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PASADOS DIVERSOS, FUTUROS PROMETEDORES1

Resumo: Malia as imaxes idílicas do pasado coma un  lugar intocable, as revisións críticas 
da natureza construída da historia amosaron a importancia das narrativas que se contan sobre el. 
Especialmente para as mulleres en xeral e para as lesbianas en particular, as maneiras de contar 
o  pasado constitúen un  espazo clave de  intervención. Neste artigo tratarei os silencios que 
produce a recreación hexemónica do pasado e tamén os proxectos que se foron desenvolvendo 
na crítica feminista neste eido específi co de teoría e práctica. En particular, exporei o marco 
teórico que me levou á  escrita da  novela Pirata (Reimóndez 2009) como exemplo práctico 
da necesidade das mulleres non heterosexuais de reescribir o pasado a través da literatura.
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Title: Diverse Pasts, Promising Futures

Abstract: Despite idyllic pictures of the past as an untouchable place, critical views on the 
constructed nature of history have shown the importance of the narratives we tell about it. 
Especially for women in general and lesbians in particular, the retellings of the past are a key 
space for intervention. In this paper I will be addressing the silences produced by the hegemonic 
recreation of the past but also the projects that have developed from feminist criticism in that 
particular realm of theory and practice. In particular, I will be discussing the theoretical 
background behind the writing of my novel Pirata (Reimóndez 2009) as a practical example of 
the need for non-heterosexual women to rewrite the past through literature.
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O PASADO EN DISPUTA

Seguramente para quen defi niu o pasado como o que “xa pasou ou tivo lugar” (Dicionario 
RAG, en liña) falar do pasado como un lugar confl itivo pode resultar paradoxal. Porque, 
se ben o futuro é un tempo de incerteza e o presente é o tempo do inmediato e inalte-
rable, que pode haber de confl ito no xa acontecido? No único tempo verbal que semella 
non estar suxeito a variabilidade? O pasado parece ser, precisamente, o fi xo e inalterable.

1 Artigo por invitación.
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Porén, fronte a esta visión amplamente estendida, dende hai xa abondas décadas 
agroman outras que precisamente sinalan o pasado como un espazo en disputa, como 
un lugar construído no que os diferentes discursos atopan (ou non) lexitimidade. Dende 
a aparición do posmodernismo resulta certamente difícil asumir o pasado como unha 
“verdade” dada e inalterable, pois esta corrente expuxo de forma convincente o carácter 
construído da historia, algo aínda moito máis crucial para as correntes poscoloniais e fe-
ministas. O poscolonialismo analizou de que maneira a construción do pasado se cons-
tituíu nunha das bases máis fortes para a creación dos imperios e os feminismos, dende 
Simone de Beauvoir en diante no eido occidental, puxeron tamén as bases para a críti-
ca desta visión idílica dos tempos pretéritos. A historia e o pasado comeza, xa que logo, 
a concibirse coma un texto que se vai escribindo e que se constrúe e nos constrúe nesa 
escrita. Linda Hutcheon puntualiza esta cuestión cando indica que:

Argumentar que a historia non existe máis que como texto non nega con estupidez 
e “alegría” que o pasado exista, senón que a súa accesibilidade nós na actualidade está 
totalmente condicionada pola textualidade. Non podemos coñecer o pasado a menos 
que sexa a través dos seus textos: os documentos, as probas mesmo os relatos de tes-
temuñas son textos2. (1989: 16)

Aínda así, cómpre sinalar que a pesar de entender a historia construída como un tex-
to e a través dos textos, a verdade é que non todos eles son iguais, no sentido de que non 
todos están, por dicilo de algún xeito, ao mesmo nivel. Unha análise moi breve de cal-
quera tipo de “colector”, dende os museos pasando polas series de televisión ou as novelas 
“históricas” amosa que os discursos sobre o pasado están situados dunha forma fonda-
mente desigual. Seguramente porque é precisamente no espazo do pasado onde se bus-
ca controlar as narrativas, que diría Lloyd para “monopolizar o campo de posibilidades” 
(1993: 6). Así, quen se inscribe no pasado, é dicir, quen está presente nos libros de histo-
ria, nas tradicións do relato oral, nas películas e fi ccións que se narran sobre o aconte-
cido, é quen aparentemente existiu e quen existiu aparentemente dunha certa maneira.

