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O século XXI será o século da revolución da Igualdade, da revolución violeta das mulleres de todas 

as razas, territorios e culturas. Mesmo que continuaren as diferenzas norte-sul nos ollos e nas mans 

das mulleres, millóns e millóns de nós terán dado un salto do século XIX ao XXI en autoestima e 

dignidade individual e colectiva. Moitas outras –máis das que pudésemos imaxinar- darán o salto 

da Idade Media ao ciberespazo, todas elas –todas nós- grazas ao traballo político perserverante 

de moitos outros millóns de mulleres agrupadas durante o século XX no movemento feminista.  

A revolución violeta, será tamén a revolución das emocións, do liderado emocional das mulle-

res que terá de se tinxir necesariamente de verde para ser integral, e de todas as cores do arco 

da vella, porque todas as revolucións nos son amigas, de todas somos solidarias e con todas 

nos emancipamos.  

Esta vontade global contrúese localmente como efectiva ferramenta para o empoderamento das 

mulleres. Acción local para as persoas con nomes e apelidos, con rostros e biografías e non para 

as tendencias, os consumidores ou os electorados. Acción local con vontade global que terá de 

fundamentarse nas catro grandes liñas estratéxicas definidas polo goberno de Galiza no Plano 

Galego de Igualdade entre Mulleres e Homes: participación e empoderamento, acceso directo á 

información e aos recursos, formación en igualdade entre mulleres e homes e abordaxe integral 

da violencia de xénero. 

Empoderamento das mulleres entendido como proceso de fortalecemento das nosas capacida-

des, das nosas confianzas e protagonismos como grupo social para impulsar mudanzas positivas. 

Empoderamento para posibilitar a emancipación individual e a consciencia coletiva necesaria 

para a superación da dependencia social e a dominación de xénero. 

Este caderno é só iso, unha ferramenta para a construción artesanal da Igualdade das mulle-

res de Ourense, portanto das mulleres do mundo. Unha ferramenta que o Concello de Ourense 

desde a Concellaría da Igualdade disponibiliza para as persoas se informaren e se formaren de 

Nós, das nosas realidades e dos nosos imaxinarios, das nosas potencialidades e das nosas ca-

rencias, da(s) nosa(s) historia(s) e do(s) noso(s) futuro(s). Unha ferramenta de papel para cons-

truír cidade e cidadanía, de modo que as persoas e o seu benestar sexan o obxectivo das accións 

sociais, políticas e solidarias do xénero humano que habita onde o mundo se chama Ourense.  

 

M A R T A  A R R I B A S
Concel le ira  da Igualdade

Enxeñeira  Técnica  Agr ícola



Por que viaxa á Arxentina con tan só seis anos?

Eramos nove irmáns e a miña nai morreu sendo eu moi pequena, con tres anos. Naqueles 

anos, as noticias tardaban en cruzar o Atlántico, así que pasado un tempo a irmá do meu 

pai e o seu marido, que vivían en Arxentina, recibiron a noticia e enviaron unha carta ao 

meu pai na que lle explicaban que eles non podían ter fillos e que estaban a pensar en 

adoptaren un, e que preferían que fose da familia e non un estraño. Así que reclamaron a 

máis pequena, que era eu. O meu pai pediu máis tempo, polo que os meus tíos enviaron 

un matrimonio para que se ocupase de todo e me acompañase na viaxe. Finalmente o 

meu pai accedeu, pero non á adopción, nunca deu o consentimento para que me cambia-

sen os apelidos, e así con seis anos puxen rumbo á Arxentina.

Recorda como foi aquela despedida?

Si, foi para min moi triste. Chorei moitísimo, deixaba atrás os meus irmáns cos que sem-

pre estaba a xogar. Antes de viaxar a Vigo, pasei uns días en Ourense, onde vivía o meu 

pai con algúns irmáns, os máis pequenos seguiamos na aldea e eu nunca saíra dela. A 

miña irmá mais vella levoume de visita pola cidade, e cando fomos ás Burgas díxome 

que cando fose no barco, detrás me iría seguindo a auga das Burgas. Quedoume grava-

da a imaxe das mulleres lavando a roupa, porque antes nas Burgas había un lavadoiro. 

O meu pai foi quen viaxou comigo a Vigo e como chovía, comproume un impermeábel. 

Naqueles anos (1932), había que coller unha lancha para embarcar á que só tiñan acceso 

os viaxeiros, pero como me viron tan agarrada ao meu pai e chorando, deixaron que me 

acompañase até o barco. A viaxe foi moi dura, só choraba e tirábame ao chan pola popa 

para ver se podía distinguir a auga das Burgas que viría atrás de min.

Como recorda a súa chegada á Arxentina?

Ao desembarcar tiven, como o resto dos viaxeiros, que permanecer nas oficinas de inmi-

gración. Alí deixei moi claro que tiñan que vir a buscarme un señor, unha señora, e un 

rapaz. O rapaz era un irmán meu que nacera na Arxentina, xa que os meus pais emigraran 

a este país no ano 1912 e regresaron no 14. O meu irmán, ao facer os 18 anos, decidiu 

regresar. Cando me dicían que había un señor e unha señora eu insistía en que tiña que 

vir tamén un rapaz. Facíame entender como podía, porque eu falaba máis galego que 

castelán. Finalmente, o rapaz non veu, porque estaba a traballar no sur do país. A miña 

primeira grande sorpresa daquela chegada foi subir por primeira vez na miña vida nun 

coche. Ademais recordo que me deron unha mazá e despois non sabía que facer co rabo, 

porque a miña irmá me dixera que na Arxentina se atopaba o ouro polas rúas, e eu claro 

non quería ensuciar ese chan tan especial.

Foi difícil a adaptación?

A verdade que non. Cheguei no verán arxentino e en tres meses quitáronme o galego para 

que comezase o colexio. Eles tampouco o falaban, unha pena. Ao cabo de pouco tempo xa 

se me fora toda a tristura. Os meus tíos sempre me trataron como unha princesa e iso fixo 

que me tornase un pouco caprichosa, teño que recoñecelo. Tiven unha infancia feliz.

ELISA FEIJOO
emigrante, escritora, retornada

“Custoume comprender as diferenzas 
entre sexos que atopei aquí”

Tivo dúas patrias, dúas familias e dúas paixóns. Elisa Feijoo foi emigrante con tan só seis anos. Chegou á Arxentina e estreou país, pais e lingua. Alí tivo a oportunidade dunha 

educación igualitaria e a posibilidade de se dedicar á literatura e á arte, formando parte dun círculo cultural. Coñeceu a Borges, a Blanco Amor e a Sábato, entre outros. Aínda 

que a saúde nunca quixo ser a súa compañeira de viaxe, Elisa Feijoo escribiu varios libros que xa foron publicados. Agora, de regreso a Ourense, desde hai unhas décadas, 

seguindo o ronsel do seu único fillo, forma parte do grupo “Palabra Viva” e mantén o seu interese pola poesía, a arte e a internet.

