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A IMAXE PICTÓRICA E FOTOGRÁFICA DA LECTURA E 
ESCRITURA FEMININAS NO CONTEXTO ARTÍSTICO GALEGO. 
ALGUNHA PINCELADA E ALGÚN FLASH SIGNIFICATIVO 

A Arturo 

A Margarita, in memoriam 

         

Ángeles Rodríguez Fontela 

Non é o meu obxectivo neste traballo de reducidas dimensión esgotar o corpus 
histórico da representación artística da muller en relación cos libros, nin tan sequera no 
ámbito galego. Tal como apunta o título só pretendo en illadas mostras pictóricas e 
fotográficas dos últimos séculos recoller e interpretar os vínculos que na pintura e na 
fotografía se tecen entre a muller e o mundo das letras, ben sexa como lectora ben como 
escritora, e obter  a partir da crítica das imaxes seleccionadas algunha conclusión que 
invite á reflexión e ao diálogo. Trátase xa que logo de descubrir nas imaxes 
seleccionadas os significados que se agochan nos xestos e na ampla relación corporal da 
muller co libro, un obxecto este que non ten formado parte dos utensilios empregados 
nas tarefas femininas tradicionais e que, de modo paradoxal, ocupa un lugar destacado 
na representación pictórica da muller desde hai séculos. Baste para  fundamentar a nosa 
opinión esa colección de retratos de lectoras e escritoras que selecciona e comenta 
Stefan Bollmann en Frauen, die lesen, sind gefährlich (2005) e Frauen, die schreiben, 
leben gefährlich (2006).1    

Centrámonos pois na relación corporal da muller co libro, en toda a súa 
extensión, e non só nesa canle privilexiada que vai dos ollos ao papel e no que temos 
condensada, ao meu entender de xeito erróneo, o potencial sensitivo da lectura e da 
escritura. Ese potencial existe, naturalmente, incluso redobrado polo xesto no eixo 
vertical que vai do ollo da lectora ou escritora ao soporte textual e que é capaz de 
multiplicar xestos similares co recurso da imitación e da emulación, pero non debemos 
desbotar outras canles de participación corporal de forte pegada anímica e intelectual no 
acto de ler e tamén –aínda que sexa menos tratado– no de escribir.  

                                                            
1 Traducidos en castelá respectivamente co título de Las mujeres, que leen, son peligrosas (2006) e Las 
mujeres que escriben son peligrosas (2007), os libros de Bollmann mostran, aínda que en diferente grao e 
con canon eurocéntrico, a configuración dun xénero pictórico e, posteriormente, fotográfico que ten como 
protagonistas á muller e ao libro. Neste senso, destaca, no primeiro dos libros, a abondosa mostra de 
mulleres lectoras con representación pictórica –especialmente desde a modernidade ata os nosos días– e, 
no segundo, a máis escasa representación figurativa da muller escritora, case sempre fotográfica, e moitas 
veces sen relación directa co acto de escribir. Son significativas nesta liña as diferentes traducións das 
proposicións relativas alemás en español no título das dúas obras: unha explicativa –dando a entender 
polo menos a proclividade de todas as mulleres á lectura-, no primeiro libro,  e unha especificativa –
sinalando o carácter restrinxido das mulleres escritoras– no segundo libro. 
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Polo que respecta á lectura, a pesar das hipóteses  tan lúcidas  que sementan a 
obra de Marshall Mc Luhan, sempre tiven por excesivamente restritiva a observación do 
investigador canadense quen sostivo hai cinco décadas en Understanding Media. The 
Extensions of Man (1964) que a canle visual da lectura constitúe un espazo quente, de 
alta definición, que require, por iso, de escasa participación do suxeito lector (McLuhan, 
1996 [1964]: 43-44). No tema que nos ocupa –a lectura feminina na representación 
artística– a restrición paréceme máis perigosa porque consagraría un rol pasivo 
tradicionalmente asociado á muller de tal xeito que os abondosos retratos de lectoras 
serían só examinados desde esta óptica simplificada do acto de ler –visual e pasivo–, 
aínda que non cabe refugar, con todo, a hipótese de que, en certa medida, algunha 
simplificación semellante obrara no imaxinario masculino dos pintores. 