Para poder explicar o xeito en que estas diferentes “versións” do pasado compiten 
de forma desigual debo volver ao concepto gramsciano da hexemonía. A hexemonía 
é o xeito en que se busca a submisión a uns valores dominantes mediante o consentimen-
to das persoas que se pretende dominar (Eagleton 1991: 112). É dicir, consiste na creación 
dunha serie de valores que xustifi can a desigualdade de forma que resulte aceptable e isto 
faise sobre todo mediante as intervencións no imaxinario, mediante a creación dunha 
serie de imaxes, comportamentos, valoracións que se entendan como lóxicas sen pasar 
nin sequera polo fi ltro da consciencia. A hexemonía sería, pois, o resultado da aceptación 
da ideoloxía dominante, esa que se fai pasar por invisible, a que, como diría Althusser, 
“non podemos deixar de recoñecer e ante a cal amosamos a reacción natural e inevitable 
de berrar (en alto ou na «vociña silandeira da conciencia»): É obvio! É correcto! É ver-
dade!” (1971: 161, cursiva no orixinal). A ideoloxía dominante interpélanos, que diría 
tamén Althusser, para constituírnos como suxeitos dominados. Na mesma liña, mais 

2 Todas as traducións son miñas a menos que se especifique o contrario.
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dende outra óptica fala tamén Foucault cando explica como o poder busca unha lexiti-
midade a través de mecanismos invisibles e formas de coñecemento e discurso: “O que 
fai que o poder se manteña, o que fai que sexa aceptado é o mero feito de que non só nos 
oprime coma unha forza que di non, senón que atravesa e produce cousas, induce pra-
cer, formas de coñecemento, produce discurso” (1984: 61).

Esta defi nición que presenta a fi losofía foi revisada de forma humorística pola artis-
ta Jayne Beedhicharoen na súa tira Cultural Hegemony and Me (A hexemonía cultural 
e mais eu), na que observa un catálogo de Crate&Barrel, unha tenda de mobles moi po-
pular nos Estados Unidos e comenta: “«A hexemonía cultural e mais eu» trata da miña 
relación amor/odio con Crate & Barrel e sobre a experiencia de crecer como asiática 
americana nun país que celebra todo o que vén de Europa como o exemplo sinalado do 
«bo deseño»” (http://seejayne.com/Cultural-Hegemony-Me). Esta cita de Beedhicharoen 
amosa ata que punto a creación do pasado (é dicir, da historia) se basea na (re)creación 
dunha serie de imaxes que chegan a ser aceptadas por quen fi ca precisamente nos seus 
ángulos mortos, nos seus escuros e nos seus silencios.

O PASADO [HEXEMÓNICO] COMA O CORPO QUE SE NOS DEVOLVE

A creación do pasado, como acabamos de ver, resulta polo tanto non só unha mera fi c-
ción senón que esta fi cción está artellada en resposta a unha serie de valores e intereses 
dominantes. Que signifi ca, pois, para a outra, para quen é obxecto mais non produto-
ra dese pasado hexemónico, desa versión dominante da historia, o pasado producido 
e en particular o pasado que se produce sobre ela? Se cadra cómpre aclarar nesta altura 
a que me refi ro coa “outra”. Creo que sen dúbida a defi nición máis efi caz é a que esbo-
za Gayatri C. Spivak no seu relevante “Can the Subaltern Speak?” (1998). A subalterna 
é aquela que non ten voz, aquela a quen non se lle permite ter voz.

Por suposto, nin Spivak nin eu argumentamos que as mulleres, de clase baixa, de co-
munidades non occidentais, non heterosexuais, con discapacidade, falantes de linguas 
non hexemónicas, migrantes, etc, non teñamos voz. Mais ben ao contrario, o que Spi-
vak argumenta é como se constrúe o silencio, como o suxeito subalterno e sobre todo 
A subalterna, queda atrapada nos discursos producidos polo centro (home, branco, he-
terosexual, occidental, de clase media alta, etc.) como un obxecto do que se fala pero 
a quen non se lle adoita permitir a auto-representación. Isto é algo que queda evidente 
en debates tan fundamentais para os dereitos das mulleres coma o do aborto, onde se dá 
voz a instancias relixiosas ou médicas pero se exclúe ás mulleres en xeral e en particular 
a aquelas que se verán en situación de someterse a abortos non seguros cando se apro-
ban ilegalizacións ou restricións nos criterios que permiten a interrupción do embarazo.

