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10, Outubro de 2016 
 
O grupo de Whatsapp dos cinco presuntos violadores dunha moza no San Fermín e o vídeo 
que dous xogadores do Eibar gravaron contra o consentimento dunha moza,  mentres 
mantiñan relacións con ela, mostran que para o macho medio, as mulleres son pezas de caza. 
Logo de collida a presa, exhíbese diante do resto dos machos para buscar a aprobación da 
manda. 
 
Así  se chamaba o grupo telefónico dos cinco acusados sevillanos detidos en Pamplona, 
“manda”. Nel compartiron non só a presunta agresión nos Sanfermíns, senón tamén outra en 
Córdoba,  na que drogaron a unha rapaza para sobala e chegaron a losqueala cando se negou a 
practicarlles unha felación. Colgaban o vídeo no chat dos amigos, igual que fai o cazador cando 
colga a cabeza do animal morto na parede da súa casa.   
 
Igual que os xogadores do Eibar. Sergi Enrich e Antonio Luna, que estaban facendo un trío 
consentido cunha muller, pero cando un deles comezou a  gravar co móbil, ela pediulle que 
non o fixese. Deulle igual. El continuou a gravación. Quería unha lembranza de tal fazaña para 
probar a súa masculinidade, como aquela imaxe do rei Xoán Carlos co elefante abatido polo 
seu rifle. Quería alardear diante doutros compañeiros, un dos cales filtrou a información para 
gastarlles unha broma. Iso era para uns e outros. Unha broma. Un motivo de risas. De 
palmadas de gorila e chanzas de bufón. As mulleres son un chiste do que te podes rir. A manda 
é manda de hienas riseiras. 
 
Tranquilizaríanos pensar que son unha anomalía espantosa que nada ten que ver con nós, 
pero a realidade é que pode ser o noso veciño, o noso irmán, ou o noso fillo.  A manda está 
estendida e normalizada a súa conduta rastreira. A cultura da violación está tan normalizada 
que nin os presuntos agresores nin os seus colegas se plantexan que aquilo fose unha 
barbaridade, como tampouco  ningún dos futbolistas nin dos compañeiros aos que chegou o 
vídeo  se plantexou destruílo, segundo o desexo da moza. A vontade da muller non existe.  
 
Non nos fagamos os sorprendidos. A conversa do grupo de Whatsapp  que tanto leva 
escandalizado, non é moi diferente do cacarexo de galo de moitos homes. Forma parte da 
absurda complicidade masculina facer comentarios denigrantes sobre as mulleres e alardear 
de sometelas. “ O poder do lobo reside na manda”, reza a tatuaxe dun dos presuntos 
violadores dos Sanfermíns. Homes débiles e covardes que só se senten fortes rodeados 
doutros coma eles.  
 
Parece que a manda volveu atacar esta fin de semana nas festas do Pilar de Zaragoza, onde 
unha muller denunciou unha violación múltiple, mentres os agresores golpeaban o seu mozo. 
Estes ataques seguirán ocorrendo, mentres non lles paremos os pés no noso contorno máis 
próximo, mentres o telexornal siga dando noticias como a dos xogadores, sen mencionar que é 
violencia de xénero, mentres non se lle chame terrorismo machista ás violacións e mortes 
sistemáticas, mentres a muller sexa denigrada nos medios, cousificada na publicidade e 
discriminada en todos os ámbitos. A manda non son eles, somos todos.  



 

Entre vítimas e culpas 
      Carme Adán 
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 Mércores 9, Novembro 2016 
 
Esa saia é demasiado curta. Vas moi pintada. Non son horas para que unha moza ande por aí. 
Algo farías. Andas provocando e logo… 
 
Hai frases que nos acompañan desde cativas. Pode que non as escoitaramos nunca en 
primeira persoa ou que de tanto ouvilas ficaramos xordas. Tanto ten. Están pegadas a nosa pel 
de nenas, mozas e mulleres. Son a transformación en fonemas de séculos de 
autoculpabilización das mulleres pola violencia que sofren. Son a destilación verbal de séculos 
de control e dominación, ás veces, enmascarado de amor romántico e, ás veces, espido baixo 
as formas da relixión ou da tradición. 
 
Unha das súas maiores características é que flotan no aire agardando a ser invocadas para 
desatar todo o seu poder devastador. Hai un violador en Lugo e a policía recomenda ás 
mulleres que non camiñen soas. A responsabilidade de novo no lado das mulleres, por ir 
soas, por levar a saia curta, por pintarse en exceso, por pretender ser libres… vamos, por 
vivir. A policía podía ter considerado redobrar a vixilancia, pedir reforzos como se dunha 
manifestación se tratase, sacar un comunicado para que as mulleres se sentisen seguras 
animándoas  a saír a plantarlle cara ao agresor… mais non, decide pedirlle as mulleres que de 
novo volvan a culparse por camiñar soas. As rúas non lle pertencen de seu. No fondo seguen a 
ser unhas intrusas no espazo público, o agresor lémbrallelo e as forzas de seguridade tamén. 
A culpa que sente unha nena, unha moza, unha muller logo dunha agresión sexual aséntase 
na complicidade dunha sociedade que saca os lazos violetas no mes de novembro e garda os 
minutos de silencio rituais despois dun asasinato, mentres apoia sen cuestionar a 
penalización social da vítima. Seguro que moitas persoas que ledes este artigo pensades que 
as cousas mudaron moito, non penso negalo porque anos de activismo feminista na rúa, 
lexislación e abordaxe da violencia machista forman parte do inicio dunha forte 
transformación social que agardamos sexa imparábel. Sen embargo, ficar paralizadas pola 
culpa durante días, se cadra anos, é a peaxe que pagamos moitas mulleres nunha sociedade 
onde a violencia habita nas rúas e nas casas. Desde os tranquilos corredores da nenez que 
agochan as coñecidas mans de familiares ou amigos até o anonimato das alamedas desertas 
de madrugada a vivencia dunha agresión sexual ten moito de autoinculpación só por ser nena, 
por ser muller. 
 
Estamos diante dun novo 25 de novembro.  Outra vez xornadas, lemas, charlas, vídeos, lazos,  
campañas… farán que moita xente reflexione un instante ou uns minutos sobre iso da violencia 
contra as mulleres. Mais no día a día mentres lle digamos a unha nena, a unha moza ou a 
unha muller que depende dela non ser agredida o patriarcado seguirá fabricando gaiolas 
invisíbeis cos nosos medos. 
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