Como intentaremos mostrar, o corpo de homes e mulleres  devolve  en xeneroso 
feed back os ecos da lectura, participación corporal complexa, non só visual, que supera 
os cinco sentidos.  O texto escrito é, en principio, persuasivo e as respostas dos lectores 
tamén o son. É por isto polo que as emocións, os sentimentos, as paixóns que adoitan 
esquecerse no acto de ler tradúcense en silencios, murmurios, palabras, entoacións, 
xestos e movementos varios.  E é por isto tamén polo que os silencios, as palabras e os 
xestos da lectura xeran emocións,  sentimentos e paixóns que son, á súa vez, semente de 
futuras lecturas. Esta visión do xesto como xerador de condutas foi xa estudada por 
Gregorio Marañón en “Psicoloxía do xesto” (1937), penetrante ensaio que, a día de 
hoxe, cos experimentos de Giacomo Rizzolatti e os seus achados das “neuronas espello” 
(1996), gozan xa de aval neurocientífico. Estes achados explican tamén por que a 
imitatio retórica xa mencionada ten tanta transcendencia no aparato kinésico (xestos) e 
proxémico (posicións, distancias) do corpo no acto de ler e nas vocacións lectoras e 
escritoras das que os imitan.  

Outra grande obxección preséntase no acto de ler á hipótese de McLuhan.  
Aínda que non teñamos en conta aquí este aspecto tan activo da lectura, o texto escrito, 
como xa anticipou Platón no Fedro, na historia do deus Teuth e o rei Tamis, garda 
silencio ante as preguntas de quen le e son, no noso caso, as lectoras as que deben 
preguntar e responder para construír o sentido do texto. Así o defende a hermenéutica 
fenomenolóxica que fai da lectura, de cada lectura, a clausura significativa da obra. 
Mais en toda orientación hermenéutica, incluída a romántica, considérase a 
participación do suxeito lector que coas súas conxecturas, presuposicións e inferencias 
transforma o silencio textual nun diálogo vivo que implica a toda a persoa da lectora.  

O silencio do texto é, pois, produtivo, xerador, co-creador, polo que o tópico do 
lector pasivo –da lectora aquí– á que tamén contribúe a hipótese de McLuhan nin 
sequera ten asento no denominado por Cortázar “lector-hembra”. Máis aló da 
inmolación poética do personaxe-lector “Continuidad de los parques” (Cortázar, 2003 
[1964]), máis aló da ruptura de fronteiras enunciativas, do esvaecemento de límites 
entre mundos imaxinados, o coitelo que se entibia no peito do personaxe do relato 
metadiexético naquel conto , disposto a sacrificar ao lector da súa historia,  semella máis 
ben unha imaxe visionaria de Vicente Aleixandre para expresar, no acto climático da 
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lectura, a fusión amorosa de dúas individualidades hasta ese momento separadas: o libro 
e quen o le.  

No que ao noso tema atinxe, a relación amorosa entre o libro e a lectora, como 
toda relación amorosa, pasa por diversas fases: encontro, atracción, vacilación, interese, 
deleitación, arroubo, lecer, etc. Os espazos, os obxectos que rodean á lectora, os seus 
xestos e movementos e ata a súa presentación física persoal son especialmente 
relevantes no exame desa relación. Tal como afirma Roland Barthes en “Sur la lecture”, 
“la lecture, ce serait le geste du corps (car bien entendu on lit avec son corps) qui d’un 
même mouvement pose et pervertit son ordre: un supplément intérieur de perversion” 
(Barthes, 2002 [1972-1976]: 929). Un xesto erótico en grande medida tal como 
considera o mesmo Barthes pois “il est sûr qu’il y a un érotisme de la lecture (dans la 
lecture, le désir est là avec son objet, ce qui est la définition de l’érotisme).” (Ibídem, 
932) 

Hai desexo e amor na lectura sempre? Non sempre, como sabemos por 
experiencia propia. Sen embargo, a lectura erótica, o “placer casi perverso”2 do que 
goza, por exemplo, o lector de “Continuidad de los parques” e que se traduce en 
diferentes sensacións –a tactilidade do veludo verde da butaca, o gusto dos cigarros 
próximos e o aroma dos carballos / álamos do parque– mantén estreitos fíos con outros 
modos de ler aparentemente tan distantes como os protocolarios, impositivos ou 
censurados. Particularmente estes últimos destacan por xerar amores eternos acubillados 
en espazos uterinos: as sabas dos  fríos dormitorios en internados de institucións 
relixiosas; os faiados da casa propia, o chan3 e os recunchos da propia roupa na 
clandestinidade do rapto. “Más de una vez robé un libro tentador; me lo llevaba a casa 
oculto en el bolsillo de la chaqueta o del abrigo, porque no sólo tenía que leerlo; 
necesitaba también poseerlo, llamarlo mío” , di Alberto Manguel  (1998 [1996]: 33) 
evocando a súa iniciación á lectura. Tamén Michèle Petit, en “Del Pato Donald  a 
Thomas Bernhard. Autobiografía de una lectora nacida en París en los años de la 
posguerra”, ensaio recollido no libro Lecturas: del espacio íntimo al espacio público 
(2001), narra a súa paixón literaria tecida de imposicións, censuras, encontros, fuxidas, 
buscas e descubrimentos. Aínda que Michèle Petit non idealice o labor pedagóxico dos 
seus pais e mestres, e mesmo sinale as eivas dese adestramento, non deixa de notar en 
varios lugares a inexorabilidade das súas afeccións literarias a partir de xestos, espazos e 
hábitos dos maiores4. A imitatio da lectura ten nesta dirección un papel educativo 
relevante.   

