Seminário aberto:

Das “viúvas de vivo” à emigrante “kill joy”
Resumo: Neste seminário trabalharemos textos literários peninsulares, em especial galegos
e portugueses, que abordaram o processo migratório para a Europa na década de 1960 e
1970, para analisar como a descontinuidade dos corpos migrantes, que negociam o seu
significado em relação não só cos espaços de acollida senão também cos nativos, não
sempre fez abalar a estabilidade ontológica da identidade nacional, pois incluso a aqueles
corpos que racham co justilho endogâmico –porque renegociam a sua a relação cos espaços
próprios dos born and bred– não podemos pressupor-lhes unha identidade híbrida que rompa
coa trindade língua, terra, morriña/saudade. Ademais, centrar-nos-emos especialmente na
evolução do papel da mulher nos projetos migratórios desde a representação clássica como
“viúva de vivo” à emigrante á que a incursão nos espaços reservados aos cidadãos nativos
lhe comporta, iniludivelmente, uma grã carga de transgressão e estrangeridade com respeito
a identidade propia.
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