Mais o pasado hexemónico non é só a creación dun silencio senón, e nisto centrarei as 
seguintes liñas, a creación dunha serie de imaxes sobre a outra que axiña se volven auto-
imaxes e acoutan a nosa capacidade para esixir os nosos dereitos ou desenvolvernos como 
persoas nunha sociedade que nos quere enviar ás marxes. No caso das mulleres en xeral 
e daquelas que non somos heterosexuais en particular, ese pasado hexemónico devolveunos 
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un corpo construído, un espello no que mirarse que resultou ser “un cristal atravesado por 
unha patria” (Gómez 1995). Así, nese réxime que Adrienne Rich defi niu en “Compulsory 
Heterosexuality and Lesbian Experience” (1980) e que na actualidade denominamos hete-
ropatriarcado, ás mulleres a historia devolveunos un corpo que se construíu tomando como 
base os estereotipos que mellor conviñan ao mantemento da ideoloxía dominante. Xa que 
logo, as mulleres fomos construídas como obxectos ou servizos, como silencios, como mons-
tros. Analizarei brevemente como estes discursos se foron desenvolvemento no eido concre-
to da literatura, unha das formas textuais máis importantes á hora de construír o pasado.

Dende a Antigüidade, polo menos en occidente, foron moitas as estudosas e escrito-
ras que viron a necesidade de revisar os estereotipos e imaxes creadas. Unha conclusión 
clara destas análises resúmea Teresa de Lauretis:

Medusa e a Esfi nxe, coma os demais monstros antigos, sobreviviron inscritas nas na-
rrativas do heroe, na historia do outro, non na súa propia, polo tanto son fi guras ou 
marcadores de posición –lugares ou topoi- mediante os cales o heroe e a súa historia 
avanzan cara ao seu destino e adquiren “signifi cado”. (2006: 83, énfase engadida)

Como dicía anteriormente, o importante é que as mulleres están presentes nas na-
rrativas sempre ao servizo dos homes. A ese corpo que se nos devolve cómpre engadir 
ademais outros parámetros, porque non só o xénero crea hexemonía. Así, a hexemonía 
imperialista ou colonial apón unha nova capa de silencio e estereotipifi cación. Nesas ca-
pas destacan, por exemplo, as visión orientalistas defi nidas por Said (1978) pero que po-
den verse actualizadas tamén para o caso de Galicia no traballo de Miguélez-Carballeira 
(2013). As imaxes coloniais tamén impoñen unha serie de ideas preconcibidas con res-
pecto ás linguas, por exemplo, que no caso do galego (mais non só) interactúan de forma 
clara coa discriminación de xénero. Como argumentan as autoras incluídas en Sanmar-
tín Rei (2010), a asociación entre galego-bruto, rural de clase baixa en contraposición co 
castelán como lingua culta, refi nada e de clase media alta fai que as mulleres abandonen 
con maior frecuencia e utilicen menos a lingua galega ca os homes.

Igualmente, os diferentes centros se encargaron de afi anzar, dentro do discurso da co-
lonización, imaxes concretas sobre as mulleres en diferentes momentos históricos. Así, 
como demostra Bringas (2010), o discurso colonial sobre as mulleres negras perpetúase 
ata a actualidade en discursos coma o da publicidade. Do mesmo xeito, dende os medios 
vemos a ratifi cación dos discursos adquiridos pola colonización noutras comunidades: 
as indias submisas e vítimas (pensemos nos discursos difundidos polos medios a raíz 
da violación dunha moza nun autobús en Delhi en 2012), as “mulleres musulmás” opri-
midas, as “africanas” pobres, as indíxenas “brutas” e “feas” (cf. Millán 2013). Todos estes 
discursos están inscritos dende o pasado ata o presente tamén no eido literario. O resul-
tado resúmeo Baker cando afi rma que:

Contar narrativas pasadas é tamén unha forma de control. Socializa as e os indivi-
duos na orde social e política e anímaos a interpretar os eventos do presente en ter-
mos das narrativas autorizadas do pasado. Isto restrinxe o alcance das súas narrativas 
persoais presentes. Noutras palabras, circunscribe o abano de identidades das cales 
cada individuo ou individua pode escoller un papel social para si mesma. (2006: 21)
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Despois de todo isto resulta doado entender por que un dos proxectos fundamen-
tais dos feminismos, entre outras fi losofías da desigualdade e do poder, foi tamén inter-
vir na construción das narrativas do pasado. Porque, como indica Jerome de Groot: “As 
representacións culturais do pasado son cruciais para o imaxinario histórico contem-
poráneo de calquera sociedade” (2009) ou, traducido por min en palabras de Madame 
Ébano, unha das protagonistas de Pirata “Contar historias, imaxinar outros mundos po-
sibles é o primeiro paso para que existan” (2009: 61).

MOVER OS MARCOS

Dende unha perspectiva feminista a chamada “reescrita” da historia parte da posta en dú-
bida das narrativas adquiridas das que falei anteriormente. Así, este traballo de reinscri-
ción histórica pasa polo redescubrimento e celebración de historias e voces das mulleres, 
polo afán de incluír todas as fontes da alteridade, pero sobre todo por desconfi ar das fon-
tes dadas e por poñer en dúbida a propia creación e narración do pasado hexemónico.

