
físicas fixéronse máis frecuentes. 
Labazadas e berros de desprezo, 
ás que sempre seguía unha ceri-
monia de desculpa que só guiaba 
a hipocrisía. 
Iago era pequeno, por fóra aparen-
tabamos unha familia normal, e 
eu non me sentía con forzas para 
reaccionar. Fun criando unha coi-
raza, iso si, mais Daniel conseguiu 
o que pretendía: que me sentise 
culpable, que aceptase submisa 
os seus desprezos, que morrese de 
vergonza se algún veciño chegaba 
a sospeitar o que ocorría entre as 
paredes da nosa casa.
Mais todo ten un fin e tamén o 
ha ter a miña condena. Atoparme 
coas mulleres da Asociación foi un 
milagres, nunca lles darei pagado 
o apoio que me dan. Non quero a 
Daniel nin desexo soportar unha 
semana máis os seus desprezos. 
Cando regrese á miña casa, ha ser 
para rematar o pesadelo. Marcha-
rei e levarei a Iago canda min. Non 
ha ser fácil comezar de novo, mais 
sei que non me han faltar as axu-
das. Nunca é tarde para endereitar 
unha vida, estou disposta a reen-
contrarme coa Sara que un día 
fun. “Próxima estación: esperan-
za”, como di a canción dese Manu 
Chao. Xaora que si!»

«Ninguén 
mata o que 
verdadeiramente 
ama»
Teresa Moure
Escritora

«Eu tamén, sabes? Cando cum-
prín oito anos, dei coa violencia 
de fronte. Dar, aínda me deron 
algunhas outras veces, que a vida 
non é un paseo en barco, preci-
samente. Só que nunha ocasión 
a malleira foi tan brutal que xa 
nunca volvín ser a que fun. El, o 
que insultaba, e berraba, e deixa-
ba caer o seu puño sobre os nosos 
rostros, o que daba patadas no 
ventre, o que propulsaba os nosos 
corpos contra as paredes era meu 
pai. Sempre que chegaba bébedo 
á casa, batía en nós. Non por odio, 
que va! Por violencia pura. Bebería 
tal vez porque a vida non lle sorría; 
case nunca tiña traballo e, cando 
atopaba un choio, non lle duraba. 
Sempre lle gustara máis esbarda-
llar na cantina que obedecer. Non 
adoito contalo, xa comprenderás. 

Cando es a filla que viu a escena, 
cando estás afónica de tanto be-
rrar, cando ves o cadáver da túa 
nai deitado na cociña e observas, 
sen poder facer nada para evitalo, 
como el segue a cravarlle o coitelo 
unha e outra vez, como lle baleira 
os fígados, como o sangue mancha 
as paredes... imprímese un horror 
na túa ollada que xa fica pegado a 
ti por sempre. Por iso teño esta ex-
presión asustada da que ás veces 
rides. Por iso me poño furiosa can-
do alguén se pasa da raia, cando 
xorde unha discusión, un pequeno 
conflito, un golpe co coche, xa sa-
bes, calquera desas situacións en 
que a xente se enfurece. Así que, se 
me volves contar que el é así, que 
non é malo, que no fondo te que-
re, voume sentir outra vez aquela 
nena desesperada que desexaba 
lamber o sangue e tragar o coitelo 
para que desaparecese. Se me dis 
que el é tan celoso, que controla 
como te vistes, que se enfada can-
do chegas tarde ou que non podes 
vir comigo a tomar unhas cañas 
sen preguntarlle antes, daquela 
teño que preocuparme. Mira ben 
que non che estou a pedir que o 
denuncies, eh?, que non sei se va-
lería de algo. Estouche a dicir algo 
máis simple: que todas as persoas 
que te queremos podiamos tecer 
unha rede de afecto ao teu redor 
para non permitir que esteas soa 
nin unha hora do día. Estaremos 
así o tempo que faga falta. Até que 
se aburra. Até que poidamos de-
mostrar que precisa educarse de 
novo; si, volver ao colexio, recibir 
clases de coidado. Non sei, alguén 
podería regalarlle unha mascota e 
que tivese que ocuparse dela, que 
aprender a non deixarse cegar. 
Non vou consentir outro miserábel 
asasinato. O da mascota estaría 
ben, eh?, algo co que puidese enca-
riñarse... Porque estou convencida 
de que ninguén mata o que verda-
deiramente ama.»