E n t r e v i s t a :  S O N I A  T O R R E
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Lamentou perder o galego?

Claro que si, teríame gustado non o perder, pero teño que dicir que o recuperei en parte. 

Léoo e recítoo, pero recoñezo que son incapaz de falalo, porque non teño ningunha flui-

dez. Tamén me dá moita pena que os meus tíos non o cultivasen, que eles o perdesen, 

pero que se lle vai facer. Tamén influíu que non tivésemos moita relación coa colonia 

galega que vivía alí.

Como xorde a súa paixón literaria?

En realidade eu o que quería estudar era Dereito, pero os meus tíos non querían que o 

fixese, porque tiña que irme de casa, e eles tiñan medo de perderme. Así que comecei 

a estudar declamación na Cidade de Prata e comecei a recitar en moitos lugares. Naquel 

momento coñecín a Xullo Mazu que me insistiu en que estudase na Escola de Xornalismo, 

que tiña calidades, pero eu sabía que non podía ir estudar fóra, e non o fixen. Aí comecei 

a escribir, tería uns 18 anos. Coñecín naquela altura a Eduardo Blanco Amor. Non perdía 

ningunha das súas conferencias nin os seus actos públicos. Recoñezo que todas as rapa-

zas estabamos namoradas del, non sabiamos nese momento que el non se ía namorar 

nunca de ningunha muller. Pero gustáballe deixarse querer e que os seus fans o espe-

rasen. Naquel tempo tamén coñecín a Borges, a Bioy Casares ou a Sábato, entre outros. 
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Nunca fun consciente da importancia que tiñan aquelas persoas que formaban parte do 

meu círculo de amizades, para min era algo moi normal. Eu estaba no grupo “Gente de 

arte de Avellaneda” desde que tiña 15 anos. Foi unha época preciosa, facía moitos reci-

tais e á xente gustáballe.

Cando comezaron os malos tempos?

Cando casei rematou todo, pero non porque o meu marido non quixese que fixese estas 

actividades, todo o contrario, tanto el como os meus tíos sempre me apoiaron, levában-

me se facía falta, acompañábanme e animábanme. O que pasou é que quedei embara-

zada e comezaron os meus graves problemas de saúde. Tiven que deixar toda a miña 

actividade. Foi un proceso doloroso que durou cinco anos, cheguei a estar tan desespera-

da que non quería nin vivir. A enfermidade ademais levoume tamén á perda de amizades 

e de todo o que estaba a facer naqueles momentos. Cando saín desa, comecei a escribir 

de novo. Non foi o único golpe de saúde, anos máis tarde volvín a caer gravemente en-

ferma e aínda hoxe teño algún problema que arrastro daqueles anos. Pero o que teño 

moi claro é que sempre loitei, un amigo meu dicíame que era como a ave fénix, porque 

sempre acababa renacendo.

En que ano volveu visitar Ourense por primeira vez?

Cando tiña uns trinta anos vin co meu fillo, porque un médico me recomendou visitar 

a miña familia para mellorar a saúde. Volvín, e aínda que estaba enferma, algo que só 

soubo a miña irmá máis vella, gocei moito. Reencontrei a miña familia, o meu pai, coñe-

ceron o meu fillo, e foi algo marabilloso.

Notou moitas diferenzas con respecto á sociedade arxentina?

Moitísimas, custoume moito adaptarme, eu viña moito máis avanzada. Vestía con panta-

lóns e as miñas irmás xa me advertiron de que non se me ocorrese saír vestida así á rúa, 

porque aquí ninguén o facía. Tamén me dixeron que non podía entrar soa en ningunha 

cafetaría, algo que na Arxentina era completamente normal. Así que atopei un mundo 

moi estraño para min, eu viña habituada a outras cousas, pero adapteime pola paz fami-

liar. Foron uns meses perfectos. Recordo que o regreso coincidiu coa morte de Kennedy, 

estabamos no barco, atracados en Montevideo, cando chegou a noticia.

Cre que tería a mesma vida de non ter emigrado á Arxentina?

Non, aquí teríame sido moi difícil ao ser muller. Non chegaría a nada de ter vivido aquí. 

Non podería ter a mesma educación, eu afortunadamente libreime da Guerra Civil, por 

exemplo, con todas as consecuencias que iso trouxo consigo. De feito, só a miña irmá 

mais vella puido estudar Maxisterio, e foi debido a que se educou cos meus avós, e era 

ela soa. O resto das miñas irmás non tiveron esa opción e estou segura que eran moi in-

telixentes, pero só tiñan a idea de casar e ter fillos, sen máis vida social.

Percibiu esa desigualdade de xénero?

Si, moito, e custábame entendelo. Alí, xa con 15 anos non había distinción de sexo, eu 

relacionábame con amigos e amigas, e acompañábanme á casa, unhas veces uns e outras 

veces outros, e non pasaba nada. Aquí entendín que había que coidar moito este tipo de 

cousas, que se interpretaban mal e tiven que aceptalo porque vivía coas miñas irmás. 

Lembro que había un pintor que varias veces me dixo que me quería facer un retrato, algo 

que me parecía ben e divertido pero o meu cuñado dicíame que era un pobre home e que 

o esquecese. Co tempo, souben que aquel pintor era Xavier Pousa. O retrato foi imposíbel.

Cando xa ten a súa vida establecida, o seu fillo formúlalle o regreso a Galicia. Como foi?

Despois de dous saqueos polo Corralito, o meu fillo decidiu volver a España. Era o ano 

1989, e tiven de novo que tomar unha decisión dolorosa na miña vida. Primeiro, tiven 

que deixar os meus irmáns e o meu pai, e agora tocábame deixar atrás todos os meus 

amigos e a miña vida. Pero sempre tiven claro que ía volver con el, eu non podía estar 

sen o meu fillo, e o bo que tiña o regreso era reencontrar toda a miña familia. Tiña netos, 

e era viúva. Tampouco tiña dúbidas sobre o regreso porque os meus tíos faleceran. No 

caso contrario tería quedado. Se algo me prometera sempre, era que non ía deixar sós 

aos meus tíos xamais.

Foi doada a adaptación?

Ao principio non. A miña familia tiña vida social, pero non era a que a min me gustaba. 

