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DA PSICANÁLISE LACANIANA A UN FEMI-
NISMO DE INSPIRACIÓN ORIENTAL

Durante séculos Occidente interiori-
zou o paradigma da expulsión do paraíso en
clave patriarcal: o diaño elixe a Eva, o ele-
mento feble, para inocular o veleno do
pecado e convertela na primeira responsa-
ble da traxedia que supuxo a perda da har-
monía do ser humano e da natureza. A par-
tir de aí debe ser o home quen asuma a res-
ponsabilidade de facerse cargo da situación
utilizando a súa razón para recompoñer o
equilibrio roto. A muller queda relegada a
un segundo plano durante séculos, ata que
Occidente esperta ás Luces e tamén porque
as mulleres empezan a loita polos seus
dereitos. A partir da Revolución Francesa, a
sociedade irá tomando cada vez máis con-
ciencia da inxusta situación de desigualda-
de entre homes e mulleres. Agora aparece a
Declaración dos dereitos da muller e da
cidadá, de Olimpia de Gouges. Logo da
Primeira Guerra Mundial, as sufraxistas
conseguen o dereito ao voto, co que  dan un
paso decisivo cara á igualdade. A revolu-

ción do maio do 68 supuxo novos azos para
o feminismo, que agora se estende polos
países avanzados. Partidos e gobernos
mudan vellas leis discriminatorias e mesmo
introducen a “discriminación positiva” para
acelerar o proceso de igualdade. Case coin-
cidindo co último evento feminista, a Mar-
cha Mundial das Mulleres en Vigo, a profe-
sora da Universidade de Vigo, Purificación
Mayobre, vén de sacar un libro na Editorial
Baía, e dentro da colección Baía Pensamen-
to, sobre unha filósofa, feminista e psicana-
lista practicamente descoñecida en Galicia:
Luce Irigaray.

Esta muller, nacida en Bélxica no ano
1932 –aínda que o seu apelido delata a
ascendencia vasca por vía paterna– foi pro-
fesora de ensino secundario durante tres
anos en Bruxelas, de onde marchou a París
para incorporarse aos seminarios que
impartía Lacán sobre a psicanálise na Uni-
versidade de París VIII. Moi pronto empe-
za a facer as súas propias investigacións
sobre as categorías que a filosofía psicana-
lítica usaba sobre a muller e xorden as dife-
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renzas con Lacán, que acaban en enfronta-
mento e na posterior expulsión do seu
departamento da universidade. Acode bus-
cando axuda a quen entón pasaba por ser a
máis significada líder do feminismo euro-
peo, Simone de Beauvoir, pero só atopa o
silencio como resposta. Luce Irigaray deci-
de implicarse cada vez máis no movemen-
to feminista e viaxa por varios países de
Europa dando conferencias sobre a muller,
froito das cales saen dúas obras: Ética da
diferenza sexual, e tamén, Sexos e paren-
tescos. Conecta coas feministas italianas e
co movemento comunista, que a leva a
colaborar co alcalde de Bolonia, Renzo
Imberri, con quen publica Informe sobre a
cidadanía da unión, obra na que se parte
das diferenzas de sexo como base para
novas formas de convivencia. Na época
dos noventa é nomeada directora da Comi-
sión de Filosofía do Centro Nacional de
Investigacións Científicas de París, cargo
que compatibiliza coas súas tarefas docen-
tes nas universidades de París e Bolonia.
Tras un accidente de coche dá un xiro inte-
lectual cara ao ioga e ve entón no pensa-
mento oriental unha nova forma de enten-
der os demais seres humanos e a realidade.

A autora preséntanos a unha feminista
nada transixente cos modelos patriarcais da
cultura occidental que se foron conforman-
do na Grecia clásica de Platón e Aristóteles
e que seguiron modelándose ao longo da
Idade Media e aparecen recreados no pen-
samento psicanalítico lacaniano. 

Na Grecia de Platón empréganse
esquemas conceptuais para explicar a reali-
dade humana que van condicionar durante
séculos o pensamento. O mesmo mito da

caverna hai que lelo, segundo Irigaray, en
clave de xénero. O mundo sensible e o
intelixible non son dous tipos de realidades
a secas senón que esconden dous modelos
de ser diferente: o modelo dominante mas-
culino e o modelo secundario feminino. O
mundo intelixible é o importante, aquel
sobre o que se teoriza e especula; en cam-
bio, o mundo exterior é inintelixible,
secundario. Non é casualidade que os filó-
sofos se referisen a el con abundantes
nomes femininos, como materia, nai, etc.
O que prevalece é o mundo intelixible,
racional, que é o superior e se asimila co
xénero masculino: “un único, solitario e
historicamente masculino, isto é, o home
occidental adulto, racional, competente. A
diversidade era consecuentemente pensada
de modo xerárquico, estando sempre some-
tido o múltiple ao réxime do un” (A demo-
cracia comeza con dous). O home é o ser
capacitado para dirixir a sociedade e para
pensar, mentres a muller queda relegada a
un segundo plano e destinada a entenderse
coas cousas materiais.

Nesta liña interpreta tamén Irigaray a
dialéctica hegeliana do amo e do escravo
na que o home é quen arrisca e sae vence-
dor, libérase do material para dedicarse á
vida especulativa e transcendente en canto
que a muller queda reducida ao inmanente.
Claro que, neste caso, Irigaray non ten en
conta a “vinganza” do escravo quen, a tra-
vés do traballo, chega a liberarse, mentres
o amo, ao non traballar, perde o contacto
coa realidade e é superado. ¿Non ten preci-
samente isto certo carácter explicativo do
que está a pasar  na sociedade actual na que
a muller se esforza e vai desprazando pau-
latinamente ao home de postos de poder?



