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UN ANO CON TRECE LÚAS
Título orixinal In einem Jahr mit 13 Monden Ano 1978 País RFA Duración 124 min. 
Dirección, guión, montaxe, fotografía e produción Rainer Werner Fassbinder 
Lingua orixinal Alemán Música Peer Raben Reparto Volker Spengler, Ingrid Caven, 
Gottfried John, Elisabeth Trissenaar, Eva Mattes, Günther Kauffmann, Lilo Pempeit,
Karl Scheydt Distribución Scherlock

Sinopse Filme excesivo, nado aparentemente baixo os auspicios dun mélo fúnebre, 
remata por revelarse coma unha historia escura sobre o corpo, dun rigor formal e 
unha intensidade narrativa absolutas. Nel relátanse uns días da vida de Elvira. Elvira 
atravesando as rúas dun Frankfurt de pesadelo co adagietto de Mahler que aparece 
en Morte en Venecia, masturbándose sobre a cama coa música dun coro infantil, 
atopándose cun suicida coa soga ao pescozo ou xogando con Schopenhauer no 
patio dun convento onde pasou a infancia son algúns dos momentos máis delirantes 
do cinema moderno.
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ERWIN/ELVIRA: EL VIRA 

Para Foucault a cultura occidental estableceu unha dupla vontade de verdade, 
unha dupla petición de saber entre cada un de nós e o noso sexo: estamos con-
minados a saber del na medida en que se sospeita que el sabe moi ben aquilo que 
somos. Deste xeito, Occidente non só logrou introducir o sexo nun campo de 
racionalidade senón que o constituíu en razón intelixible capaz de explicar toda 
a nosa existencia: causa todopoderosa que garda en segredo o sentido oculto que 
nos define, a sexualidade contituíuse así en «clave universal cando se trata de saber 
quen somos» (Foucault 1976 (2005):96).

Elvira atravesa un momento crítico que semella estar motivado precisamente por 
este tipo de interrogante. Estrañada de si mesma, desencontrada no seu propio 
corpo, procura que a súa sexualidade lle permita saber quen é «verdadeiramente». 
Ao longo de todo o filme hai en Elvira signos equívocos da súa identidade se-
xual. [...] Elvira, a partir da persoa transexual que é, procúrase alternativamente 
coma o varón que era e coma a muller que quixo ser. Mais os seus intentos son 
fallidos: o que efectivamente é —no presente diexético do filme— semella non 
ter representación dentro do imperativo heterosexual binario. A súa existencia, en 
tanto suxeito, require dun corpo, mais un corpo que non pode ser configurado e 
reconfigurado á vontade, coma o resultado automático de vestirse ou xesticular de 
determinado xeito, senón un corpo construído segundo a operatoria das relacións 
de poder xenerizadas, a través da repetición ritualizada de normas ao longo da 
súa vida. Aínda que a produción subxectiva de Elvira —a partir da súa operación 
de cambio de sexo— foi unha decisión de Erwin, isto non debería levar a pensar 
que o xénero é o produto da elección absoluta dun suxeito. Pola contra, Elvira 
é decidida polo xénero, tanto que, aínda que o intente, xa non pode volver ser o 
Erwin que foi, por máis que se poña roupa ou corte o cabelo coma el. E non pode 
selo, precisamente, porque non hai ningún corpo «orixinario», «natural», é dicir, 
prediscursivo, que o permita. A repetición de prácticas xenerizadas que a foron 
constituíndo durante anos coma Elvira produciu efectos diferenciadores que fica-
ron sedimentados na súa experiencia subxectiva de tal xeito que, así como Erwin 
deveu Elvira, o camiño inverso de Elvira a Erwin é simbólica e materialmente 
imposible. Coma se no seu corpo quedase inscrito o que non pode borrar coa súa 
roupa, Elvira vese máis tipicamente feminina cando se viste de varón —cando ao 
inicio do filme paga por sexo e cando lle propón a Irene vivir xuntos outra vez— 
que cando viste de muller. Se cadra pola eficacia simbólica mesma da máscara 
que, ao pretender ocultar, non fai máis ca sinalar ostensiblemente a operación 
de ocultamento. Mais, por outra banda, que querería dicir «a vontade de Erwin» 
ou «a vontade de Elvira»? Como entender que Erwin ou Elvira, identidades su-
postamente plenas, homoxéneas, definitivas, puidesen querer converterse no seu 

oposto no canto de seguir reproducíndose como o que son, isto é, coma home ou 
muller respectivamente? Elvira oscila en buscarse coma Erwin (varón) ou coma 
Elvira (muller) e fracasa no intento de identificarse con algún dos dous termos 
binarios da matriz de xénero: non pode nin recuperar a suposta identidade mas-
culina perdida nin adquirir definitivamente unha identidade feminina. Nin varón 
nin muller, Elvira existe, mais nunha zona de abxección discursiva que lle impide 
ser lexitimada socialmente. A súa existencia inclasificable dende a matriz hete-
rosexual perturba os suxeitos normalizados que a rodean porque, ao retornarlles 
pantasmaticamente o forcluído da súa propia subxectividade, ameaza a propia 
estrutura identitaria de cada un deles: golpéana e humíllana cando ao pretender 
pagarlles a uns homes que se prostitúen no parque, estes descobren a súa roupa 
interior feminina; Christoph abandónaa reprochándolle que se convertera en al-
guén máis parecido a un home ca a unha muller; Anton Saitz rexéitaa no pasado 
por non ser muller e tamén co cambio de sexo porque para el seguía sendo un 
home; néganlle emprego coma matarife cando o solicita sendo muller mais ves-
tida de home; confésalle ao suicida que logo da operación tivo que aprender a 
soportarse a si mesma; é rexeitada por Irene cando, reconvertida en Erwin, lle 
propón volver formar unha familia xuntos.

Logo da violenta agresión no parque, Elvira entra na casa e, angustiada, comeza a 
cantar O meu nome é Rumpelstilzchen. O personaxe pertence ao conto dos irmáns 
Grimm, que ten como tema principal o das promesas non cumpridas. Con el, 
Elvira semella lembrar o que ela interpretou coma promesa de amor por parte de 
Anton e o seu incumprimento posterior. [...] Mais o conto tamén alude ao tema 
das mentiras e, ao cantar, Elvira semella estar advertindo, aínda que non cons-
cientemente, que o seu nome mente ao nomeala, no sentido de que fracasa —ine-
vitablemente— ao representar o que ela é.  [...] De aquí o acerto de Kaja Silver-
man cando propón utilizar a dupla nominación Elvira/Erwin ou calquera outro 
composto equivalente para dar conta da inestable identidade sexual do personaxe 
(Silverman 1992:219). Vale recordar aquí que a crítica radical presente no cine de 
Fassbinder diríxese, xustamente, a toda categoría sexual que, en tanto afirmación 
positiva, reduce o suxeito a unha estrutura identitaria, sexa esta heterosexual ou 
homosexual (Silverman 1992:126). Se ben despois das achegas de Butler dende 
a teoría de xénero compréndese que a matriz xenerizada é constitutiva para o 
suxeito na medida en que non podería existir sen ela, a perspectiva de Fassbinder 
impide concebir calquera categoría sexual coma liberadora para o suxeito, aínda 
cando supostamente sexa diruptiva do dispositivo de sexualidade hexemónico: 
toda identidade, en tanto discursiva, é construída polas relacións de poder social.

Extracto de labandeira, maría celia (2012). El discurso cinematográfico como semiótica de la subjetividad: 
una escena de Fassbinder. AdVersuS. Revista de Semiótica (22). Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