Ía coas miñas irmás e amigas e as conversas eran sobre moda, chismes,e a min iso non 

me ía. Deitábame con grande tristura, porque necesitaba encontrar outro círculo, algo pa-

recido ao que deixara atrás en Arxentina. O meu cuñado presentoume un día a Segundo 

Alvarado e aí xa cambiou todo. Participei nos seus faladoiros, no grupo Tovar, e agora 

estou en Palabra Viva. Ao principio tamén viaxaba a miúdo a Arxentina, onde me chama-

ban para dar conferencias e recitais. Era moi bonito, sabía que me esperaban alí e cando 

volvía, sabía que tamén me estaban a esperar aquí.

Está satisfeita de todo o feito até agora?

Si, estou satisfeita de ter a tenacidade que tiven. Estou satisfeita do que a vida me deu. 

Tiven tanto bo, que o malo quedou lonxe. A escrita ademais sempre foi un impulso para 

seguir adiante, aínda que, coidado, o Dereito nunca deixou de interesarme.
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En que momento unha muller da súa xeración decide elixir unha carreira considerada 

entón cousa de homes como a de Dereito?

Sendo eu moi cativa, tería eu seis ou sete anos, estaba xogando a carón do meu avó, que 

era secretario de concello xubilado, cando chegou unha muller maior para pedirlle con-

sello, algo que eu non entendín porque coidada que os maiores sabían arranxar os seus 

problemas. Cando a muller marchou, o meu avó díxome que puidera resolver o problema 

daquela muller porque el sabía algo de Dereito. Desde entón tiña claro que eu ia estudar 

Dereito para tentar resolver os problemas dos outros, ademais dos meus.

Foi todo tan doado como vostede agardaba?

Na universidade si. Comecei a carreira en Salamanca en 1963, anos de efervescencia nos 

que os novos pensabamos que eramos quen de mudar o mundo. Anos de amor libre, 

hippies e non á guerra. Pero de feito eramos moi poucos alumnos en Dereito e pouquí-

simas mulleres.

Aí foi onde entrou en contacto co galego?

Coñecín a un tempo a lingua galega, a través das mesas que cada 17 de maio puñan 

na rúa estudantes nacionalistas que vendían libros en galego, (algo incríbel, pois eran 

os inicios da década dos anos 60), e tamén a un galego, neste caso do Carballiño, que 

logo sería o meu marido. Algunha vez fun a unha misa en galego que se celebraba cada 

domingo na Clerecía de Salamanca. Rematei a carreira en xuño de 1968 e en xaneiro 

de 1969 xa estaba casada e traballando en Ourense. Sorprendeume que aquí non había 

entón misas en galego, cando si se oficiaban en Salamanca, nin case libros en galego 

nas librarías.

ISABEL VICENTE
foi a primeira muller procuradora de Ourense 

e na actualidade é a colexiada máis antiga no exercicio da avogacía

“Na miña profesión podía representar terceiros
 como procuradora, pero como esposa non podía facer

ningunha xestión sen licenza marital”
Isabel Vicente Santos, foi a primeira muller procuradora de Ourense, onde comezou a exercer como tal no ano 1969. Na actualidade continúa sendo a avogada en exercicio 

máis antiga da provincia, á que chegou recén licenciada, para casar cun ourensán, compañeiro nas aulas de Dereito da Universidade de Salamanca, a súa terra natal. Miúda, 

próxima, coa faciana sinxela e acougada das mulleres que, coa súa determinación, foron abrindo sucos de normalidade na terra, daquela erma do dialogo entre os dous sexos, 

Isabel lembra os seus alicerces na loita pola igualdade, aqueles tempos nos que unha muller, podía representar terceiros como procuradora nun xuízo, pero non estaba auto-

rizada a representarse a si mesma, e precisaba licenza marital para calquera xestión ou compra. Tempos nos que algún xuíz ourensán, enrugaba o entrecello ao vela entrar 

na sala de xuízos, e nos que, mesmo outras mulleres, vítimas do modelo social dominante, rexeitábana como letrada, polo feito de ser muller. Pero Isabel, salmantina de 

nacemento, pero ourensá de acollida, onde leva case corenta anos da súa vida e onde naceron os seus tres fillos, apaixonouse pola lingua galega antes de se namorar dun 

galego. Por iso, sabe que en Galicia o mar é home, pero son mulleres a onda que o move, a dorna e a rede que sacan da auga o alimento. Tamén é home o pan, pero son 

femininas a fariña e a terra na que medra. É masculino o Dereito, pero baleiro sen a complicidade das leis e a xustiza. Por iso Isabel enraizou en Ourense, ensinou os seus 

fillos a amaren Galicia e o galego, e sementando respecto, conseguiu traballar, a favor do respecto polas mulleres.

E n t r e v i s t a :  M A R Í A  J O S É
Á LVA R E Z  B A R R E I R O S

F o t o g r a f í a s :  R O S A  V E I G A
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Como foi a experiencia de desembarcar no Ourense daqueles anos, e cunha profesión 

pouco habitual para unha muller, como a avogacía?

Primeiro matriculeime como procuradora, pensei que podía ser complementario do traballo 

do meu marido. Pero todo foi un choque tremendo. A vida universitaria en Salamanca era 

moi distinta a aquel Ourense pequeniño, pechado, tradicional. Non teño nada que dicir da 

xente, moi amábel, nin da familia, pero...

Quere dicir que en Ourense atopou o amor, pero faltábanlle cómplices intelectuais?

Algo así. Custoume moito ao principio, pero enseguida decidín poñerme a traballar e matri-

cularme como procuradora. O meu marido dérase de alta como avogado e pensamos que 

poderían ser traballos complementarios. Así que puxemos a placa na porta e a esperar que 

chegase xente, algo complexo porque non tiñamos contactos en Ourense. Pero atopei certa 

desconfianza. Algúns avogados non me daban casos, pensando que, como o meu marido 

tamén exercía de avogado, podía coincidir que el defendese a parte contraria, nun xuízo no 

que eu ia como procuradora. Unha lea. Pero traballábase moito polo turno de oficio, que 

era gratuíto e obrigatorio.

Cal era a situación legal da muller naqueles anos en España?

Había un desfase enorme entre a sociedade e a lei. Como muller casada, tiñas que ter li-

cenza marital para todo, para abrir unha conta, para facer unha compra, eras como un ser 

diminuído. Así, por exemplo, eu xuridicamente era asistida polo meu esposo, pero como 

procuradora ou avogada, podía representar á xente nun pleito. 