Revista Galega do Ensino-ISSN: 1133-911X – Núm. 44 – Novembro 2004

Recensións 271

Outro dos puntos álxidos da súa críti-
ca é a psicanálise freudolacaniana. A base
da cultura occidental parte do matricidio
que Esquilo narra na Orestiada. De aí
arranca a cultura patriarcal na que prevale-
ce o varón sobre a muller, a cultura fálica
na que a muller se recoñece baleira e caren-
te. A nena afírmase negándose, xa que non
ten pene coma o neno e por iso se ve con-
dicionada dende moi nova polo complexo
de castración. A forma de compensar isto é
converterse en obxecto de desexo para o
home. Carente de entidade propia non lle
queda outro remedio máis que afirmarse
por referencia ao home.

Irigaray repróchalle a Lacán unha lec-
tura interesada da psicanálise reducindo o
sexo da nena ao do neno e unha concepción
moi parcial do sexo ao reducilo a un corpo
concibido como unha pura máquina de pro-
ducir pracer, borrando do campo da sexuali-
dade a subxectividade feminina: “Porque a
muller é tradicionalmente valor de uso para
o home, valor de cambio entre os homes.
Mercadoría, en consecuencia. O que a deixa
como gardiá da materia, cuxo prezo será
estimado en función do seu traballo e da súa
necesidade-desexo de parte dos “suxeitos”:
obreiros, comerciantes, consumidores. As
mulleres están marcadas facilmente polos
seus pais, maridos, proxenetas. E esta marca
establece o seu valor no comercio sexual”
(Ese sexo que non é un). A muller non pode
ser o alter-ego do home, senón que ten enti-
dade propia, subxectividade.

A táctica que utiliza Irigaray para ata-
car a interpretación misóxina da psicanáli-
se non é  a confrontación directa, senón a
ironía. Trata de chegar a unha interpreta-

ción positiva dos mesmos textos psicanalí-
ticos que, precisamente, poñen de manifes-
to a necesidade da muller para fundamen-
tar o narcisismo masculino e deixar ao des-
cuberto a incapacidade de Freud para
entender a sexualidade feminina.

Na última etapa, Irigaray volve a súa
mirada cara a Oriente onde non se marca o
dualismo corpo-espírito, senón que se
entenden como realidades continuas onde
o propio corpo devén espírito: “O meu pri-
meiro contacto cun profesor de ioga foi
moi conflitivo. Dicíalle aos seus alumnos
que o todo pode chegar a ser consciente.
Formada na psicanálise fíxenlle ver a súa
inxenuidade. ¡Non vía entón a miña! Eu
non vía que falabamos a partir de horizon-
tes diversos” (Tras Oriente e Occidente). O
espírito oriental non entende a natureza
como algo que hai que dominar, senón
como unha realidade da que forma parte  e
na que o ser humano se perde en harmonía
co universo.

O ensaio permítenos achegarnos a
unha feminista activa que empeza as súas
pescudas sobre este problema polos anos
setenta, pero que nos comezos se atopa con
dous obstáculos: Lacan, con quen remata
enfrontada, e Simone de Beauvoir, da que
non obtén a axuda esperada. Isto levouna a
elaborar un pensamento que ten moito de
reacción fronte ao lacanismo e ao move-
mento de emancipación da muller do pri-
meiro feminismo beauvoriano dos setenta,
que logo irá superando. Gran parte da obra
de Irigaray está marcada pola reacción
fronte a unha cultura occidental de signo
patriarcal. Dende esta óptica analiza a his-
toria do pensamento buscando culpables
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que atopa xa nos grandes filósofos gregos e
que chegan aos nosos días. Esta forma de
entender a historia non é un caso illado.
Hai outros movementos que, en función
dos seus intereses, condenan a ilustración
ou o racionalismo por consideralos culpa-
bles das desfeitas da sociedade actual.
Entendemos que esta é unha forma de
interpretar a historia que non lle fai xustiza
ao pasado. ¿Por que Platón non foi femi-
nista ou non condenou Marx a bomba ató-
mica? Sinxelamente porque a historia, o
pasado nos dá unhas determinadas posibili-
dades de ser e non outras. Non existía a
bomba atómica no tempo de Marx nin na
sociedade se cuestionaba o papel da muller
na Grecia clásica,  e por esa razón non
podían  opoñerse a feitos que posterior-
mente se consideraron inxustos, non podí-
an pensar con tanta antelación. Isto non
significa a xustificación de feitos consuma-
dos senón a necesidade de integrar as cir-
cunstancias históricas nas decisións que
toman as persoas. Dende esta perspectiva
parece cando menos esaxerado remontarse

á Grecia clásica buscando chibos expiato-
rios do feminismo.

A profesora Mayobre Rodríguez, pola
súa parte, atina ao expoñer dun xeito claro
e sinxelo un pensamento que parece com-
plicado, non só polos conceptos emprega-
dos pola autora, senón tamén polos usos
que Irigaray fai da linguaxe que, ás veces,
dá a impresión que desfigura forzando eti-
moloxías (especularizar, tradición falogo-
céntrica, cultura hom(m)sexual, etc.) ou
rompendo co gramaticalmente  correcto (J’
aime  à toi, Amo a ti) co fin de poñer de
manifesto que a mesma linguaxe está estru-
turada dende uns supostos patriarcais que
tamén é necesario cambiar. Verter iso ao
noso idioma non é unha tarefa doada.

O presente ensaio enriquece non só a
colección de Baia Pensamento, senón tamén
a cultura galega posibilitando o coñecemen-
to dunha importante pensadora feminista
descoñecida en Galicia, con excepción de
pequenos círculos especializados.

Manuel Rivas García
Instituto Rosalía de Castro

Santiago de Compostela.