A literatura desempeña un papel fundamental nese proxecto, como espazo onde as 
outras poden recuperar o seu papel e entrar en diálogo coa historia canónica. A litera-
tura pode dar tamén outra entidade corpórea aos proxectos de historia feminista que 
fi xeron achados tan importantes como reinterpretación das pinturas rupestres3 ou a rein-
terpretación da participación das mulleres nas invasións, guerras ou vagas migratorias4.

Cómpre indicar antes de nada que cando falo de literatura feminista non me refi ro 
a esa caricatura da que fala con certa frecuencia a crítica patriarcal. Falo dunha multitu-
de de xéneros e plasmacións formais nas que subxace o desafío á construción do poder 
dende o xénero en interseccións con múltiples variables. A literatura feminista tamén 
desafía a construción patriarcal dos fenómenos literarios, vincula a representación coas 
violencias e busca a creación de xinealoxías propias, entre outras cousas.

Considerando o exposto ata este momento, fi ca claro que cando a literatura feminis-
ta traballa con materiais históricos os seus obxectivos están dentro desa reformulación 
das narrativas adquiridas sobre o pasado. De aí que decidise conceptualizar ese traba-
llo literario común como un traballo de mover os marcos. Esta expresión captura non só 
a importancia do proxecto senón tamén a súa difi cultade e a oposición que pode provo-
car dende as instancias patriarcais. Unha área onde esa oposición se fai máis forte é na 
inscrición das experiencias lesbianas na historia. Utilizarei este termo do xeito en que 
o describe a teórica Amy Villarejo cando indica que:

Lesbiana constitúe o  recordatorio do lugar tan denso e complicado en extremo que 
é e foi a sexualidade. Considerando que a sexualidade ten unha historia, lesbiana como 

3 Cf. http://www.nbcnews.com/science/science-news/prehistoric-cave-prints-show-most-early-artists-we-
re-women-f8C11391268.
4 Cf. mesmo coas súas controversias, a recente nova http://www.tor.com/blogs/2014/09/female-viking-wa-
rriors-proof-swords ou esta sobre o papel das mulleres na colonización das Américas http://blogs.elpais.
com/historias/2014/02/exploradoras-del-nuevo-mundo.html.
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nome para unha patoloxía particular sen dúbida participa da  invención “banal” do 
século dezanove que Michel Foucault empezou a desenvolver e fi ca na cerna dunha 
gran cantidade de teoría queer. Lesbiana denomina tamén un conxunto de herdanzas 
de momentos máis recentes, que inclúen o legado do movemento feminista lesbiano 
[…]. Ao mesmo tempo, o lesbianismo segue sendo obxecto dunha eliminación violenta 
e de rexeitamento como algo abxecto por culturas que seguen os ditados da homofobia 
e a misoxinia, entre elas algunhas que se consideran progresistas e queer. (2003: 8)

A inscrición desa experiencia compartida e legado, tanto negativo como positivo, 
do que fala Villarejo na historia a través do literario provoca unha desestabilización dos 
discursos do heteropatriarcado, que turran por presentar a diversidade de orientacións 
sexuais como un fenómeno perpetuamente “recente” e desta maneira deslexitimar a re-
clamación de dereitos que se dá nun espazo público sempre en disputa. Vou utilizar para 
falar desta inscrición histórica na literatura outro concepto, o de “contínuum lesbiano” 
tal e como o defi ne Emma Donoghue (2010) no seu estudo da presenza dunha tradición 
literaria lesbiana na literatura occidental que se silencia unha e outra vez no discurso 
historiográfi co patriarcal. Donoghue refírese con este termo á presenza de relacións non 
patriarcais, e en moitos casos de índole sexual, entre mulleres que se mantén nas marxes 
do canon. Isto faise, como ben argumenta ela, non só invisibilizando certas obras que 
no seu momento puideron ser moi populares, senón sobre todo ofrecendo lecturas que 
fan que se lean certos textos de maneira parcial e acoutada5.