Tiña que ser especialmente doloroso enfrontarse a situacións legais dese calibre

Era inconcebíbel. Pero ademais tíñamos que ver na rúa e nos xulgados como o adulterio 

era un delito, pero se o cometía a muller bastaba con que o fixese unha vez. No caso de 

que o adúltero fose o home, só era delito se había amancebamento ou convivencia com-

probada con outra persoa que non fose a súa esposa. É dicir, que era un desfase e unha 

discriminación terríbeis.

Lembra o primeiro día de traballo?

Lembro que era agosto de 1969, mes hábil daquela nos xulgados. Acababa de producirse 

o cambio xudicial duns baixos na Deputación provincial á situación actual. As caras eran de 

estrañeza, “un procurador muller” dicían, porque o de procuradora ou avogada era imposí-

bel. “Señora procurador”, dicíanme, “procuradora”, contestáballe eu, “ou ve vostede que 

eu teña barba ou bigote?”, cheguei a responder. Pero era imposíbel.

E o seu primeiro caso?

Un dos primeiros casos foi unha toma de posesión dunha finca en Reza. Chegamos ao lugar 

e estaban o xuíz, o axente xudicial, o secretario, e un avogado que era dos poucos que me 

pasaba asuntos. Presentoume, e lembro que o xuíz bicoume a man, algo que a min me 

chocou e me provocou moita vergoña, pois era propio dun filme cortesán, con castelos e 

reis, pero non da vida real.

Había unha discriminación especial contra vostede por ser a primeira muller no xulgado?

Nunca houbo discriminación directa. Se a houbo, sempre foi soterrada, sutil. De feito, aquel 

mesmo xuíz que me bicara a man, tempo despois, molesto tal vez con algunha intervención 

miña nun xuízo, esperou a que eu saíse un instante da sala, e dixo en voz alta para que 

escoitase todo o mundo “as mulleres están ben na cociña”. Daquela eu xa exercía como 

avogada. Ou o caso dun secretario, xa moi vello, que cando eu ía asinar sempre protestaba 

entre dentes “a ver se abrevia esa sinatura, que vai ocupar todo o papel”, algo que nunca 

lle diría aos avogados. En xeral, ao principio notabas máis expectación nos xuízos, sobre 

todo no exercicio como avogada. Ás veces vías que era expectación sa, pero outras era 

malsá, por ver se cometía algún erro e podían rematar co retrouso “muller tiña que ser”.

Algún cliente rexeitouna como avogada polo feito de ser muller? 

No despacho só se me deron dous ou tres casos de me rexeitar como letrada por ser eu 

muller, e elas foron tamén mulleres. Pero coido que eran vítimas da educación dunha época. 

Non hai que xulgalas. Eu sabía que eran circunstancias, nunca pensei en abandonar, pois era 

a miña vocación; estaba preparada para avogada e non tirei a toalla.

Notou avances nesa loita pola integración a partir da década dos 80?

Eu continuei vivindo experiencias curiosas. Nos anos oitenta, xa entrada a democracia, 

había xa mulleres xuíces. Eu tiña un cliente moi machista, que chegou a min enviado desde 

a aseguradora por un problema dun accidente de tráfico. Ao ver que eu era unha muller, o 

home non atopaba acougo. Deu mil voltas antes de saber como sentarse. Cando colleu valor 

díxome: “vostede o único que ten que facer é conseguir que o meu caso o leve un xuíz, 

non unha xuíza. Só me faltaba que me xulgase unha muller”, ordenoume. Pero o seu caso 

acabou sendo de moita risa, porque presentei a demanda cunha procuradora muller, eu de 

letrada e levou o caso unha xuíza. Por riba, como ese día faltaba o secretario do xulgado, 

foi substituído por unha muller oficial. Eran os anos oitenta. 

E dicir que non fai tanto que había xente así. Tamén tiña un cliente que sempre se dirixía a 

min utilizando o apelido do meu marido. E un Fiscal que facía igual, até que lle advertín de 

que, estando alí polo meu propio dereito, prescindise do parentesco.

Está claro que o apoio do seu home foi fundamental.

Apoioume sempre no meu traballo. Con tres fillos, para min era máis doado seguir exercen-

do como procuradora. Tiña unha responsabilidade menos directa, menos que estudar. Nun 

momento dado custoume dar o paso. Foi o meu home o que me animou a dalo. Non me 

cortou as ás, senón que me dixo: “Veña Isabel, ánimo, sempre quixeches ser avogada, era 
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o que querías exercer, non te quedes 

en procuradora”. Grazas a iso dei o 

paso en maio do 1978. Polo demais, 

tamén ten as súas cousas machistas, 

é froito dunha xeración.

Houbo nestes anos o caso contrario 

de persoas que se achegasen ao seu 

bufete buscano unha avogada?

Si, e nótase enseguida. Hai temas 

máis pesados, como o Dereito de Fa-

milia, que sempre deixan para min, 

porque a persoa vén tamén desafo-

garse, comeza a contar a súa vida, 

a veces desde a Primeira Comuñón. 

Algúns son casos moi duros. É difícil 

non involucrarse emocionalmente.

Fala de casos de maltrato ou violencia de xénero?

Si, pero eu teño unha opinión politicamente incorrecta sobre estes temas. Na miña época 

había unha discriminación negativa para a muller. Tiven daquela clientas con casos gravísimos 

de maltrato, e cando ían denunciar as agresións á policía, ríanse delas e non lles tomaban 

sequera a denuncia. Iso é indignante. Se decidías deixar o teu marido, este podía en teoría 

chamar a Garda Civil e volvíante levar á casa á forza. Pero agora estamos no punto contrario 

e a discriminación positiva cara a muller está dando lugar a abusos nalgún caso. Utilizando 

ben a lei pódense aplicar penas duras, sen facer esa discriminación coa violencia de xénero.

Non quererá dicir que a lei é demasiado dura co agresor? 

Para nada. Aos agresores, pau. Pero o que hai que controlar é que ninguén se aproveite 

dunha lei que as favorece. Por exemplo, para conseguir unhas medidas provisionalísimas 

previas a unha demanda de separación ou divorcio, son precisos meses, porque a xustiza 

non dá feito. Nós xa vimos casos de denuncias de malos tratos, nos que non houbo tal, só 

malas relacións entre a parella, pero a denunciante, conseguiu en cuestión de horas as me-

didas provisionalísimas, e nese mesmo día quedou soa na casa cos fillos e cunha pensión. 

Hai que evitar que se xogue con algo tan serio.

Considérase feminista? 

Se iso supón que as mulleres teñan iguais dereitos e obrigas que os homes, salvo os derei-

tos que implica a fisioloxía como os da xestación, o amamantamento e outros deste tipo, 

entón si son feminista.

