
CONTRAALUZ

si
no
ps
e

Moitas das m
ulleres que sa

en neste docu
mental só po

den ser

 vistas a cont
raluz. 

Teñen medo 
que se lles rec

onozca.

Son mulleres
 acosadas, as

 veces maltra
tadas, sempr

e ameazadas
.

Mulleres que
 sen embargo

 no quixeron 
quedarse na c

asa rumiando
 a

súa desesper
anza. Que de

cidiron pasar
 a acción.  

Unha acción 
que non impl

ica venganza
, se non a firm

e 

Unha acción 
que non impl

ica venganza
, se non a firm

e 

determinació
n de que nun

ca máis volta
rian a pasar p

or algo parec
ido.

Unha acción 
na que case n

ingunha mull
er pensa e qu

e sin embarg
o 

e das máis sin
xelas.

Porque algun
has pensan q

ue ata agora,
 se puxo case

 todo o 

esforzo, e con
 bon criterio, 

en crear estru
cturas de pro

tección

 para as víctim
as, pero apen

as se lles axud
ou a formar p

arte activa

 na súa propia
 defensa.  Mé

dicos, xuices,
 psicólogos,

 na súa propia
 defensa.  Mé

dicos, xuices,
 psicólogos,

 “policias cust
odio”, “mesa

s de violencia
”,  “C.I.M”.

 (Centros de I
nformació á M

uller), “pisos 
tutelados”, “c

asas de acoxi
da”,

  “casas de em
erxencia”,  “P

.S.X.” (Persoa
l de Servicios

 Xerais), …  

Pero, cando t
oda a axuda a

caba... cando
 se chega á ca

sa 

segue espera
ndo a soedad

e e o medo.

E xa vai temp
o de empezar

.

Hai outras mu
lleres que est

o o teñen clar
o. Demasiado

 claro. 

Hai outras mu
lleres que est

o o teñen clar
o. Demasiado

 claro. 

Son mulleres
 traballadoras

. Con fillos inc
luso.

Pero cando c
hega a noite,

 a eso das oit
o, se transfor

man.

Acuden a un 
xinnasio da sú

a cidade case
 todos os días

, e descargan
 

golpes contra
 un saco de ar

ea, un adestr
ador, ou outr

a persoa.

Practican un 
dos  deportes

 cecais máis a
ntiguos do m

undo: O boxe
o,

 paradóxicam
ente, un depo

rte aínda proh
ibido para ell

as e que aind
a 

 hoxe  figura c
omo o único 

deporte olím
pico vedado a

s mulleres

 hoxe  figura c
omo o único 

deporte olím
pico vedado a

s mulleres

 polo Comité 
Olímpico Inte

rnacional. 

Pero en Galic
ia non espera

n. Dende fai c
ase tres anos

, o boxeo 

amateur fem
enino despeg

ou na nosa co
munidade qu

e xa deu

 varias campe
onas de Espa

ña recoñecida
s oficialment

e. 

É a visibilidad
e máxima de 

que as muller
es poden aca

bar 

co último bas
tión masculin

o: a forza bru
ta. Esa mesm

a forza 

que posibilita
 a auto-defen

sa. Nunca com
o agresión. 

que posibilita
 a auto-defen

sa. Nunca com
o agresión. 

Nin sequera c
omo contacto

 físico. Se non
  como a form

ación 

dunha forte  a
utoestima qu

e impide flaq
uear frente a 

intimidación 

machista incl
uso na soeda

de. Que avisa
 o que abusa 

da súa forza

 de que xa no
 pode facelo m

áis. Que exist
e unha respo

sta ó contralu
z. 

Os dous grup
os de mullere

s confluen nu
n mesmo esp

acio: 

o ring de box
eo. Onde unh

as tiveron qu
e vencer moit

as

 resistencias p
ara chegar a f

acer o que qu
erían e outras

 se

 resistencias p
ara chegar a f

acer o que qu
erían e outras

 se

 xogan moito
 máis que o p

undonor ou a
 gloria de gañ

ar un combat
e.

 Xoganse, as 
veces, a súa p

ropia supervi
vencia.

Nesa conflue
ncia nacen os

 cursos de de
fensa persoal

 dun doloroso
 

parto do Sind
icato Unificad

o de Policia,  
que asume o 

reto de

 organizalo a 
marxe das sú

as propias ob
ligacións e fo

ra das horas

 de traballo c
un apoio econ

ómico da Con
selleria de Igu

aldade

 e Violencia d
e Xénero e da

 colaboración
 dos divesos C

oncellos.

 e Violencia d
e Xénero e da

 colaboración
 dos divesos C

oncellos.

Unha experie
ncia piloto, ú

nica no Estad
o, que aínda n

acendo,

  xa está expe
rimentando o

s seus primei
ros éxitos. Po

rque as súas

 técnicas son 
únicas e non 

se basan na a
gresión, no co

ntragolpe ou
 siquera

 a simple defe
nsa frente as 

agresións ext
ernas. A may

oría das vece
s se trata 

simplemente
 de perder o m

edo ante a vio
lencia física e

 a 

creación da p
ropia auto-es

tima.