No caso concreto da narrativa galega é evidente que esa presenza do contínuum les-
biano está presente, como argumentei xa con anterioridade (Reimóndez 2012). Así, den-
de obras que recorren ao histórico ata aquelas que se centran na contemporaneidade, 
a presenza do contínuum lesbiano na obra de autoras é proporcionalmente forte6. Pode-
ríamos amentar dende obras que esbozan relacións entre mulleres en xeral contrarias ao 
heteropatriarcado ata aquelas que explicitan o amor sexual entre mulleres. No primeiro 
grupo destacarían as obras de Begoña Caamaño, tanto Circe ou o pracer do azul como 
Morgana en Esmelle, ambas as dúas por certo reescritas históricas, ao igual que Herba 
Moura de Teresa Moure, ata un importante número de obras de toda a narrativa de Ma-
ría Xosé Queizán (dende Amantia a O meu pai vaite matar) que conforman o segundo 
grupo. Neste tamén están as narrativas contemporáneas de Beatriz Dacosta con Precipi-
cios ou Así nacen as baleas de Anxos Sumai. A lista podería ampliarse con moitas outras 
obras, estas son nada máis que algúns exemplos sinalados. Aínda así, a pesar das probas 
que constatan a presenza do contínuum lesbiano, como indica novamente Donoghue: 
“Non importa o moito que se escriba sobre o tema [o lesbianismo], sempre permanece 
no non ofi cial, asexando sen detectado: un crebacabezas irresoluble, unha novidade per-
petua” (2010: 8). Podemos comprobar, xa que logo, que tamén na historiografía e en xe-

5 Donoghue menciona, por poñer un exemplo, The Woman in White de Wilkie Collins, que sempre se pre-
senta como unha novela de misterio, ignorando a clara presenza dunha lesbiana como protagonista, que 
está afervoradamente namorada doutra personaxe.
6 Cómpre sinalar aquí a aínda baixa presenza de narradoras en lingua galega. É significativo que destas 
poucas narradoras unha ampla maioría delas tocasen temas do contínuum lesbiano nalgún momento. 
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ral na crítica literaria en Galicia este tipo de cuestións adoitan quedar soterradas ou son 
reinterpretadas dende unha óptica patriarcal7.

No caso concreto da literatura que traballa con materiais históricos e lesbianismo 
cómpre ter sempre presente a afi rmación de Aldarte: “Mentres as lesbianas non escri-
ban sobre elas mesmas, seguirán vivindo a súa propia prehistoria” (2003: 42). Así, non 
é xa só que non aceptemos os pasados creados, non chega, pois, con escribir fi cción que 
pode quedar unha vez máis silenciada, senón que cómpre que esta sexa reinscrita tamén 
no discurso histórico e no caso de Galicia, no discurso nacional.

UNHA PRÁCTICA DA ESCRITA COMO REINSCRICIÓN DO DISCURSO

Todo este marco que acabo de presentar infl uíu grandemente no meu traballo literario, 
en particular na escrita da miña terceira novela, Pirata (2009), á que lle dedicarei as seguin-
tes páxinas. Debo explicar primeiramente que nesta análise non me interesa dar unhas 
“pautas de interpretación” sobre o texto senón unicamente describir as súas circunstancias 
de produción. O que quero dicir con isto é que o que vou presentar non é o xeito en que 
penso que debe ser lida esta obra pois considero que non é o meu papel como autora deter-
minar as lecturas senón poñer sobre a mesa os puntos de partida da súa escrita, sobre todo 
porque estes entroncan de forma directa coas consideracións que fun facendo ata o mo-
mento sobre a inscrición das mulleres en xeral e das lesbianas en particular na historia.

Para comezar sinalarei que en realidade Pirata é un texto que nace do achado acciden-
tal das crónicas en forma de perfís biográfi cos que en 1724 escribiu o misterioso Charles 
Johnson na súa obra A General History of the Pirates. Foi investigando para un traballo 
de tradución no que tiña que extraer uns fragmentos desta obra que coñecín da existen-
cia de Mary Read e Anne Bonney. Da lectura voraz que realicei deste texto houbo unha 
cousa que me quedou clara, que sobre certas cuestións falaban máis os silencios ca as pa-
labras. A miña práctica de lectura e investigación feminista fi xo que o meu interese fose 
aínda maior ao comprobar de que maneira se presentaba a estas dúas mulleres e dende 
onde era interpretable ese silencio considerándoo no abano máis amplo da representa-
ción das lesbianas na historia.

Para poder entender esta cuestión resumirei brevemente a narración de Johnson so-
bre estas dúas fi guras. No caso de Anne Bonney, Johnson narra as peripecias desta moza 
de boa familia de Carolina que se entrega a unha vida de perdición casando cun pirata 
e embarcando con el. Johnson describe a Anne no estereotipo da “gata salvaxe”, é dicir, 