                                                            
2 Sobre as diferentes situacións de lectura deste conto, cfr. Pozuelo Yvancos, 2004: 112-118. 
3 Alberto Manguel sinala con relación aos seus primeiros anos vividos en Tel Aviv que “mi sitio preferido 
para entregarme a la lectura era el suelo de mi habitación, boca abajo, los pies enganchados en los 
travesaños de una silla. Más adelante, la cama, entrada ya la noche, se convirtió en el sitio más seguro y 
más apartado, en la nebulosa región entre la vigilia y el sueño.” (Manguel, 1998 [1196]: 26). 
4 Obsérvese o valor da imitatio lectora de Michèl Petit a partir de espazos e obxectos nesta pasaxe: “Mis 
padres nunca me leen cuentos. Sin embargo, su vida transcurre en medio de los libros, la casa está llena 
de ellos. Aun sin un duro, siempre he visto a mi padre con un libro en un bolsillo y dos periódicos en el 
otro. Siempre he visto a mi madre sentada en la mesa del comedor, llenando con su escritura hojas de 
papel amarillo. Escribiendo historias para otros.” (Petit, 2001: 150-151).  
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Así e todo hai que recoñecer que, no que atinxe á iniciación amorosa da lectura e 
no caso de Manguel e Petit, estamos a falar de excepcións, pois a maioría de homes e 
mulleres non viven con tal intensidade o amor polos libros, especialmente en tempos 
pasados. En séculos pasados non o vivían porque non tiñan acceso a eles. Polo que 
respecta á muller, en contra do que a abondosa representación pictórica de lectoras 
poida significar, o acceso á lectura, xa non digamos á escritura, nin foi masiva nin de 
amplo espectro.5 As privilexiadas que coñecían o alfabeto tampouco tiñan acceso a 
todos os xéneros: a literatura relixiosa –devocionarios e xéneros haxiográficos–, o 
xénero epistolar e determinados xéneros narrativos de índole sentimental e intimista  
foron reclusións literarias femininas impostas ou evasivas. 

Pódese pensar6 que en Galicia, tendo en conta a súa marxinación xeográfica, 
política e cultural, especialmente lingüística, os condicionamentos sexuais e 
sociolóxicos da muller no ámbito da lectura –e sobre todo da escritura– acentúanse. Non 
é estraño pois que case co sentido puntual e oportuno que presiden moitas tomas 
fotográficas, Luís Seoane pintara o grito dramático dunha galega emigrante analfabeta7.  

    

