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“A cultura galega por antonomásia é a herdada do
pinheirismo porque não supõe nenhum conflito”

helena miGuélez, autora de ‘Galiza, um Povo sentimental?’

O livro analisa o estereótipo da
Galiza como um povo sentimen-
tal. Quais é que são as caracte-
rísticas dessa sentimentalidade?
A identidade galega muitas vezes
liga-se à palavra sentimentalidade
ou a outros adjetivos que remetem
para a mesma ideia: a da Galiza co-
mo um povo poético, lírico e ao ga-
lego como uma língua musical,
cantareira, meiga. Acontece o mes-
mo com a ideia da morrinha e a
saudade, que se utilizou muito para
remarcar essa espécie de ser gale-
go como algo mais emotivo do que
racional. São palavras que parece
que não dizem nada mas que reme-
tem para isso. Construiu-se um es-
tereótipo em torno à Galiza marca-
damente sentimental, mais femini-
no, que se contrapõe ao político. Es-
ta dicotomia entre masculino-ra-
zão e feminino-sentimento é algo
muito do século XIX, quando co-
meça a marcar-se a família e o lar
como algo da mulher e o trabalho e
a política como o do homem. Par-
tindo disso, julgo que o facto de que
o galego seja feminino foi uma for-
ma de despolitizar e desmobilizar
o discurso que estava a nascer so-
bre uma possível diferença ou aspi-
ração nacional galega.

A construção deste estereótipo
da Galiza tivo alguma funciona-
lidade política?
Isto coincide com a emergência
do nacionalismo periférico, na se-
gunda metade do século XIX.
Quando os historiadores oitocen-
tistas começaram a teorizar sobre
a diferença nacional galega, nutri-
ram-se do poço do celtismo para
extrair o seu imaginário e foi daí
de onde saiu um vocabulário que
remitia para a ideia de força, do
guerreiro celta e fero. A reação
das posições centralistas para
desmobilizar este discurso foi a de
configurar uma versão das ori-
gens celtas dos galegos que não
remitia para essa ideia de força se-
não para a ideia do celta senti-
mental. Isto também foi feito na
França para falar dos bretões e no
Reino Unido para falar de galeses
ou irlandeses. O que acontece de-

pois? Que duma maneira muito
complexa os próprios pensadores
desse regionalismo político gale-
go, como Manuel Murguia, tam-
bém começaram a beber desse vo-
cabulário da feminização. De fac-
to, Murguia chega a falar do gale-
go como uma língua feminina.

É essa a ambivalência do discur-
so para colonizados e coloniza-
dores, que teoriza Homi Bhabha
e da qual fala no livro?
Claro, às vezes pensamos que foi
o centralismo espanhol o que
criou este estereótipo, mas depois
também há um galeguismo que se
aprópria disso. O interessante
deste argumento é ver até que
ponto os movimentos galegos nos
servimos desse imaginário e até
que ponto foi criada a cultura aqui

em nome desse imaginário. Uma
cultura que até os dias de hoje per-
dura na música ou nessa valoriza-
ção do literário e poético em detri-
mento doutros estilos de arte. É
interessante pensar de onde pode
vir, a quem serviu e a quem não e
o que é possível fazer para criar
mais diversidade.

Esse processo de estereótipos fe-
mininos no nacionalismo galego
com uma finalidade paralisante foi
igual em Euskadi ou Catalunha?
Esse é um trabalho que estou co-
meçando a fazer e não sou uma
experta do tema. Mas por exem-
plo, na dialética de identidade
basca há uma conjuntura dife-
rente. Ainda que também houve
uma dialética que tinha muito a
ver com os discursos da diferen-
ça sexual, no nacionalismo de
Sabino Arana o que se fazia era
feminizar o espanhol. Era a iden-
tidade espanhola a que trazia à
cultura basca a decadência, a
imoralidade etc. O nacionalismo
basco, que era etnicista e católi-
co na sua primeira formulação, o
que fazia era feminizar o espa-
nhol e ao mesmo tempo virilizar

a identidade basca, também das
mulheres. No caso catalão, é ex-
tremadamente complexo e mui-
to diverso. A mim interessa-me
para este caso tentar entender
qual é a génese dessa ideia dos
catalães como um povo pragmá-
tico, que tende ao pacto. Estou a
ler textos de historiadores cata-
lães, que teorizavam muito a
ideia de uma masculinidade ca-
talã que se lhes fora negada.