7 Un caso sobranceiro e que merece un estudo á parte sería o título O derradeiro libro de Enma Olsen 
de Berta Dávila. O libro fai do lesbianismo o conflito morboso da trama, o cal dificultou máis aínda a visi-
bilidade crítica do contínuum lesbiano. Na miña interpretación, este texto parte dunha visión fondamente 
heteropatriarcal con tropos amplamente criticados pola crítica literaria lesbiana (como a lesbiana asasina/
suicida, a imposibilidade do amor lesbiano, etc.) e cunha estrutura que impide a explicitación desta cues-
tión porque entón unha ten que explicitar cal é a “intriga” da novela que só aparece ao final da devandita. 
Outro caso de desautorización do propio contido lesbiano dun texto témolo na introdución de Unha pri-
mavera para Aldara de Teresa Moure, que a autora reafirma en Queeremos un mundo novo.
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unha  muller sen xeito e violenta. Estaba claro que aos seus ollos unha muller que quería 
transgredir como muller era unha aberración difi cilmente tolerable. Pola contra, o caso 
de Mary Read era ben diferente. Mary Read utilizou a maior parte da súa vida o nome 
de Mark, foi criada como un home e desempeñou papeis que lle reportaron mesmo re-
coñecementos militares (por exemplo na guerra de Flandres), algo que sen dúbida era fá-
cil de comprobar que espertaba a admiración de Johnson. Nese caso, Mark/Mary Read 
presentábase como unha persoa nobre, que case colaborara con piratas en contra da súa 
vontade. Estaba claro que para o discurso patriarcal representado por Johnson, os seus 
fi tos “como home” superaban a súa eiva de ser en realidade unha muller e aínda por riba 
andar nun barco pirata.

A maiores disto, unha das pasaxes máis interesantes en canto a fenda pola cal reiniciar 
unha lectura tiña que ver coa anécdota que recolle Johnson na que Calico, o capitán do 
barco, pilla in fraganti a Anne e Mark no camarote, esta última sen camisa. A explicación 
que ofrece Johnson é que Anne, que segundo Johnson non era “moi reservada en canto 
a temas de castidade” (1724: 122) lle empezara a andar detrás pensando que era un home 
e Mark/Mary non tivo máis remedio que amosarlle os peitos para que comprendese que 
era unha muller (e segundo a súa expectativa heteropatriarcal a “deixase en paz”). Hai 
dúas cousas que me resultaban curiosas nesta pasaxe. A primeira, que quedase inscrita. 
Sería moi doado evitar a introdución desta anécdota precisa. Polo tanto deume por pen-
sar que seguramente se mesturarían dúas cuestións, por unha banda o afán vouyeurista 
patriarcal, xa evidente naquela altura nos discursos médicos que representaban o les-
bianismo como unha monstruosidade que cumpría investigar, e pola outro o clamor do 
feito. Hai que ter en conta que Johnson escribiu na mesma época na que existiron estas 
piratas, gabándose ademais do seu coñecemento directo, co cal sería considerado pouco 
fi dedigno non incluír algo que, por dicilo dalgunha maneira, era vox populi.

Debo admitir que foron estas fendas as que capturaron a miña imaxinación e me 
levaron nunha viaxe fascinante polos mundos da piratería e sobre todo das relecturas 
feministas da historia destas dúas mulleres. Nese proceso tiven acceso tamén a outras 
fontes patriarcais, como o documento do propio xuízo que condenou as dúas mulleres 
e as fendas foron constituíndose novamente no espazo onde non se podía denominar 
a identidade destas dúas fi guras desafi antes e silentes na narrativa patriarcal.

Se ben é certo que a representación de Johnson era máis negativa cara a Anne e que 
se cadra a súa transgresión era maior, a historia, mesmo contada dende o patriarcado, 
de Mark/Mary resultaba para min fascinante por unha cuestión ben evidente. A cele-
bración do xénero en disputa de Butler como algo “novidoso” non deixaba de ser unha 
anacronía irrisoria ao pensar na vida de Mark/Mary Read e tantas outras ao longo da his-
toria. Este personaxe permitíame establecer unha narración que dende o pasado falaba 
unha linguaxe totalmente contemporánea partindo pura e duramente dos eventos re-
collidos nas narrativas heteropatriarcais. Mark/Mary Read encarnaba os debates sobre 
o xénero como algo aprendido e social e o “sexo” como algo “natural” e resumía á per-
fección a idea do xénero como representación. A miña interpretación da identidade deste 
personaxe partiu dos anacos que as narrativas patriarcais deixaran tras si: a nena que ao 
nacer teñen que facer pasar por neno para cobrar unha herdanza, o seu traballo de cria-
do para poder seguir dando ingresos á mai viúva, a súa integración no exército, o in-
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tento breve de vivir unha vida “de muller casada”, a súa fuxida cara ao mar, novamente 
representando un home, e a chegada por fi n a un lugar onde había unha transgresora, 
digámolo así, a cara descuberta, Anne.