                                                            
5 Nora Catelli ten sinalado a este respecto e a propósito dunha época xa próxima a nós que “sabemos 
mucho y a la vez muy poco acerca de la actividad y alcance de la lectura en Europa y en las Américas 
durante el siglo XIX. Sabemos que la lectura no era masiva, aunque se había extendido; que era una 
actividad que se representaba –y se representa– en la ficción como crecientemente femenina, aunque en 
este punto la investigación histórica no tiene datos que lo refrenden; que era prestigiosa, aunque no toda 
ella lo fuese en igual medida. Sabemos también que, sobre la base de un creciente público lector, 
empezaban a existir públicos diferenciados; que se leía en familia y en comunidad, pero también, cada 
vez más, en soledad; y, por último, que empezaba a sentirse la lectura –y la escritura– religiosa como 
freno para la expansión del alma más que como camino de enriquecimiento moral e individual.” (Catelli, 
2001: 39). A cursiva é nosa. 
6 Cfr. esta pasaxe das conclusións do informe “Mulleres  expertas. INFO” (Directorio de mujeres 
expertas. Parte 1ª. Análisis de la situación de las mujeres. 2004-2005) elaborado por José Antonio de 
Prado Díez, José Pérez Vilariño Y Jorge García Mar (sociólogos) e emitido pola Consellería de familia, 
Xuventude, Deporte e Voluntariado da Xunta de Galicia sobre o acceso da muller á educación superior: 
“es muy reciente, y más aún en Galicia, la incorporación de las mujeres a los niveles más elevados de 
educación”. A rapidez con que as titulacións universitarias galegas acollen cada vez máis mulleres non 
deixa de encubrir o enorme baleiro de presenza feminina en séculos e aínda décadas pasadas. Non queda 
moi lonxe a ousadía de Concepción Arenal que accedía ás aulas universitarias madrileñas vestida de 
home. E é de pensar que nos niveles educativos inferiores a situación non estivo moi lonxe destes 
parámetros.  En todo caso é difícil coñecer os índices de alfabetización das mulleres galegas nos séculos 
pasados tal como recoñece Ofelia Rey Castelao (2012: 138) no seu estudo sobre “Las mujeres en la 
Galicia moderna: lo que sabemos y no sabemos de ellas”.  
7 C. Otero Vázquez (1991: 107) sostén que o tema de este óleo inspírase nun feito real acaecido na cidade 
de Xenebra, feito que conmovera fondamente a Luís Seoane ata o punto de facer coa súa pintura un acto 
de defensa dun pobo condenado á emigración.  
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E dicimos dramático polo contraste de cores8, polo dominio do cartel branco –
inocencia e ausencia– sobre o fondo negro –escuridade e loito– do peito ensanchado 
para dar cabida á soidade e á anguria da muller representada. A figura implorante, coas 
mans xuntas como en pregaria,  ten identidade propia  – aínda que con nome e apelido 
de uso común  – e, de un modo paradoxal, non ten voz propia –alguén anónimo escribe 
en terceira persoa por ela. Os trazos acoitelados do letreiro; o idioma alleo que supón o 
novo asoballamento dunha cultura imposta pola emigración; e a data do ano, 
xuntamente coas palabras subliñadas como reforzo da argumentación e do grito de 
socorro constitúen un testemuño artístico relevante da situación da muller na época 
datada. 

Tampouco é de estrañar ante esta precaria situación socioeconómica e cultural, 
que afectaba sobre todo á muller, que as pintoras representasen a educación como 
ámbito onde colmar as arelas dunha poboación tan deprimida en tantos aspectos, a pesar 
de que nin espazo nin métodos fosen os idóneos para unha futura amizade cos libros. A 
aparente imaxe amable que ofrece La escuela de Doloriñas de Julia Minguillón dun 
momento da longa iniciación da escola, cos libros depositados no colo e nas mans das 
nenas e a posición central do libro aberto por riba do velador, está ameazada por esa 
vara longa que cruza o libro da mestra. Aínda que a vara descansa, e a faciana plácida 
da ensinante non fai temer unha alteración do repouso na lectura e na escritura que se 
albisca no taboleiro do neno; aínda que os colos e as mans sosteñen tamén 

                                                            
8 Son pertinentes neste punto as palabras con que Manuel Núñez resume o estilo de Luís Seoane no 
prólogo á obra Luís Seoane (1991: XVI): “un intelixente emprego de recursos expresivos onde a forma, a 
cor en toda a súa pureza e a composición descubren a validez persoalizada de compoñentes cubistas, o 
cromatismo temperamental de suxestións fauves...e ata, por momentos, as especulacións do 
suprematismo, con formas visuais simples e elementais onde o único real é o sentimento.” Subliñamos na 
síntese afortunada de Núñez as formas visuais simples, a forza do cromatismo e o dominio do sentimento. 

Luís Seoane (1910-1979), Emigrante. 
Testimonio en Ginebra, 100 x 81 cm. Óleo 
sobre lenzo, 1967. Museo de Bellas Artes 
(A Coruña). Imaxe LXXVIII de C. Otero 
Vázquez, Luís Seoane, 1991: 112. 
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placidamente, case que con reverencia, os libros, e aínda que os ollos voan soñadores do 
papel a outros mundos, a presenza desa vara, cando menos simbólica, cuestiona a 
verdadeira auctoritas da mestra e debilita perigosamente os primeiros vínculos co libro 
rebaixando a visión idealizada e conservadora que se lle ten atribuído a Minguillón 
neste cadro.  