No livro fala da rutura entre o
velho regionalismo e o nacio-
nalismo que nasce com as Ir-
mandades da Fala. Como é esse
processo?
O processo da feminização da
identidade galega começou a ro-
dar em finais do século XIX. Por-
tanto, quando começaram as Ir-
mandades da Fala em 1916, eles
já eram cientes de que levava em
curso todo esse aparelho de senti-
mentalização da identidade gale-
ga e de que tinham que pôr-lhe
freio. Vê-se nos primeiros núme-
ros de A Nosa Terra, em que os ir-
mãos Villar Ponte expressavam já
essa ideia de ter de abandonar os
laios e a poesia dos regionalistas
velhos. Eles queriam ser o novo
homem político, o novo naciona-
lista, e pensavam que para repoli-
tizar o nacionalismo galego havia
que deixar a um lado esse senti-
mentalismo. 

E nessa visão patriarcal do na-
cionalismo galego, qual é que
era o papel ao que era relegada
a mulher?
A virilização da política também
não é uma coisa galega, mas, efe-
tivamente, aqui devido a essa con-
juntura o ativismo nacionalista foi
masculinizado e dizia-se que
eram precisos homens rejos e for-
tes. Isso tem como primeiro efeito
alienar a mulher do eido político e
é algo com o que a dia de hoje ou
até há bem pouco ainda estáva-
mos a lidar. 

Uma das figuras em que centras
boa parte do livro é Rosalia de
Castro, e contas que foi um íco-

“Construiu-se um 
estereótipo em torno à
Galiza marcadamente

sentimental, mais 
feminino, que se 

contrapõe ao político”

MIGUEL RODRÍGUEZ / A filóloga galega Helena Miguélez acaba de lançar no Cul-
turgal o seu livro Galiza, um povo sentimental?, que edita Através Editora.
Professora titular de Estudos Hispânicos no departamento de Línguas Moder-
nas da Bangor University (Reino Unido), analisa os estereótipos criados sobre

os galegos ao redor da sentimentalidade e a feminização do país e a sua cul-
tura e como esse discurso penetrou até os dias de hoje na própria cultura. O
livro analisa o estereótipo da Galiza como um povo sentimental. Quais é que
são as características dessa sentimentalidade?
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ne instrumentalizado e molda-
do pelo galeguismo e pelo cen-
tralismo. Em que consistiu essa
moldagem?
O processo foi iminente e fulmi-
nante. No momento em que Ro-
salia morre já se converteu no ar-
quétipo deste tipo de discurso,
com a conivência de Murguia,
que foi o primeiro orquestrador
do mito. Mas isso foi uma faca de
dois gumes para o nacionalismo
e o antinacionalismo galego. Ro-
salia era uma mulher poeta, os
dois marcadores necessários pa-
ra dizer que a Galiza era um povo
poético e sentimental.

Depois da guerra, explicas que
houve como um retorno do gale-
guismo do regionalismo ou cul-
tural. Como foi esse processo?
Há gente mais experta do que eu
nesse período e no livro não apro-
fundo muito nesta etapa, que me
parece muito interessante e que
vai haver que continuar a estudar.
O relato convencional que se ten-
de sobre essas décadas é que na
Galiza o que se voltou erigir foi
um galeguismo culturalista, que
dalgum modo renunciou ao pro-
jeto político. No livro procuro es-
tudar certos textos de Ramón Pi-
ñeiro desses anos, como a antolo-
gia Sete ensaios sobre Rosalia,

nos quais se teorizam questões
como Rosalia de Castro ou a sau-
dade. O que venho dizer é que as
metáforas básicas do pinheirismo
vêm de antes da Guerra Civil e
têm a sua origem nessa dialética,
para mim abertamente colonial,
entre centralismo espanhol e na-
cionalismo periférico. É uma li-
nha discursiva que já estava aí e
que o pinheirismo só teve de fa-
zer sua para um discurso da dife-
rença galega. Julgo também que
aí havia uma problemática de
classe, houve certa suspicácia e
distanciamento deliberado do ru-
ral nos primeiros anos de Gala-
xia. Esse programa de fazer uma
alta cultura galega do qual bebem
ainda as instituições autonómi-
cas, vem de aí.