Pero recoñecerá que hai mulleres 

que non chegaron, polas cuestións 

que sexan, a esa análise de igual-

dade de xénero que vostede ten tan 

asumida, e precisan leis que as pro-

texan ante o maltrato

Eu nunca quixen equipararme a un 

home, nin ser como un home. Son 

muller, e polo feito de selo, ninguén 

pode limitar os meus dereitos, a lei 

ten que protexer os dereitos de todos 

por igual. Pero a base de todo é a 

cultura, a educación e o exemplo que 

se dá aos cativos na familia, princi-

palmente. Se ven violencia, ou impo-

sición de superioridade dun dos pais 

sobre o outro, iso aprenden ...

Unha curiosidade. Case corenta anos despois da súa chegada a Ourense, acadou a inte-

gración que buscaba?

Decateime de que estaba integrada cando, sabendo que podía irme de aquí cando quixese, 

non o fixen. Aquí están os meus fillos, galeguistas os tres (máis galegos que casteláns). 

Ourense é unha cidade pequena, con algunhas carencias, pero cómoda para vivir.

Entón atopou cómplices que compartisen o seu discurso vital?

Fixen amigos, pero os cómplices non son da miña xeración, son máis novos, porque co-

necto mellor coa xente nova. Os da miña xeración, non esqueza que estou cerca da idade 

de xubilación, son os que me din “E ti para que segues a traballar agora que xa tes dous 

fillos avogados?”.

Cales son as claves do éxito?

Sexas home ou muller, o principal é que che guste o que fas, que sexa, se pode ser, voca-

cional, e que o desenvolvas dentro das túas posibilidades e coa máxima honestidade. Pero 

despois, para conciliar hai que suprimir primeiro casos indignos como os de mulleres que 

cobran menos por faceren o mesmo traballo, e garantir un estado de dereito que permita 

por exemplo que unha muller teña fillos cando ela poida ou desexe, e non cando queira o 

seu patrón, e sen renunciar ao seu traballo, axuste dos horarios laboral e escolar, para que 

os pais poidan estar máis tempo cos fillos etc.
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Por que a ximnasia rítmica?

Sinceramente os intereses, valores e hábitos están moi influenciados polo que ves no 

teu contorno e polo que reforzan no teu contorno. O meu pai era profesor de instituto, 

unha persoa moi sensíbel cara o tema da actividade física e ao deporte. Casualmente 

compartía actividade docente cunha profesora de educación física, Aurora Martínez, que 

era adestradora de ximnasia. Un día falando, levoume ao seu ximnasio e a partir de aí 

comecei a motivarme por unha actividade na que tiña bastantes cualidades. Gustábame 

o tema musical e artístico. Así que foi un pouco a través da influencia da miña familia e 

dos meus país.

Era o que che gustaba

Tiña sete anos. De pequena non fas esas formulacións tan absolutas, sobre se unha cousa 

che gusta ou non. En principio vas, e como todo na vida ten aspectos que te motivan 

moito e outros que te satisfan menos. Pero o balance final foi moi positivo.

Cal foi o momento no que pasou de ser unha distracción a ser algo máis serio?

Nunca fixen esa formulación. Deixeime levar. É unha cousa progresiva. Primeiro tes unha 

pequena dedicación, despois vas aumentando aos poucos. Despois comezas a destacar a 

nivel nacional. Danche a posibilidade de ir a Madrid e case non o dubidas. Unha vez alí, 

en Madrid, custoume moito adaptarme ao cambio vital máis que ao adestramento. Tiña 

13 anos, de súpeto sácante dun contorno moi estábel, controlado e equilibrado emocio-

nalmente e de repente vas a Madrid, a unha residencia, soa. Naquel entón estaba Marta 

Bobo en Madrid, pero ela vivía noutra residencia. Si que convivín cunha compañeira ca-

talá, Marta Cantón, coa que establecín unha amizade.

Ir a Madrid era imprescindíbel.

Non quedaba outra no campo da ximnasia. Incluso a miña vida profesional deriva moito de 

aí. Aínda que me formei máis tarde no campo da psicoloxía, sempre levei as miñas inter-

vencións ao campo do deporte e da actividade física. Naquela altura había que se ir, pero 

agora mesmo tamén acontece. Ou vas a un centro onde están os mellores adestradores e 

tes un ambiente propicio para o alto rendemento, ou non te podes dedicar a isto. A dificul-

tade máis importante que atopei non foi a relacionada coa propia actividade deportiva, cos 

adestramentos. Iso levábao moi ben. Incluso a miña adestradora era unha persoa encanta-

dora, moi afábel e que te protexía moito. A min custábame deixar Ourense. 

Como seguía os seus estudos?

A xente dos equipos nacionais hoxe en día conta con centros de alto rendemento que ten 

dentro un instituto e profesorado público do Ministerio de Educación que se adapta ás 

PINO DÍAZ 
foi campiona de España de ximnasia rítmica

Un principio: 
nunca perder a condición feminina da vida.

Hai máis de vinte anos que María del Pino Díaz Pereira deixou o deporte de forma profesional. Aínda que naceu en Ferrol, desde pequena reside en Ourense e foi nesta cida-

de onde iniciou unha aventura que a levou a competir coa selección española de ximnasia rítmica xunto a nomes coma Marta Bobo ou Marta Cantón. Campiona de España, 

integrante da selección en competicións internacionais, Pino Díaz abandonou o deporte poucos meses antes dos xogos olímpicos. Agora, anos despois, segue vinculada ao 

deporte e á educación. Na actualidade imparte clases na Universidade de Vigo, nos campus de Ourense e Pontevedra, escribiu varios libros e traballos sobre os hábitos de-

portivos, -algún deles relacionados coa muller- e ten tempo para ocuparse da súa familia, o seu norte. A receita é, segundo ela, pór nunha balanza as dúas cousas e saber 

quitar e pór para compensar. E nunca perder a condición feminina da vida.

E n t r e v i s t a :  C Á N D I D A  A N D A L U Z

F o t o g r a f í a s :  R O S A  V E I G A
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esixencias da actividade deportiva. Naquel momento non. Primeiro estudei nas Xesuiti-

nas, un colexio que estaba detrás do Bernabeu e despois fun ao instituto Beatriz Galindo, 

en réxime ordinario, aínda que os profesores eran sensíbeis ao tema e axudábannos ou 

modificábannos os exames. 

Logo deixou de competir a nivel individual para formar parte da selección española.

A miña primeira participación internacional foi nun campionato de Europa en Noruega. 