 

 

 

En todo caso, a nós impórtannos máis os xestos e o espazo9 como indicadores do 
amor cara aos libros. E a luz. A luz que entra pola fiestra e a luz que ilumina os rostros 
como se fosen sorprendidos por un flash fotográfico. Todos os corpos converxen nas 
dúas actividades (lectura e escritura), que teñen a mestra como referente. Esta 
preséntase sen excesiva rixidez, con certa serenidade, mesmo con aire soñador. O 
ángulo en picado con que se pinta a escena permite ademais observar a disposición dos 
corpos e a interacción entre eles, e tamén os pés que debuxan ambiguas sensacións e 
sentimentos en torno á iniciación á lectura e á escritura (gozo, temor, descanso, 
curiosidade, simple expectación)10. Nada se descoida nese conxunto de xestos e 
posicións indicadores da relación anímica das nenas cos libros: nin as mans que 
sosteñen os libros, nin os ollos que quizais miran sen ver –ao espectador, ao libro, a 
ningures–  á procura dun soño ou dunha imaxe voadora, nin os pés que se acarician 
aloumiñando metonimicamente ao libro, nin a irmandade que a lectura tece na 
proximidade corporal das nenas e que invita ao diálogo. 

                                                            
9 Trátase dun espazo uterino aínda que nin cómodo nin ad hoc. Francisco Leal, o marido de Julia 
Minguillón, describía a estancia da escola de Doloriñas como unha cociña de aldea, con chan de terra e 
sacos a modo de cortinas na fiestra da cociña. Cfr. Elena López Gil (“La escuela de Doloriñas” de Julia 
Minguillón. Una primera Medalla en el Museo Provincial de Lugo”, Boletín do Museo Provincial de 
Lugo, 9, 1999-2000, 87-100), 87. 
10 Segundo Mª Victoria Carballo-Calero Ramos (1992:397), a composición do cadro no que respecta á 
disposición das figuras trázase sobre “un eixo central, dentro da composizón en aspa, que coa súa liña 
quebrada achega o grupo da direita ao espectador en tanto distancia ao da esquerda. O rapaz irrompe no 
espazo triangular libre do primeiro plano, afianzando a sua presenza e ordenando a cena”. O carácter 
uterino do espazo da lectura reforzase con esta interpretación. 

Julia Minguillón (1906-1965). La escuela de Doloriñas. 
Primeira Medalla da Exposición Nacional de  Bellas Artes, 

1941. Museo Provincial de Lugo.
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A memoria de Julia Minguillón, que constitúe un poderoso pulo na creación de 
La escuela de Doloriñas, opera tamén na recreación que Olalla García San León fai 
sobre aquelas fotos dos anos  40-60 que testemuñaban o paso de nenos e nenas pola 
escola. Esta recreación, mestura de fotografía, pintura e estampado, ten a virtude de 
converter os obxectos evocados da lectura e da escritura (xiz,  taboleiros) en soportes e 
ferramentas da propia creación11. Conviven así a inmortalidade do momento rexistrado 
pola toma fotográfica e, de xeito paradoxal, o esvaecemento da memoria adulta dos 
nenos e do mesmo soporte fotográfico12.  A nostalxia cobra materialidade nas 
sensacións táctiles e olfactivas provocadas polos obxectos artísticos de San León nos 
que o visual e só un dos aspectos evocados. A imaxe, como no cadro de Minguillón,  
testemuña a iniciación á lectura solidaria –un libro convertido en posesión das dúas 
nenas– e precaria –un libro para ambas as dúas– e a familiaridade co obxecto, 
representada esta tamén metonimicamente no contacto das dúas nenas. Pero hai unha 
notable diferenza con respecto a La escuela de Doloriñas: o plano frontal medio das 
dúas rapaciñas e o seu ollar directo á cámara, o que supón a consciencia do acto e a súa 
disposición teatral para a toma. Se algúns ollos miran tamén ao espectador no cadro de 
Minguillón, o ángulo en picado suxire a intromisión da pintora nun momento da vida da 
escola, non a escenificación dese momento. 

 

No imaxinario masculino dos pintores galegos, tamén está presente o xénero das 
mulleres lectoras que se ten practicado desde hai séculos noutras latitudes. Unhas veces 
só e outras en combinación con outros xéneros.  

 

                                                            
11 Cfr. as palabras de García San León en http://www.cefvigo.com/galego/galeria_olalla.htm. 
12 Sobre a caducidade do soporte fotográfico,  cfr. Rodríguez Fontela (2004: 537). 

Olalla 
García 

San León 
(1976-), 
Leccións 

de 
memoria 
(2003) 
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Muller lendo, 1955, do pintor Manuel Colmeiro, representa a unha muller feita 
luz coa luz da fiestra e coa palabra que está a ler. Entre as mans e os xeonllos, o xornal 
centra a mirada concentrada e interesada da muller, allea a todo o que non sexa a 
lectura. O seu corpo responde a esa relación absorbente pero serea co papel e o seu 
contido: as mans que o acariñan máis que o suxeitan, o colo que acolle o longo formato 
de papel,  e os pes e pernas que se abrazan con gusto e pracer. O espazo acolle 
igualmente á muller –como esta acolle ao papel– nunha proxección de mise en abyme 
tan frecuente nas representacións femininas da lectura: o recuncho dunha habitación 
próximo a unha fiestra  –evasión, liberdade mental, agocho, refuxio;  tal vez, todo.  