«Hi que romper 
estereotipos»
Ramón Nicolás
Crítico e escritor

«Non é doado realizar unha carta 
para ti, que sufriches ou sofres vio-
lencia; e talvez non o sexa porque 
no que sufriches ou sofres encár-
nase e adquire corpo, sen dúbida, 
unha das perversións máis esga-
zadoras e vergoñentas que a socie-
dade na que vivimos ignora ou fai 

por ignorar, e que só emerxe desa 
lameira na que pervive e perseve-
ra, en forma duns sons que non 
queremos oír, dunha abreviatura, 
dun breve nos xornais, dunha pro-
testa solidaria na rúa.
Quen escribe intenta exercer a do-

cencia cunha mínima dignidade 
sen nunca esquecer  o traballo en 
contra da violencia machista que 
xamais entendín como un contido 
transversal, nin como marxinal, 
nos currícula escolares, senón 
como nuclear e preciso para lo-

grar facer unha sociedade chea 
de homes e mulleres libres, que 
fagan da crítica respectuosa e da 
reflexión un valor importante na 
súas vidas, que posibilite a súa for-
mación como “persoas”. Intervir 
con convicción sobre os males que 
carrexa a violencia machista, na 
pre-adolescencia e na adolescen-
cia, nesa fase clave na que se forma 
a identidade, momentos nos que 
tan importante resulta a informa-
ción para ofrecer modelos alter-
nativos, crear un contradiscurso 
respecto do que sociedade en xeral 
ensina. É de prever que isto pode-
ría evitar moito sufrimento coma 
o teu. Mais tamén quen escribe is-
to le, le bastante, se cadra mesmo 
menos do que querería..., tanto le 
que os camiños da vida levárono a 
escribir e interpretar sobre o que 
outras e outros escriben desde hai 
algúns anos. Seica pensarás, con 
razón,  que ten que ver isto coa mi-
ña situación, coa de moitas mulle-
res...?, Teno, verás: a literatura, a 
poesía, o teatro, a narrativa, o en-
saio..., talvez os xéneros máis po-
pulares, mesmo aqueles libros que 
resultan, polas causas que foren, 
de consumo masivo crean imaxi-
narios no lectorado, crean patróns 
de comportamento como os crean 
os anuncios televisivos sexistas, 
como os crean tantas outras reali-
dades deste tempo que se pasean 
impunemente por diante dos no-
sos ollos sen que nos cheguemos 
a cuestionar cal é o modelo que 
aí se encerra. Traio o asunto para 
o meu rego: penso ultimamente 
nas mulleres cadáver..., isto é, na 
pasmosa abundancia de mulleres 
que son cadáveres na literatura, 
sobre todo na literatura negra ou 
na policíaca..., e non me asomo ás 
series televisivas pois iso xa daría 
para unha tese e pregúntome as 
razóns e non atopo resposta ou a 
resposta que me suscita asústame 
e paréceme tan alarmante coma 
se alguén quixese que andásemos, 
sempre, no gume dunha navalla 
na que se alguén se corta, e case 
sempre é a muller, nada pasa. Pre-
gúntome se o éxito, por exemplo, 
da triloxía Millenium, de S. Lar-
sson onde Lisbeth Salander cobra 
un papel protagónico, movida por 
un instinto de supervivencia onde 
os máis dos papeis masculinos son 
extraordinariamente malvados, 
sería socioloxicamente tan acep-
tado no caso de quen o idease fose 
unha escritora. Eu teño a convic-
ción de que non sería así. Quédan-
nos moitos pasos por dar: romper 
estereotipos, resistirse diante dos 
modelos que tamén ofrece a lite-
ratura pois non todos son válidos, 
non todos deben ser aceptados 
porque si, sen cuestionalos. A li-
teratura tamén forma, educa en 
valores e en liberdade. Eu penso 
nisto mentres escribo esta carta 
que quere ser solidaria, porque 
non quero máis, nin na ficción nin 
na realidade, mulleres cadáver.»

