez desaparecidas, implicarán a volta á orde. Estes e
non outros son os motivos de glorificación do xesto de María Pita. Ao
exaltar o seu carácter anómalo, extravagante en realidade, pondérase
e enaltece paradoxalmente a orde patriarcal. Esa mesma lóxica sexista
fomenta a explotación da humillación que representa para os inimigos
—os homes rivais— o seren derrotados por mulleres. Ás mulleres
constrúenos o patriarcado e o patriarcado é o que nos consome como
corpos sexuados, como obxectos de uso e transacción: mercadorías.
Tamén no ámbito simbólico, utilizadas e intercambiadas polos homes.
E polos homes é maioritariamente interpretado, narrado, transcrito,
figurado e representado «o que senten e o que saben as mulleres».
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Na segunda metade dos oitenta empezaron a aparecer monumentos dedicados ao protagonismo das mulleres no desempeño de traballos que sobardaban o ámbito doméstico. Pero de entre a gran
diversidade de labores realizados polas mulleres galegas —desde labradoras a tecedeiras, pasando por muiñeiras, lavandeiras, augadoras,
costureiras, mestras…— elixiuse un curto número, e sempre sen dirixir a homenaxe a unha persoa concreta senón a unha muller xenérica. Por exemplo, A praceira (1987), de Manuel Ferreiro Badía, dedicada
ás vendedoras e por iso situada na praza do mercado municipal de Montealto. A esta escultura seguiríalle en 1989 a de A cigarreira, unha figura
feminina sen rostro, de María Jesús Urgoiti, levantada na praza da Palloza, diante do edificio que albergou o que foi o maior establecemento
industrial de Galicia desde a súa fundación, en 1804: a Fábrica de Tabacos da Coruña, onde a man de obra sempre estivo composta maioritariamente por mulleres que podían empezar a traballar aos nove
anos, e que viviu os inicios do movemento obreiro e asociativo feminino. Clausurada en 2002, na actualidade o edificio acolle a Audiencia
Provincial da Coruña, e destina unha sala a La Tribuna, a novela de
1833 onde Emilia Pardo Bazán retrata a dureza das condicións de traballo das cigarreiras. Sobre este asunto, e polemizando cos que consideraban o traballo nas fábricas como impropio da condición feminina,
dona Emilia argumenta que o salario é o único que o diferenciaba do
traballo na casa ou no campo, e impútalles a estes supostamente benintencionados cabaleiros o estar a defender algo moi diferente: o
mantemento dunha situación na que «esta muller, que traballa arreo
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vai ser criada e escrava de todos: do avó, do pai, do marido, do neno»
e ata «dos animais que coida…».
Como continuación lóxica do monumento ás cigarreras, aínda
que unha década máis tarde, eríxese unha estatua, obra do inevitable
José Castiñeiras, en Homenaxe ás vendedoras de mistos coruñesas
(2000), na praza de Monforte, nas proximidades de onde estivo, ata
os anos cincuenta do século XX, a fábrica de mistos de Zaragüeta,
dando emprego, como a tabaqueira, aínda que nun número sensiblemente menor, sobre todo a mulleres. Teñen en común este tipo de
monumentos o trazo de dirixir a súa mirada cara ao pasado, aludindo
a situacións que deixaron de existir. Con isto propíciase a construción
dun halo de romántica nostalxia que idealiza o sacrificio no recordo,
reforzando o mito da abnegación feminina, á vez que disocia aquelas
experiencias das loitas contemporáneas, minimizando as condicións
da explotación laboral feminina no presente.
A mesma nebulosa de compracente saudade por «aqueles tempos» percíbese no conxunto que —entre a serie de esculturas dedicadas a temas banalmente anecdóticos que salpican o paseo marítimo—
en 1993 dedicouse ás Catalinas, obra de Francisco Escudeiro, en recordo das bañistas que, como precedente do turismo estival actual, a
principios do século XX acudían á cidade, por prescrición facultativa,
«a tomar baños de mar».