Previamente había unha traxectoria nacional de campionatos de España no que levaba 

participando desde os oito anos co Clube 2000 de Ourense. Antes de entrar no equipo 

nacional sénior fun a un europeo júnior, que o gañei en París e a partir de aí dei o salto 

ao equipo nacional sénior no que estaba Marta Bobo, punta de lanza da ximnasia rítmica 

a nivel español e europeo.

Vostede conta que a súa traxectoria foi curta. Por que?

Todo xurdiu a raíz do campionato del mundo en Estrasburgo en 1983. Os campionatos do 

mundo celebrábanse en novembro, e nos meses de verán tiñas que te concentrar coas 

túas compañeiras e adestrar oito horas. Houbo unha crise no equipo nacional. Fóronse 

tres ximnastas do concurso e tiveron que botar man das individuais para completar o 

grupo. Así que nese verán tocoume adestrar co conxunto e de forma individual. Queime-

ime. Era moi nova, tiña 15 anos, e foi moita a responsabilidade. Cando terminou o cam-

pionato do mundo, e despois de pasar o Nadal en Ourense, reflexionei se valía a pena. En 

principio non me compensaba continuar, e iso que tres meses despois eran as olimpíadas. 

Tamén tiven un problema de peso, cunha sanción da federación. Estas cousas non foron 

determinantes, pero si o final dun cúmulo de circunstancias.

Era unha disciplina dura.

Era o habitual nun deporte de alto rendemento. A rítmica, coa natación sincronizada, son 

as únicas femininas, pero calquera actividade de alto rendemento –masculina ou femi-

nina-, en calquera campo artístico ou intelectual require un esforzo. Se son sincera, direi 

que me custou máis manter a disciplina noutras actividades que levei a cabo ao longo da 

miña vida que no deporte. A miña formación académica ou a tese doutoral custáronme 

máis esforzo.

Cando regresa a Ourense, que plans tiña?

Non me desliguei totalmente do deporte. Saquei o titulo de adestradora nacional e es-

tiven uns anos vinculada ao campo da ximnasia como profesora. Durante varios anos 

dei clases en Ourense. Despois estudei psicoloxía. Nunca tiven a vocación moi clara, 

pero o meu pai de forma afeccionada estudaba psicoloxía e motivoume cara a ese 

campo. Unha vez tomada a decisión, gustoume moito e profundei na materia. Centrei-

me no campo da psicoloxía aplicada á actividade física e ao deporte. Os primeiros tres 

anos foron en Ourense e terminei en Santiago. Regresei a Ourense a facer os cursos de 

doutoramento e despois traballei cun psicólogo moi bo, o profesor José María Buceta, 

que traballa no campo da psicoloxía no deporte. Mentres facía o doutorado traballei 

no servizo de deportes da Universidade de Vigo durante oito anos. Despois na Univer-

sidade de Vigo creouse a Facultade de Ciencias da Actividade Física e Deporte, e saíu 

unha praza na Universidade para traballar e presenteime. Obtívena e deixei o servizo 

de deportes. Gústame moito a docencia e teño vocación docente. Imparto no campus 

de Ourense en Maxisterio e en Pontevedra dou clases na licenciatura das Ciencias da 

Actividade Física e do Deporte. En Ourense dou unha didáctica da educación física e en 

Pontevedra unha didáctica dos deportes artísticos ou rítmicos. Trátase de formar per-

soas que ensinarán a outros, ben a través da escola ou coma adestradores, profesionais 

do ensino de Primaria ou Secundaria.

Tamén ten escrito libros e estudos.

Os primeiros traballos cos que comecei foron sobre hábitos deportivos. Primeiro sobre os 

adolescentes ourensáns coa finalidade de coñecer a nivel cuantitativo e cualitativo que 

tipo de actividade deportiva practicaban os adolescentes da cidade. Un dos aspectos que 

se analizaban era en que medida o xénero era un factor que discriminaba relativamente 

aos hábitos deportivos dos mozos. Hoxe en día a cantidade de deporte que fan as mulleres 

non difire da dos varóns. Mesmo os últimos datos de participación eran equiparábeis. As 

diferenzas son máis de tipo cualitativo. O tipo de actividade física. Os motivos habería que 

discutilos moito. Despois da miña tese doutoral estiven traballando en temas relacionados 

co estrés e a saúde dos deportistas. Coa tese quería indagar acerca do estrés como un factor 

de risco ante os accidentes e lesións que se producían no deporte profesional hai dez anos. 

Despois, unha vez que estou na Universidade, traballo en estreita colaboración con Aurora 

Martínez, que curiosamente foi a miña primeira adestradora en Ourense. Estivemos traba-

llando dous anos nun estudo para avaliar o nivel de implantación do atletismo feminino en 

España. Cunha mostra de atletas españolas de alto nivel, cun estudo comparativo co mas-

culino, comparando diferentes marcadores. No ámbito da xestión deportiva, a muller está 

infrarrepresentada comparada co varón. A nivel de rendemento deportivo non pasa isto. 

Os comentarios fan referencia a estes datos. O deporte é unha pequena parcela, pero das 

mellores. Unha mostra case perfecta do que é a sociedade en pequeno. Vese o reflexo do 

que ocorre no ámbito social máis amplo. Tamén traballamos no campo da creatividade, no 

movemento. As cousas no deporte cambiaron nos últimos vinte anos. Creo que hoxe en día 

a muller practica máis actividade física, pero máis vinculada á saúde. En que participamos 

menos? Nos deportes máis masculinos, de contacto. Creo que as oportunidades existen, 

mais as mulleres non están interesadas nese tipo de actividade física. Hai varias teorías: 

porque as expectativas sobre o rol feminino tradicional non se corresponden á actividade 

física ou porque as mulleres temos unha mentalidade máis utilitaria, queremos tirar partido 

a todo o que facemos. Facemos deporte porque ten un beneficio para nós. O home percibe 
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o deporte como unha fonte de di-

versión, vai a pasalo ben. 

A muller de hoxe, a que entra 

na universidade, ten interese 

polo deporte, pola súa práctica?

Depende das facultades. En Pon-

tevedra na licenciatura de de-

portes son deportistas. Hai un 

equilibrio entre mozos e mozas e 

hai un abano moi diverso de de-

portistas femininas, desde atle-

tas, ximnastas ou futbolistas. Non 

é transferíbel ao resto das titula-

cións. Sempre entrego un artigo 

sobre a actividade física e a mu-

ller ao comezar o curso para facer 

unha reflexión sobre a educación 

que recibiron canto á actividade 

deportiva. A maioría non percibe 

que recibise un trato discriminato-

rio. Cando lles preguntas por que 

non fan deporte, aluden á falta de 

tempo. Isto está dentro da túa es-

cala de valores. Tes tempo para o 

que máis che interesa. Aí vén a 

visión utilitaria do tempo libre que teñen as mulleres. Os homes fan deporte porque é di-

vertido, pero a muller busca outro beneficio, é moito máis pragmática.