Este xogo de identidades de Mark/Mary tamén resultaba o espazo onde esbozar as 
contradicións dos discursos de xénero aceptados na súa época (fondamente marcados, 
por exemplo, por certas roupas e comportamentos que facían que cando unha muller 
se vestía de home puidese pasar inadvertida durante moito tempo en contextos coma 
o exército, simplemente porque era impensable). E por suposto resultaba un espazo vi-
zoso para rachar coas narrativas históricas adquiridas sobre os corpos que constitúen ta-
mén as que manexamos na actualidade. Isto é algo que me interesaba poñer sobre a mesa 
dende o inicio da novela, de aí que esta abra cun personaxe que mira as súas mans, algo 
aparentemente irrelevante, pero que se tornará vital máis adiante:

Senta na cuberta, unha de  tantas noites. Senta na cuberta enriba dos machos. No 
ceo hai unha estraña luz que non é negra. Ten outra cor. Senta no abaneo das ondas. 
O vento cálido na cara. A mirada perdida no ceo inmenso. Baixa a vista e aí están. As 
súas mans. Aquelas mans son súas, mesmo se por momentos non llo parecen, nesa 
estraña disociación que ás veces ten co seu corpo. Son mans grandes, fortes e rexas. 
Con calos. As unllas negras. Mans anchas e dedos curtos. Míraas con orgullo. Non 
son fermosas. Pero sente orgullo delas. (2009: 11)

A historia de Mark/Mary Read dábame pé para trazar unha reinscrición dos corpos 
das mulleres no pasado patriarcal. Por unha banda, mediante o xogo coa fl utuación dos 
xéneros, algo que se manifesta no feito de que o primeiro capítulo estea narrado en mas-
culino ou a aposición de adxectivos femininos a un nome de home (Mark). Mais alén disto 
tamén me daba pé para inscribir o desexo deses corpos na historia, reescribindo a anéc-
dota recollida por Johnson nunha historia completa de amor sexual entre dúas mulleres.

Aínda así, se ben escollín a Mark/Mary como protagonista principal precisamen-
te o diálogo da súa postura identitaria se vía reforzado polos outros discursos presen-
tes, o de Anne Bonney e o de Charles Johnson, personaxes reais que tamén fi ccionalicei 
e o de Madame Ébano, que máis ben recreei. Na reescrita histórica que pretendía formu-
lar con Pirata dende os discursos contemporáneos dos feminismos, cada unha delas daba 
pé a explicitación dunha postura. Así, o personaxe de Anne Bonney dábame un espazo 
para poñer en cuestión unha visión autocompracente e heroica de Mark, precisamen-
te a que expresaba Johnson na súa narración. Anne permitía visibilizar a compracencia 
dunha parte do discurso patriarcal coa idea de que as mulleres se “igualen aos homes”, 
mais non a ruptura que supón que unha persoa se negue a encaixar nas  expectativas 
dadas do xénero asignado. Así, Anne négase a pagar a peaxe do travestismo para reafi r-
mar o seu desexo de independencia, algo que axuda a Mark a comprender os elementos 
de construción da hexemonía dos que tira proveito na súa escolla de presentarse na so-
ciedade coma un home e analizalos de forma crítica.

O personaxe de Charles Johnson representa sen lugar a dúbidas o espazo (aínda que 
non é o único) do discurso patriarcal hexemónico por excelencia da época na que vi-
viron tanto Anne como Mark/Mary. A través del interesábame facer máis evidentes as 
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transgresións destas dúas mulleres e as difi cultades do discurso patriarcal de asimilar 
estas transgresións, os intentos permanentes de facer que o crebacabezas do que falaba 
Donoghue encaixe no esquema preconcibido (a gata salvaxe/o nobre soldado). Precisa-
mente a través deste personaxe me interesaba debullar a necesidade do patriarcado non 
xa de silenciar senón de marcar dende a súa óptica as interpretacións dadas, aquelas que 
non poden concibir que dúas mulleres se amasen en liberdade no século XVIII, por moi-
to que a historiografía lesbiana poida anegar de datos este prexuízo sempre presente.