 

 

 

Máis íntima resulta a representación feminina da lectura noutro óleo de Manuel 
Colmeiro (Bañistas, 1977. 63 x 50 cm.) onde o xénero pictórico da muller lectora 

Manuel Colmeiro (1901-1999). Muller lendo, 1955. 100 x 81 cm. 
Óleo/lenzo. Colección do autor. X. Antón Castro (1994), Manuel 

Colmeiro. 
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conflúe co xénero das bañistas. As tres mulleres, co seu corpo nu abrazan os libros de 
diferente xeito –co proceso incoativo da apertura, na máis próxima a nós; co repouso do 
lecer, na seguinte; con forte protección para o libro, na que está de pé. As dúas mulleres 
sentadas xiran a cabeza cara ao espectador mentres a terceira camiña cara a nós. As tres 
están mergulladas no espazo uterino da paisaxe que as envolve, elas mesmas case en 
relación simbiótica coa paisaxe –especialmente na máis próxima a nós–  mediante os 
trazos de cor verde (VC)13 que descenden en curvas que protexen ás mulleres, como as 
mulleres protexen aos libros. 

Máis intelectual e menos erótica, e aparentemente menos sometida a modelos 
concorridos polos pintores na habitual representación da lectura feminina, é este cadro 
de Eugenio Granell.  

 

 

 

 

En efecto, fronte á quietude das lectoras examinadas en obras anteriores, case 
sempre en posición sedente, as tres mulleres de Granell, como tres Grazas intelectuais, 
erguen os libros por riba das súas testas. O movemento vai desde a posición  habitual no 
colo e na man esquerda da primeira muller, que contribúe, sen embargo, coa dereita a 
erguer  a peza branca (libro) da muller do centro, ata o papel branco que repousa xa na 
fronte da terceira.  Solidariedade lectora e fraternidade feminina, como en imaxes 
anteriores, pero con particular selo e con forte tendencia á abstracción nesta pintura 
surrealista de Granell. O movemento ascensional e lixeiro das figuras femininas e a 
posición do libro próximo ás cabezas das mulleres sinala, ao noso entender, a 

                                                            
13 O forte cromatismo que caracteriza á pintura de Manuel Colmeiro extrema en monocromatismos azuis 
e verdes a súa tendencia á abstracción. “Os azuis do mar e da noite son tan singulares que lle chegaron a 
pertencer, como os verdes húmidos dos seus bosques imaxinados. Refírome, claro está, ó AC, ó VC (Azul 
Colmeiro e Verde Colmeiro, respectivamente), que son tan universais como a pintura mesma, como o 
foron os amarelos de Van Gogh, os vermellos de Matisse ou os azuis de Ives Klein. (Castro, 1994: 110) 

Lectoras, 1990. Óleo/lienzo, 25. 
5 x 20 cm. Colección particular, 
Madrid. García de Carpi, 2004: 

139. 
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potencialidade intelectual da muller que podería por esta vía acadar a autonomía e a 
liberdade representada xa literariamente no título do ensaio de Granell “La mujer 
voladora” (cfr. García de Carpi, 2004: 53-59). Creemos tamén que as cores redobran 
este significado de intelectualidade, liberdade e idealización da muller nun sentido 
autónomo e teleolóxico. Aínda que o uso da cor é bastante arbitrario en Granell, 
segundo Estelle Irizarry (2000 [1976]: 189-190), as diferentes tonalidades de azul-
violeta poderían suxerir a emancipación dinámica desde a prisión do negro, mentres o 
branco do papel transcende a materialidade dos corpos e fainos erguer nese ascenso 
intelectual. Algo semellante tamén ao que observamos noutro dos seus cadros, Diálogo 
poético (1980), onde as palabras poéticas do home e da muller  –representadas en papeis 
brancos de diferente figura xeométrica–, en pé de igualdade,  xeran outro papel que 
cerra o circuíto espacial do diálogo na cúspide da composición. 