Outros espazos, entre monumentais e decorativos, onde se pode
interpretar que se dá un recoñecemento ás mulleres traballadoras, poderían considerarse os murais cerámicos que, tanto no exterior como
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no interior do porto representan, sempre xunto aos pescadores homes,
todos retratados de modo xenérico, a mulleres transportando peixe,
nalgún caso espidas e sen trazos faciais. Máis despersonalizado aínda
é a homenaxe ao traballo redeiro, a xigantesca lanzadeira que se levanta diante da lonxa inaugurada en 2003, un edificio que asina de
novo o arquitecto César Portela. A agulla, unha peza que axiganta a
escala dun obxecto orixinalmente pequeno, ao modo característico
do escultor Pop estadounidense Claes Oldenburg, é unha obra de
Francisco Ramil, que omite calquera alusión ao vínculo histórico das
mulleres coa confección e reparación das redes de pesca.
Unha muller con existencia histórica pero que aparece, de modo
tanxencial e máis ben confuso, citada en varios lugares públicos, en
virtude sen dúbida do papel exercido, aínda que vicariamente, como
nai, é a que fora directora da Casa de Expósitos da Coruña. Isabel
Cendala xogaría un papel fundamental na denominada Expedición
Balmis, polo nome do médico que a ideou e que levou a vacina da variola a América, Filipinas e China, partindo do porto coruñés en 1803.
O nome de Cendala lese outras veces como Gandalia, Sandalla, Gandalla, Cendalla, Cendales, Zendal… reiterando así a imprecisión característica da escasa atención prestada á pegada das mulleres na
historia. De feito, é un nome que non consta nin dun modo nin doutro no monumento levantado no dique do Parrote en 2003 para conmemorar o segundo centenario da famosa viaxe. Aínda máis, a
escultura, obra de Acisclo Manzano, sería removida e desprazada en
2008, co enfado e a oposición do seu autor, para deixarller sitio a unha
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imaxe da virxe do Carme, realizada por Suso León e desbordante en
pesos e medidas: catro metros de altura e dúas toneladas de bronce.
Acisclo Manzano é autor doutra escultura pública, de 1993, na
praza Torrente Ballester, dedicada á Deusa Briga. Esta deidade celta
é aquí homenaxeada á maneira poética habitual nestes casos, baixo o
signo dunha nostalxia máis ben impostada cara a uns hipotéticos e
remotos devanceiros dos que pouco se sabe e que funcionan vagamente como fetiche identitario. Nada que ver co colosal retorno ao
espazo público de símbolos relixiosos perfectamente en activo e belixerantes, como o da advocación mariana, ante a que parece oportuna
unha reflexión. Desde as súas orixes, a mariolatría funcionou como
un culto paralelo a unha divindade subalterna que, a diferenza doutros monoteísmos, o católico tolerou e soubo reconducir. Grazas precisamente ao seu perfil poliédrico e á súa diversidade funcional, na
adoración da virxe conviven o seu forte arraigamento como deusa nai
das tradicións populares co seu papel como modelo dunha feminidade pasiva e obediente, definida pola consagración do espazo doméstico como o lugar da muller.
Caladiña estás máis mona. Ou, en todo caso, se só moves os beizos
e a que se oe é a voz do teu amo, pois estamos a falar da muller como
unha ficción producida e xestionada pola imaxinación masculina. En
relación con isto, a chamada Praza do Humor merécese unha parada.
Foi proxectada en 1990 por Siro López e na súa execución intervirán
os escultores, Manuel Ferreiro Badía, Francisco Escudeiro, Ramón
Conde e José Castiñeiras. Nada da remodelación da anteriormente
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denominada Praza dos Ovos, a súa tematización realizouse arredor
de figuras históricas do humor, na que non faltan personaxes femininos, aínda que sempre en minoría e de cando en cando como protagonistas, como Mafalda. Nos demais casos ponse en evidencia unha
vez máis o seu carácter por norma secundario. E, sobre todo, non hai
nin rastro —coa excepción de Mae West, que escribía e dirixía e producía seguindo os seus propios guións— de ningunha autora.