Porén, había outros elementos fundamentais da contextualización histórica den-
de unha óptica feminista que non podía deixar de lado. Ademais dos silencios hetero-
patriarcais interesábanme os silencios relativos á construción do imperio nunha época 
de grande expansión da escravitude, onde moitos piratas tomaban as persoas negras 
como “botín” co que comerciar. Esta cuestión rompía con certas visións idílicas da pi-
ratería nas que non me interesaba encadrar a miña reescrita. Ademais, tamén na rees-
crita da experiencia lesbiana existen múltiples silencios relativos á clase social, á raza, 
lingua e outros aspectos interseccionais. Se ben a clase social estaba representada nas 
orixes ben diferentes de Anne e Mark/Mary, non podía deixar de construír a histo-
ria sen ofrecer unha ollada, por breve que fose, á realidade da escravitude no Caribe 
na época en que transcorre a fi cción. De aí nace a personaxe de Madame Ébano, que 
fun quen de crear grazas á lectura de testemuños de escravas, unha tipoloxía textual 
que seguramente “sorprenderá” a quen escribe a historia dende o centro pero que, ao 
contrario do que se nos fai pensar adoito, foi unha tipoloxía textual importante á hora 
de promover a abolición da escravitude. De feito, o enfoque que os grupos abolicionis-
tas deron a esta cuestión da reinscrición non pode pasarse por alto no contexto deste 
artigo. Na altura en que se fala da abolición da escravitude nas colonias (época posterior 
ao relato de Pirata, iso si) estes grupos entenderon a necesidade de rachar co discurso 
aprendido sobre a outra; aquel que dicía, por exemplo, que as escravas levaban unha 
vida feliz, que eran “diferentes” nas súas necesidades e dereitos, algo que se conseguía 
sobre todo fi ccionalizando dende o punto de vista dos amos as condicións de vida das 
escravas. Os grupos abolicionistas británicos tomaron a abolición da escravitude como 
unha reescrita desas narrativas nas que as voces “fi dedignas” (por moi confl itivo que 
este termo poida resultar) das escravas se contrapuñan ao discurso construído. Histo-
rias como a de Mary Prince8 foron tachadas de “fi cción” para desautorizalas e non ter-
se que enfrontar á experiencia da outra contada nos seus propios termos. Dende esas 
fendas as escravas e grupos abolicionistas foron deslexitimando o discurso establecido 
ao redor da escravitude.

Recoñecer a súa capacidade de acción era algo que me preocupaba fondamente á hora 
de crear o personaxe de Madame Ébano, que se podería considerar, dende unha visión 
paternalista occidental, que parte das condicións máis idóneas para se constituír en “ví-
tima desempoderada”. Importábame dende un punto de vista político deconstruír ese 
desempoderamento aprendido polas narrativas históricas herdadas e é así que é o único 
personaxe que en todo o libro ten voz propia (a través dun texto que deixa escrito para 

8 Tiven a fortuna de traducir o seu Mary Prince, A West Indian Slave para o galego, que está accesible aquí: 
http://tradutoresgalegos.com/pdf/mary_prince.pdf.
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Mark/Mary). Tamén é a única que sae adiante na vida grazas exclusivamente ao seu co-
ñecemento (neste caso medicinal), que sabe ler (Mark/Mary, por exemplo, non) e que ten 
unha experiencia clara, fronte á protagonista, do que quere e de quen é na vida.

Estes foron os vimbios cos que se construíu esta narración que parte, como xa co-
mentei, das refl exións teóricas previas sobre a historia, a representación e a importancia 
da literatura á hora de conformar outros imaxinarios.

FUTUROS DIVERSOS

No fondo todas estas cuestións poden parecer asuntos literarios irrelevantes, mais o cer-
to é que afectan de forma signifi cativa as nosas vidas, empezando pola centralidade ou 
lexitimidade que se lles dá a este tipo de obras9. Chama a atención, por exemplo, que este 
texto sexa a única das miñas novelas publicadas en Edicións Xerais de Galicia que non 
chegou a ser reeditada10. Aínda así teño para min que sen Pirata non habería En vías 
de extinción (2012), un texto ambientado en época contemporánea e protagonizado por 
Gaia, que se defi ne como “lesbiana de monte”.

Aínda así, o máis importante deste fenómeno é que enviar este tipo de obras á mar-
xinalidade implica tamén enviar á marxinalidade as experiencias múltiples que nelas se 
narran. O discurso da heteronormatividade baséase neses silencios para denegar lexiti-
midade e dereitos ás persoas que non nos axustamos á heterosexualidade.

A literatura fornece, pois, un espazo que resulta fundamental para a creación de uni-
versos biodiversos. Nese sentido comparto plenamente a visión de Klahn que insire esas 
narrativas nun “proxecto global maior defi nido por un proceso de democratización inclu-
siva que esixe a igualdade e dignidade total para todas as mulleres e outras comunidades 
excluídas” (2014: 40). Despois de séculos de canons literarios ao servizo da heterosexua-
lidade obrigatoria, a misoxinia e o imperio non se me ocorre mellor maneira de estar 
en sociedade como autora que contribuíndo a ese proxecto común que nos afecta a todas.
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