 

 

 

 

Nunha dirección máis ampla e fondamente artística, a asociación muller-libro 
evoca metaforicamente en De Profundis14 (2007) de Miguelanxo Prado o periplo 
imaxinativo que recorre o protagonista polo fondo abisal15 da súa pintura. A obra de 
Prado constitúe un híbrido interartístico de poderoso caudal simbólico-mítico: a muller 
do pintor toca o violonchelo, le e agarda a volta do seu particular Ulises. Pódese pensar 
que a viaxe do personaxe pintor polas fonduras do mar é máis que o seu propio soño, ou 
o soño da morte na historia narrada,  un  soño na imaxinación da súa muller que, coa 
música que ela crea, é capaz de facer emerxer “un cetáceo espléndido de cores 
imposibles” (Prado, 2008: 76). 

 

                                                            
14 Narración baseada nunha serie de cadros de Miguelanxo Prado, quen sobre eles escribiu a historia que 
sostén a súa primeira película de animación. Trátase dun relato sobre un naufraxio no que o home 
experimenta diversas aventuras no fondo do mar, entre elas a súa transformación en cetáceo convocado 
diante da súa casa pola música da súa dona. 
15 Entendemos aquí ‘abisal’ no dobre sentido de “profundidades do mar” e “profundidades da creación 
pictórica” do protagonista da historia. 

Diálogo poético, 1980. 

 Óleo/lienzo, 26.5 x 
33.5 cm.  

Colección Concha 
García Campoy.  

García de Carpi 
(2004: 138) 
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A representación pictórica da escritura é considerablemente menor que a da 
lectura en toda a arte occidental e tamén no ámbito artístico galego. O feito de que 
houbese menos escritoras que lectoras, que moitas daquelas traballasen na escuridade, 
na clandestinidade ou no escravismo e, como xa apuntamos, o feito de ser a escritura 
unha actividade que transcende o dominio doméstico na fase de divulgación da obra 
poden ser algúns dos factores que actuasen na menor presenza de mulleres escritoras no 
imaxinario dos artistas varóns. Con todo existen mostras. 

 

Ao pintor Cándido Fernández Mazas (1902-1942) débense debuxos como este 
en que unha muller con sombreiro dos anos vinte aparece escribindo de costas. O 
debuxo recolle dúas cabezas como se se quixese completar en primeiro plano outra 
posición da escritora, quizais  presentar outra dona próxima, nun exercicio de apunte 
inacabado. A sutileza do trazado afonda na esencia da actividade, pero non deixa de 
sorprender que, neste e noutros debuxos  de Fernández Mazas en que se mostra a 
actividade da pintura en mans de mulleres, estas sexan representadas de costas e en 
picado. A muller é sorprendida polo debuxante, non posa. 

A fotografía, aínda que ten esta potencialidade voyeurista, de contemplar ou 
sorprender nun momento puntual,  tamén contribúe, sobre todo no primeiro século da 

Cándido Fernández Mazas (1902-1942). Mujer acodada 
escribiendo, lápiz sobre papel, 27 x 20,9 cm. En Bouzas, José 
Manuel (coord.) (2002). Cándido Fernández Mazas. 
Vanguardia, Militancia y Olvido. 1902-1942. Catálogo de la 
exposición realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
en 2002. Fundación Caixa Galicia-Círculo de Bellas Artes, 
148.

Miguelanxo Prado, De Profundis, 2008, 20 e 68 
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súa historia, a pór en escena a actividade literaria das mulleres en todo o seu amplo 
recorrido, desde o acto de escribir ata a lectura pública da súa escritura.  Non deixa de 
sorprender, con todo, que das tres grandes escritoras galegas dos século XIX , 
Concepción Arenal (1820-1893),  Rosalía de Castro (1837-1885) e Emilia Pardo Bazán 
(1851-1921), só esta última teña cumprida mostra fotográfica, e illadamente pictórica, 
da súa actividade literaria.   

 

 

Nestas e noutras imaxes fotográficas que figuran na Casa-Museo de Pardo Bazán 
en A Coruña e nalgunha outra semellante depositada no Arquivo da Real Academia 
Galega, na mesma cidade, é evidente a teatralización16 dunha actividade na que cabe 
supoñer a clara intención de Pardo Bazán de posar como escritora. Singularmente nas 
fotos en que dona Emilia emprega a máquina de escribir, hai unha vontade de ostentar a 
profesión literaria cos instrumentos de escritura máis recentes da época.  