Como unha suxestión para tentar emendar o rumbo dunha mirada demasiado habituada a que as mulleres sexan o obxecto e non o
suxeito, sen saír de España e por amentar algunhas figuras imperdoablemente excluídas: Mary Santpere ou Lina Morgan, ou dentro do
humor gráfico e a historieta, Purita Campos, a autora de Esther y su
mundo. Ou máis acedas: Nuria Pompeia, Montse Clavé, Marika
Vila… Ou, sen baixar do Olimpo da fama internacional, Marge Henderson, a creadora da pequena Lulú. Ou Mabel Normand, a mestra
de Chaplin, a inventora do gag imperecedoiro do tortazo na cara. O
mesmo é que rirse, e facer rir, facer a pallasa non se contempla entre
os mandamentos do que se espera dunha señorita comme il faut, da
ortodoxia dunha feminidade deseñada para a satisfacción masculina.
Non queda claro nunca —ou se cadra si hai pistas— que espera o
patriarcado de nós, como nos imaxina. En 2007, o Concello promoveu
a creación no parque de San Diego dun Bosque das mulleres. Desde
entón, fóronse alí plantando árbores acompañadas de placas co nome
de «mulleres extraordinarias» ou «que nalgunha medida supuxesen
un fito». Sempre arredor de datas próximas ao día da muller traballa-
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dora, en marzo, ou ao dedicado á loita contra a violencia de xénero,
en novembro (cando se plantou a árbore dedicada ás irmás Mirabal),
ou ao orgullo LGTBI, en xuño (cando se engadiu o dedicado a Elisa e
Marcela, a parella de mulleres que conseguiu en 1901 burlar a prohibición do matrimonio homosexual). Pero xa na inauguración do bosque, cando se plantaron vinte e dúas árbores, acompañadas das súas
respectivas placas, non todo encaixaba: xunto a Rosa Luxemburgo, Federica Montseny ou Simone de Beauvoir, a alguén non se lle ocorreu
outra cousa que coar a santa Teresa de Calcuta entre as mulleres «que
ao longo da historia destacaron pola igualdade dos sexos e os dereitos
femininos». Un golazo digno de pasar ás antoloxías.
A idea de excepcionalidade, o extraordinario, o admirablemente
insólito domina na idea de merecer un monumento. A expresión «a
primeira muller» en levar a cabo tal ou cal fazaña revélase, deseguido,
como portadora dunha concepción do «progreso» que segue unha liñalidade ascendente e nunha soa dirección, marcada, nunha gradación
de cero ao infinito, desde a natureza e o instinto ao cume de cultura e
razón. Na epopea da «primeira muller que» fixo isto ou o outro, ese
«isto ou o outro» consistiu habitualmente no desempeño dunha tarefa
que ata ese momento fora privativa de homes. O paradigma da excelencia é home. O patriarcado vai concedendo a contagotas recoñecemento a mulleres, abrindo as marxes á inclusión de determinadas
actividades como apropiadas para ser desempeñadas por man de obra
feminina, empezando por aquelas que poderían verse como unha extensión no mercado do traballo asalariado das tarefas reprodutivas e
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de coidados, tradicionalmente realizadas, de modo non remunerado,
no interior da familia propia, como tarefas de limpeza ou cociña, e
continuando pola enfermería ou o ensino, primeiro soamente con
nenos pequenos, como unha continuidade dos coidados maternais, e
ampliándose progresivamente a outros campos.
Atendendo ao xeito no que, a través dos monumentos, se foi recoñecendo a mulleres que facían esas outras cousas, en principio, propias de homes, é rechamante o predominio, ao longo de todo o século
XX, das escritoras: Pardo Bazán, Concepción Arenal, Rosalía de Castro. No imaxinario colectivo, a escritura permanece vinculada, como
as outras belas artes, á expresión de sentimentos como un labor
creativo, imaxinativo, de almas consideradas sensibles, sempre, nese
sentido, un pouco «femininas». No outro extremo, a ciencia afunde as
súas raíces na tradición filosófica occidental e o binarismo razón/sentimento, público/privado, masculino/feminino. A racionalidade e o
coñecemento científico atópanse, a pesar da súa autoproclamada obxectividade, impregnados, como todas as producións culturais, de
ideoloxía patriarcal.