«As palabras non 
abondan»
Fran Alonso
Escritoro

«Se che son sincero, non sei como comezar esta carta. Cando a 
leas, non quero semellar compasivo, ridículo, falso, moralizante, 
ficticio ou vanal. E resulta tan doado caer nesas ou peores tram-
pas! Por iso titubeo. Por iso dubido tanto, agora. Porque é moi, 
moi, moi díficil atopar as palabras que me poidan aproximar á 
verdade do teu sufrimento. Son consciente, e por iso non sei que 
dicirche. 
Sabes?, teño a sensación de que diante de ti, diante da dor inmen-
sa dunha muller maltratada, as palabras non abondan. As pala-
bras non son quen de dar conta da túa angustia. Para cada liña, 
para cada renglón, procuro as máis axeitadas. Míroas, percórroas 
a modo, coa lingua, co pensamento. Busco desesperadamente as 
que me axuden a dirixirme a ti, a construír todo o que viviches, o 
que vives, o que quedará incrustado no pozo dos teus ollos para 
sempre. E súo, porque non dou atopado as palabras. Síntome 
ridículo, porque o único que fago é darlles voltas para tentar 
captar o calado da túa dor, para procurar comprender algo que 
só se enxerga cando se vive. 
Hai uns anos, escribín un libro de relatos protagonizado por 
mulleres. Titulábase Cartas de amor e, malia o título, o amor que 
move as protagonistas case sempre é imposible. E, sabes por que é 
imposible? Porque as mulleres que habitan o libro viven circuns-
tancias desesperadas, circunstancias extremadamente duras: a 
prostitución ou a marxinación social; son vítimas da guerra ou 
da probreza; son mulleres desprazadas, fuxitivas. Cando escribín 
o libro, pensei na posibilidade de abordar tamén a violencia de 
xénero. E, sabes por que non o fixen? Porque non fun quen. Por-
que, coma hoxe, non atopaba as palabras para unha dor coma a 
túa. Ese foi un dos meus fracasos no libro. Non se ve, porque é un 
fracaso ausente. Pero eu seino e, coma tal, lévoo dentro de min. 
Hoxe, coma daquela, busco desesperadamente algunhas palabras 
que me axuden a escribir esta carta para ti. E súo, porque non as 
atopo. Paréceme extremadamente difícil. Difícil?, pregúntome 
a min mesmo con ironía. Dificil, repróchome, é vivir abouxada 
polo eco brutal do silencio, día a día, dese silencio violento que se 
constrúe tamén con palabras. Pero, con que palabras? Son escri-
tor, dígome, adiante: escribe! E non me sae. Néganse. As palabras, 
néganse. E, de súpeto, nesa negación creo entender algo, porque 
descubro que é unha palabra na que reside a verdade: Negación. 
Dígoa en alto: Negación. Bérroa: Negación. É a única palabra que 
non che roubaron: negación. Tamén é a única que asolaga a miña 
escrita. Cunha soa palabra, non podo escribirche. Síntome un 
escritor cego. Non vexo nada. Só o baleiro. A Negación. 
Sabes? Houbo un filósofo que se chamaba Adorno que dixo que 
despois do sucedido en Auschwitz a poesía era imposible. Se ca-
dra, é semellante ao que me sucede coas palabras ante ti. Quedo 
mudo. Por iso non sei expresar a magnitude do teu sufrimento. 
Se tivese que escribirlle a el, en cambio, o lume prendería cada le-
tra. Se tivese que escribirlle a el, ao que come-
te un dos actos máis cobardes, miserables 
e indignos de cantos existen, incendia-
ríaseme a gorxa e queimaríalle a súa pel 
de serpe velenosa que muda en función 
da persoa que ten diante. Deixaríalle ao 
descuberto ese tecido celular violento, 
ruín, impasible, destrutor que agacha 
baixo a epiderme. 
A ti, en cambio, só me atrevo 
a dicirche unha cousa: non 
te deixes enganar. Porque, 
se el actúa, as palabras non 
abondan para identificar o 
teu sufrimento.»

E é que a violencia machista está na televisión, nos libros, no traballo e, por suposto, no fogar. Os colaboradores de hoxe son conscientes de que a 
realidade non é tan grata ao nacer muller. Por iso envían unha mensaxe ao aire de rebeldía contra un mundo que continúa a pechar ás mulleres nas 
súas casas. Tamén de sostén, de apoio a todas aquelas que se ven soas no medio dun burato que as foi deixando sen cartos, nin amigos, nin forzas 
para saír. Son as mans tendidas de María Xosé Queizán, Agustín Fernández Paz, María Reimóndez, Teresa Moure, Ramón Nicolás e Fran Alonso.
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