Non é estraño, por outra parte, que, con este cultivo fotográfico da súa imaxe de 
escritora, fose representada non só fotograficamente senón tamén pictoricamente na 
parte máis teatral da súa actividade literaria: a lectura de conferencias, a participación en 
xogos florais, etc. A visibilización continua da autora a través destas imaxes que recrean 
teatralmente o contexto da súa actividade literaria mitifica á escritora ao mesmo tempo 
que ofrece aos espectadores, no abigarrado barroquismo do atrezzo, un rico studium17 

                                                            
16 Sobre o carácter teatral destas tomas fotográficas, cfr. Rodríguez Fontela, op. cit., 249-252. Obsérvense 
a propósito dese carácter teatral a presenza marcada e constante de determinados códigos: o peiteado, o 
xesto (seria, pensativa, decidida e concentrada, segundo o caso), o contacto físico familiar cos soportes e 
instrumentos de escritura, o decorado ateigado de libros e demais obxectos nos diferentes gabinetes, etc.   
17 Sobre a noción de studium (a información que proporciona a imaxe ao espectador sobre diferentes 
aspectos socioeconómicos e culturais da época da toma fotográfica), cfr. Barthes (2003 [1980]): 28-29,  e 
Rodríguez Fontela, op. cit,. 540. 

Emilia Pardo Bazán 
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sobre a clase social e sobre a época ás que pertence Pardo Bazán (peiteado, vestuario,  
mobles, tapices, biblioteca, etc.  

Son as actividades da institucionalización literaria –as dedicadas ao 
espallamento de obras alleas ou da propia obra– as que reúnen escritura e lectura nun 
mesmo acto teatral. Outros xestos e outras posicións corporais están a xerar xa non unha 
exclusiva relación amorosa co libro, como viamos ao principio,  senón un camiño de 
atracción para á literatura en xeral, e tamén para a propia obra e a propia autoría a través 
da actio retórica. E isto é así desde a época helenística e os tempos de Roma como nos 
recordan Cavallo e Chartier (2001: 31): “toda anagnosis (“lectura”) individual o en 
presencia de un auditorio debe ser una hypokrisis,  una “interpretación” oral y gestual 
[…]. En efecto la teoría de la lectura derivaba de la actio oratoria, ligada a su vez a la 
praxis teatral.” 

 

 

 

 

 

  

Na pintura de Vaamonde que recolle unha lección de Pardo Bazán sobre 
literatura francesa, e na foto que rexistra o recital de poesía de Pura Vázquez, a muller 
enfronta a súa lectura en voz alta a un público maioritariamente masculino que xa non 
necesita amarrarse ao pau da nave para liberarse do feitizo feminino. A muller está en 
escena en pé de igualdade, como desexara Luís Seoane. E tampouco necesita a lectora-
escritora acubillar a súa lectura silenciosa nun recuncho da casa segundo un modelo 
longamente concorrido polos pintores ata os nosos días, como vimos por exemplo na 
pintura de Colmeiro. A teatralización da lectura en voz alta ten a virtude de visibilizar a 
lectura e a escritura da muller nun mesmo acto, expresando así cos seus xestos a súa 
personalidade, as súas emocións e os seus vínculos co mundo das letras. E expresando 
este mundo interno na kinésica e proxémica teatral da súa lectura, a muller está a xerar 
emocións semellantes no público que a escoita, segundo observara Marañón en 

“Barcelona: Lectura en la Buhardilla.” 
Recital de poesía de Pura Vázquez. Arquivo 

RAG 

Pardo Bazán impartindo leccións sobre 
Literatura francesa no Ateneo de Madrid. Cadro 

pintado por Joaquín Vaamonde. Casa-Museo 
Pardo Bazán. 
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“Psicología del gesto”. Emocións e desexos semellantes de ler e escribir. Como sostén 
Roland Barthes, 

il ya une troisième aventure de la lecture (j’appelle aventure la façon dont le 
plaisir vient au lecteur): c’est, si l’on peut dire, celle de l’Ecriture; la lecture est 
conductrice du Désir d’écrire (nous sommes sûrs maintenant qu’il y a une 
jouissance de l’ecriture, bien qu’elle nous soit encore très énigmatique) ; ce n’est 
pas du tout que nous désirions forcément écrire comme l’auteur dont la lecture 
nos plaît ; ce que nous désirons, c’est seulemente le désir que le scripteur a eu 
d’écrire, ou encore : nous désirons le désir que l’auteur a eu du lecteur lorsqu’il 
écrivait,  nous désirons le aimez-moi qui est dans toute écriture. (Barthes, 2002 
[1976] : 934) 

 Segundo vemos en Barthes, a lectura conduce ao desexo de escribir de maneira 
propia, non como a do escritor que lemos. E desexamos o desexo que o autor tivo do 
lector cando escribía. E, sobre todo, desexamos o “amádeme” que hai en toda escritura. 
O xesto de ler ou o de escribir non son máis que manifestacións desta profunda relación 
amorosa autor/a-libro-lectora que se representa, e contaxia tamén, na imitatio das 
imaxes pictóricas e fotográficas. 
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