Así, n’O bosque das mulleres inclúense os nomes de Hipatia de Alexandría (355 ou 370-415 ou 416) e Marie Curie (Varsovia, 1867-Passy,
1934). Pero o monumento máis significativo en memoria dunha muller científica quizais sexa a placa colocada en 2011 nas proximidades
da Casa das Ciencias, no parque de Santa Margarita, en honra da insigne matemática María J. Wonenburger (Montrove, Oleiros, 1927-A
Coruña, 2014). Entre este humilde monólito e o ampuloso monu-
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mento a Pardo Bazán hai non só un século de diferenza e un abismo
formal, senón unha longa e complexa historia que fala, a través moitas
veces do silencio e da ocultación, a falsificación, as aparencias, dunha
opresión invisible, da violencia simbólica exercida a través da linguaxe
da visualidade. Os monumentos lecciónannos sobre o que merece
consideración, o meritorio, o que paga ou non a pena de ser lembrado.
O que perdura e o que non.
A distinción entre o permanente e o efémero forma parte tamén
da construción social do xénero. As cousas que fan os homes e as que
fan as mulleres son unhas duradeiras e outras efémeras. Teñen un comezo e un final —a construción dun edificio, a xornada laboral nunha
fábrica, nunha oficina…— ou caracterízanse por unha rutina circular,
que nunca acaba e que é sempre a mesma, como o traballo no fogar.
Que uns sexan enxalzados e outros infravalorados ou recompensados
non é froito da casualidade nin está na súa natureza. Igual acontece
co que ascende ao pedestal ou merece letras de ouro. Ou simplemente
ser remunerado.
No recoñecemento público aos méritos de María J. Wonenburger
non podía faltar o tópico: foi a primeira muller española que gañou
unha bolsa Fullbright para matemáticas. Aconteceu en 1954 e iso permitiulle estudar na prestixiosa Universidade de Yale, en Estados Unidos, onde acabaría traballando, tras constatar as dificultades para
desenvolver a súa carreira en España e residir un tempo en Canadá.
María regresou a España en 1983, sen publicidade, en silencio, abandonando a súa profesión para instalarse na Coruña e coidar da súa
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nai, anciá. María Wonenburger foi «redescuberta» e «recuperada» por
mozas matemáticas galegas, recibindo recoñecementos oficiais, tras
vinte anos de vida anónima. A súa historia é unha invitación á reflexión sobre a consideración dun tipo de traballo ou outro, sobre quen
e onde e baixo que premisas decretan a súa valoración. E tamén a
ignorancia, o desprezo ou a exclusión.
Parece obvio que non é só polo feas, polo insultantemente populistas, banalmente aburridas ou polo romo e curto voo da súa imaxinación, pero necesitamos deixar atrás a ninfas e sereas, igual que as
alegorías que revoan a súa admiración arredor do heroe. Tampouco
cabe dúbida de que os monumentos públicos non ofrecen as novas referencias para o seu empodeiramento. Pero esa innegable realidade non
debería obstaculizar a necesaria discusión acerca de se debería repensarse a repartición actual entre que é o que vale e conta ou o que se despreza e subestima. Se o que necesitamos é disputarlle ao macho alfa o
liderado —e o pedestal na praza— ou se a crítica feminista do sistema
patriarcal pode ou debe ofrecer alternativas á inxustiza estrutural desa
orde. «Muller» e «home» son categorías relacionais, son consecuencia
dunhas determinadas relacións sociais, e se estas se modifican, ou se
revolucionan, as categorías tamén se verán transformadas.
Ao longo de séculos escribíronse e publicáronse elaboradas teorías
sobre como as persoas de determinadas razas eran escravos «por natureza» ou posuían unha «condición natural» para selo. Se fose así
realmente, non farían falta cadeas, castigos nin ameazas para evitar
que os homes e as mulleres escravizados se rebelasen unha e outra
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vez para tentar liberarse desa iniquidade. Do mesmo xeito, se as mulleres foran algunha vez tan inferiores e débiles como para necesitar
a tutela e protección dos homes, o patriarcado non tería que elaborar
nin leis coercitivas nin sofisticados mitos para xustificar e enmascarar
esa opresión. Se o abuso de poder forma parte da paisaxe cotiá e logra
facerse invisible é precisamente porque forma parte da nosa vida diaria, e faino grazas ao que Virginia Woolf chamou «o poder hipnótico
da dominación»: pasa desapercibido, non só aos ollos de quen a sofre,
senón tamén de quen, sen sabelo, son os opresores.
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