Cal é o principal desafío da muller no mundo do deporte?

O principal reto da muller é a presenza na xestión e na política deportiva. A nosa xeración 

aínda está entre dous modelos culturais. O máis tradicional, no que che gusta estar cos teus 

fillos –eu teño tres- Na miña familia sempre tiven unha educación feminista no sentido de 

valorar o íntimo e familiar. Buscas esas cousas porque te satisfan. E tes a túa vida profesio-

nal. Hai que quitar dos dous sitios. Eu creo que o íntimo é moi importante. Hai que valorizar 

os valores femininos tradicionais. Non introducir a muller no mundo masculino.

E o reto persoal?

Desde hai poucas semanas son vicedecana da Facultade de Ciencias da Educación. Agora vén 

encima a necesaria conversión co sistema europeo de títulos. Redeseñar a formación dos 

títulos que temos na facultade e poder acomodar o persoal que temos. Os materiais nece-

sarios resólvense con facilidade, o difícil son as cuestións máis académicas e profesionais da 

xente, que se cadra ten que reacomodarse a impartir novas materias con métodos distintos.

Será positivo?

Vaise dignificar moito a figura do mestre, que a nivel europeo xa está, pero en España aínda 

non. Aquí a figura do mestre nunca tivo o valor que ten que ter, se a educación do neno e 

as súas bases fórmanse nese período. Cando chegan á universidade, dáslles información e 

ensínalos a resolver os problemas, pero o básico aséntase moito antes.

O B R A :

Creatividad y deporte. Consideraciones teóricas e investigaciones breves. Martínez, Aurora e 

Díaz, Pino. Sevilla (2008), Wanceulen Editorial Deportiva.
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Nome e idade

Chámome Dolores Borrajo Fernández e fago 96 anos no 28 de febreiro do 2009.

Desde cando conduce, Dolores?

Desde o ano 1958 que quitei o carné de conducir.

Unha condutora no ano 1958 non era moi común?

O carné de conducir facíame moita falta para ir co pan á praza de abastos de Ourense, eu 

toda a miña vida fun panadeira. É dicir, fixen 50 anos como condutora. Verá, eu comecei 

repartindo cunha besta e un carro, pero no ano cincuenta e oito merquei un cochiño vello, 

de segunda man para ir comezando a ir á praza co pan.

Claro que non era moi normal! O coche xa era vello e daquelas non había mulleres condu-

toras, quizais por iso ao principio parábanme moito os motoristas, pero despois tíñanme 

que empurrar porque non acendía! ... e entón despois xa non me paraban tanto, eran todos 

amigos, xa sabían que tiña carné e non lles facía moita graza ter que andar a empurrarme. 

Desde cando comezaron a traballar co forno?

Desde toda a vida, nacín no forno, os meus pais xa eran panadeiros, o tío Pepe, a tía 

María, que recordos! Antes dábase a luz na casa, nacín nunha panadería. Crieime nun 

cesto no forno, antes non había nin para facer un berce.

Cales foron os seus primeiros coches?

Primeiro, como lle dixen, foi unha besta cun carro, despois tiven un Ford Cuatro e des-

pois unha Mercedes DKW nova do trinque que me valeu 200.000 pesetas, pagadas na 

man. Eu ía naquel coche entre cristais, con 7 prazas de pasaxeiros, onde ás veces, algún 

domingo que non traballaba, puiden levar a miña familia a pasear. Levei a Portugal as 

amigas Leonor, Maruja, Olimpia, a Pilar (muller do Aquilino que foi xastre e policía mu-

nicipal). A familia recordo nalgunha ocasión tela levado ao Grove, á Lanzada, á Coruña 

e a Santiago... paseabamos.

Ser muller e condutora naqueles anos era diferente?

Ao principio dábame vergoña, todo o mundo quedaba a mirar para min. Daquela só había 

unha muller que conducise en Ourense. Era a Teresa, que tiña unha fábrica de gasosas na 

rúa Marcelo Macías e vivía en Santa Mariña. Eu era a segunda, e como tiña que repartir o 

pan, e había que facelo, aínda que me dese vergoña, ía saíndo adiante.

Recorda como foi o exame de conducir?

O que examinaba veu á casa. Chamábanlle o Amor, que era o único que examinaba. Veu 

el e outro que era chapista, o Lázaro que era mecánico nun taller.

Eu aseilles un cabrito, merendamos na casa e eu collín o coche e fun dar unha volta. Mal 

como puiden dei a volta, pero o coche era vello e paróuseme. Despois para o acender 

DOLORES BORRAJO
foi a segunda muller con carnet de conducir, en 1958

“Antes multaban por levar xente, non había autobús,
a xente ía a Ourense camiñando. 

Eu pareille a moita xente polo camiño!, con coidado.”
Dolores está a punto de facer 96 febreiros, un luxo! di ela mesma. Pero máis luxo é poder entrevistala, conserva unha memoria galáctica, le a diario axudada polos seus len-

tes e coñece o mundo rosa á perfección. Encontrámola en Seixalvo en casa da súa filla Mari. Durante a nosa conversa está sentada nunha butaca, viste una chaqueta gris e 

tapa as súas pernas cunha pequena manta de forro marrón, no pescozo loce un pano de cores que lle regalou unha boa amiga chamada Lucita (lémbrao perfectamente entre 

a ducia de panos regalados que conserva). Dolores transmite serenidade e sabedoría, fala pouco e atinado...

E n t r e v i s t a :  M Á X I M O  C I D  F E R R O
Policía Local. Presidente da Asociación para a 
Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT-Galiza).
F o t o g r a f í a s :  A R Q U I VO  FA M I L I A R
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vinme negra, pero por fin acendeu e cheguei á casa. Alí merendaron os da camarilla, e 

ese foi o exame. Foime bo de quitar.

Como foron os primeiros pasos como condutora?

Fun comezando a conducir, pero non me atrevía a andar soa e entón busquei un señor 

que me acompañase. Chamábase Eduardo e recomendáranmo os da camarilla do exame 

de conducir, estaba retirado e leveino para a miña casa un mes e pagáballe a comida. El 

ía á praza comigo. Cando pasou o mes e me vin soa tremíame o corazón, pero fun saíndo, 

conseguino, grazas a Deus.

Tivo moitas multas?

Só unha vez no Campo da Feira un policía municipal púxome unha multa de 10 pesetas, 

pero quitáronma e non a paguei. Quitouma un sarxento, era veciño de Barbadás e cha-

mábase Francisco.