Achas que o pinheirismo e pro-
jetos nascidos ao seu redor, co-
mo o da editora Galaxia, têm
uma funcionalidade colonial,
de continuar mantendo a Gali-
za desmobilizada?
Eu acho que sim. Há um diálo-
go que senão é aberto penso
que se materializa em questões
de a quem se dá visibilidade,
quem tem acesso à visibilidade
institucional, que formas de
cultura ocupam os maiores es-
paços... Mas eu acho que tudo
isso, ainda que falemos da cul-
tura da autonomia, já estava vi-
gente e era mais claro em épo-
cas onde os espaços para a visi-
bilidade e os meios eram muito
menores. Pensemos em 1950,
durante o franquismo. Quem

fazia cultura galega daquela?
Quem se permitia aparecer no
Centro Gallego de Madrid e ler
uns poemas ou viajar ao Centro
de Buenos Aires? Quem se per-
mitia escrever em La Voz de

Galicia uma resenha sobre um
livrinho em galego? Acho que
essa cultura protoinstitucional
apenas se lhes permitia a quem
entrava neste eido discursivo
do sentimental. Por isso ficou a
dia de hoje como a cultura ga-
lega por antonomásia, porque
foram os que puderam ocupar
espaços. Porque? Porque arri-
mar-se a esse discurso não im-
plicava conflito.

No livro dizes “a possibilidade
de uma sexualidade feminina li-
vre torna-se uma ameaça cons-
tante para um corpus literário
nacional erigido sobre a ilusão
dum cânon de alta cultura e de
autoria majoritariamente mas-
culina”. Persiste esta situação?
Acho que não, ou não tanto. Eu
sou uma feminista que pensa que
cabe reconhecer as mudanças e
os avanços. Hoje é óbvio que vi-
vemos um momento de canoni-
zação de certas vozes literárias
feministas galegas. De facto,
acho que não é rechamante que
haja apostas literárias que falem
abertamente do corpo, da sexua-
lidade. Naquele momento, mu-
lheres como Lupe Gómez penso
que foram muito valentes e as
reações da pseudocensura que
houve denotam que causavam
um problema.

Coisas polêmicas como a au-
sência de mulheres na RAG,
por exemplo. Crês que tem algo
a ver com isto?
Sim, sem dúvida. Se a alta cultura
galega se institucionalizou atra-
vés de critérios patriarcais, coisa
que penso que é um facto, vai le-
var ainda muito tempo desfazer
tudo isso. Em todos os canais que
há para aceder a posições de po-
der desde as quais teorizar o fato
cultural galego vai custar dar ca-
bida às posições de gente que é
considerada subalterna ou alheia
a esses círculos de poder.

Em torno à figura de Carvalho
Calero, fazes uma crítica ao
mau tratamento que faz da mu-
lher na sua obra e o como as
críticas galegas passaram por
alto isso. A que crês que é devi-

da essa cegueira?
Eu não quero adotar uma postu-
ra absolutamente dura porque,
como digo, quero tentar enten-
der que pôde fazer cada pessoa
no momento. Entendo que à pri-
meira geração de feministas ga-
legas que trabalhava nos estu-
dos literários deveu-lhes de re-
sultar impossível fazer uma crí-
tica feminista aberta dos textos
de Calero. Em primeiro lugar,
porque esta primeira geração de
mentores era quem as tutelava
e era quem lhes abria as portas
da Universidade, de publica-
ções... Então, suponho que seria
impossível, não porque não ti-
vessem a metodologia para fa-
zê-lo, mas a conjuntura material
possivelmente não facilita-se
uma crítica feminista de textos
que eram abertamente sexistas.
Isso por uma parte. E por outra,
sim que é certo que primou a
luita nacionalista em aras da fe-
minista com o objetivo de prote-
ger esses primeiros intelectuais,
professores e investigadores ga-
leguistas que estudavam o facto
literário galego. Entendo que
entenderam que naquele mo-
mento não era apropriado.

Dizes que este é um discurso
interessadamente elaborado
desde fora da Galiza, mas os
galegos assumem-no. Quais
deveriam ser as chaves dum
possível novo relato?
Acho que qualquer um que faça
um mínimo esforço por encon-
trar as histórias da dignidade
deste povo estará a pôr uma pe-
dra na reconstrução identitária
que se nos deve. No ano passado
fiz um trabalho ao redor da his-
tória da Casa Museu de Rosalia,
em Padrão, que pôde ser restau-
rada graças a uma subscrição
popular nos anos 70, 71 e 72 da
gente que foi dando os seus car-
tinhos. Gente labrega, obreira,
pescadora que juntou 1,5 mi-
lhões das antigas pesetas. E isso
não se sabe. Há que visibilizar
essas histórias.

Tiveste algum problema para
editar este livro com alguma
das grandes editoras galegas?
Por que finalmente foi Através?
Quando saiu o livro em inglês
editado por uma Universidade
do Reino Unido começou a ven-
der-se bastante bem e aqui sou-
be-se que sairia. Eu escrevi às
editoras que se me ocorreram
que poderiam estar interessa-
das, mas nenhuma quis. Eu não
poderia traduzi-lo pela minha
conta porque me resultava im-
possível. Levava meses sem
pensar no tema até que me es-
creveu Através. Foi um processo
totalmente profissional, paga-
ram-se os direitos à universida-
de britânica e o resultado acho
que foi fantástico.

“A virilização da 
política não é uma
coisa galega, mas

aqui masculinizou-se o
ativismo nacionalista”

Inimigos

T
ivemos umha adolescência
pragada de referentes mu-
sicais misóginos e machis-

tas. Medramos escuitando temas
compostos e interpretados por ti-
pos desprezíveis que contribuírom
a dotar de significado a nossa
identidade, essa que hoje continua
em processo de reconstruçom. Na
nossa memória permanecem le-
tras em que somos estúpidas, re-
torcidas, putas e mentireiras. A
mesma merda repetitiva que hoje
soa nas rádios e nas salas.

O capitalismo heteropatriarcal
permite obter êxito (dinheiro, e/ou
fama e/ou reconhecimento) a pro-
jetos que num mundo ideal se au-
todestruiriam. Há vários exem-
plos na Galiza e Novedades Car-
minha é um deles. A banda existe
desde há tempo mas até há duas
semanas nunca lhes escuitara na-
da. O que encontrei incomodou-
me e indignou-me, mas nom me
surpreendeu. O que sim o fijo foi
nom encontrar na rede nem umha
só referência ao machismo caspo-
so que gasta este trio de Compos-
tela. Nada. Silêncio absoluto. 

Nom vou valorizar a qualidade
técnica dos seus discos nem dos
seus diretos (soam ao que soam).
Tampouco direi nada sobre o
idioma que escolhêrom para exis-
tir e para se comunicarem. O úni-
co que quero é deixar constáncia
dum feito objetivo: Novedades
Carminha é um grupo que repro-
duze os tópicos machistas mais
trilhados nas letras, nas atitudes e
nas imagens que empregam. E is-
to, sem lugar a dúvidas, converte-
os em inimigos. 

Nos seus videoclips e nas suas
capas nom aparecem representa-
das mulheres gordas, nem pelu-
das, nem rudes. Só aquelas que
encaixam nos estereótipos estéti-
cos mais violentos. Delgadas,
com tetas grandes, rasgos norma-
tivos e sem umha ruga. Posando
para seduzir os homens que
olham para elas e sorrindo para
agradar. Decorados mudos com

cona heterossexual.
Acompanham-nas letras como

“Me dices que me quieres / pero
qué puta eres / te vas con cual-
quiera” ou “Jódete y baila / jódete
y baila / oh, mamita / tú eres mi
mulata” Outra di “ Yo no uso con-
dón / Siempre puedes abortar, /
pero es pasarlo mal. / Los niños te
encantarán / nena, hazme papá”. 

Nom duvido que nalgum mo-
mento estes temas tivérom a in-
tençom de ser provocativos. Mas
é evidente, também, que nom o
fôrom nunca. Nom podem sê-lo
no conjunto do compêndio: é im-
possível que o sejam quando som
machos encantados de sê-lo os
que estám por trás deste esper-
pento. Porque o trio de Noveda-
des Carminha nom som as Vul-
pes, nem passárom por um quiró-
fano para abortarem, nem nunca
tivérom medo de serem violados
numha tarde qualquer. Nom te-
nhem nem ideia do que é ser puta
nem tampouco da violência que
há de trás dumha negativa a usar
condom. Som frívolos inimigos,
mas nom provocadores. 

Em 18 de dezembro tocarám na
sala Capitol de Compostela, na ci-
dade da autêntica Novedades
Carminha, umha 'merceria' da zo-
na velha. Acima do cenário afian-
çarám o seu status a costa de des-
prezar-nos, umha velha estratégia
do patriarcado que algumhas
bandas levam tempo a demolir
com força. No entanto, muitas ou-
tras Novedades Carminha estám-
se a programar nas salas e acu-
mulam visitas no Youtube. Sabe-
mos que é inevitável, mas o que
nom deveria sê-lo é o silêncio e o
beneplácito encoberto. O inimigo
há que sinalá-lo com fúria. Que
saiba que existimos.

lena Cullell

oPiniom

novedades
Carminha é um

grupo que reproduze
os tópicos machistas

mais trilhados