Había moito tráfico?

Na Praza de Abastos había poucos coches que viñan de Xinzo, de Allariz ... Creo que agora 

o tráfico é un desastre en comparación co de antes. Daquela na Praza non había coches. No 

pobo só había dous, o meu e o do Fraga, que tiña uns talleres preto da Praza das Merce-

des. Agora nunha casa hai tantos como persoas, así que imaxina como debe estar a cousa.

E quen cre que conduce mellor?

Eu non che podo dicir, pero paréceme que a muller vai con máis precaución. Paréceme a 

min, pero igual equivócome. Eu opino por min, que grazas a Deus nunca tiven un golpe 

... Só tiven un, pero ese busqueino pola man. 

Foi en Lalín, indo para Santiago co meu marido ao oculista. Eu levaba 15 días coa gripe na 

cama e levanteime para ir alí. Iamos devagar. Levaba a calefacción acesa porque era unha 

mañá de inverno. Nunha curva mareeime, saíu o coche da estrada e partín dúas costelas. 

Unha anécdota no coche...

Recordo unha tardiña de inverno, había unha forte tormenta e chuvia, eu ía buscar fa-

riña ao almacén do Moure na rúa do Progreso. Levarei o ceo gañado! Verá, antes había 

moita necesidade e moita xente tiña que mendigar polas portas das casas, baixando 

nas Escorregas ía co coche e vin unha señora cun saco na cabeza (cebolas, pan, unto 

e outras esmolas), había uns tronos e lóstregos! Parei o coche e convideina a pasar, 

collinlle a bolsa e axudeina a metela no coche e leveina até Ourense. Polo camiño 

desfacíase en agradecementos ... antes de chegar ao Xardín do Pousío, no cruce co 

Polvorín estaba o Fielato, un señor do corpo de arbitrios revisaba a mercadoría e as 

bandexas ... abriu a porta do coche, axudou a señora e acolleuna na súa casetiña até 

que cesou a tormenta. 

Antes multaban por levar xente, non había autobús, a xente ía a Ourense camiñando. Eu 

pareille a moita xente polo camiño!, con coidado.

(esquerda): Dolores no centro da fotografía, de pé, sostendo unha romana coa que pesa unha bola de pan.
(dereita): Dolores, de pé, co carro e a besta para o reparto do pan antes de 1958. 
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Era doado ser panadeira en tempos de fame?

Non ó! Nunca mandei a ninguén sen un ca-

chiño de pan para a casa. Aos meus case 96 

anos podo confesar que cocín pan con fa-

riña de estraperlo. Daquelas había ración, 

era fraccionado e a cota de fariña era tan 

pequena que case obrigaban a mercala de 

estraperlo. Non había fariña. Todo era millo, 

porque o trigo era pouco, unha miseria, 

agora todo é vicio. Vendo o que pasamos 

e vendo o que estamos vendo, parécenos a 

nós que hoxe todo é vicio! 

De estraperlo?

Si, mercábase no almacén do Moure ou no 

Polvorín, que era onde se puñan as reven-

dedeiras. Nunha ocasión os da fiscalía co-

lléronme e quitáronma no Xardín do Pousío, 

preguntáronme onde a mercaba, pero men-

tinlle e díxenlle que fora na Praza de Abas-

tos. Obrigáronme a acompañalos até a Praza 

de Abastos para dicirlles quen ma vendera, 

eu non llo dixen! Polo camiño tíñamos que 

pasar diante do almacén do Moure. El estaba 

na porta e cando nos acercábamos meteu-

se dentro pensando que o delatara. Pasamos 

por diante, o home quedou tan agradecido 

que cando volvín a mercala non ma quixo 

cobrar.

Co coche traballaba, paseaba en ocasións 

coa familia... 

(interrompe Dolores). Como che dixen, antes 

case ninguén tiña coche. Pasei moitas his-

torias. Nunha ocasión, unha muller veume 

buscar á panadería pedíndome por favor que a acompañase no coche a buscar o seu pai 

a unha viña, que se encontraba moi mal. Pero a verdade era que estaba morto, enga-

noume, non era parva, como nola fixo. Levoume a min e un home –un que andaba men-

digando e ao xornal, igual que algunha xente en épocas de frío viña pasar momentos ao 

forno para estar ao quente-. Fomos á finca e cargamos o morto para levalo a Cima de Vila, 

como que morrera na casa; a viña estaba nas 

Escorregas e tiven que ir a dar volta co morto 

no coche até o cruce de Moreiras... A min 

non me gustaba e non quería que se deca-

tasen de que andaba co pan e metía mortos 

no coche. O meu marido meteu a mangueira 

no coche e incomodouse comigo.

Canta xente traballaba no forno?

O meu marido, eu e os fillos e as fillas. Tra-

ballabamos moito, de noite e de día, polo 

que todos botaban unha man, ían á escola 

uns días uns e uns días outros, relevában-

se para iren ás clases e axudaren no forno. 

Viñan mercar o pan de moitos sitios. Por 

exemplo, un taxista viña de lonxe e dicía 

sempre que tíñamos o mellor pan do mundo, 

tanto era así que as miñas fillas chamábanlle 

“o señor do pan do mundo”.

Pero tamén paraban os coches de liña do 

Auto Industrial que ían para Celanova. Os ca-

rritos antes levaban no teito a mercadoría e 

tíñamos que subir até 8 ou 9 sacos de pan. 

A que se montou! Cóntoche: As miñas fillas 

subían os sacos e “algún chofer” facía que 

agarraba da escada pero o que facía era que-

rer mirarlles as pernas. Eu cosía as saias e 

fixemos unha especie de pantalóns. Ah! pero 

daquelas unha muller con pantalón daba que 

falar, até tal punto que o cura o domingo na 

predicación da misa criticou e meteuse con 

nós por levar pantalóns unha muller.

Uns días despois, o cura estaba na tenda do 

pobo e a miña filla Flora reprochoulle que 

nos deixase en paz e velase pola súa sobri-

ña, que a xente sabía que andaba “de pingallo, de pendón” dando que falar, e que os 

pantalóns eran para tapar as pernas e para cando ían á tenda na bicicleta.

Entón viviu a guerra como panadeira?

Na guerra tiña xa a panadería, como che dixen nacín no forno; ao tempo pasábase fame, 

Foto de estudio de Dolores Borrajo adolescente.
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comíanse inda que fosen farelos! Foi moi duro, non só polo traballo en si, mais tamén por 

todo o que supuxo a guerra. O meu marido Manuel Ferro Rodríguez e o seu irmán Eladio 

eran de esquerdas, pero o Eladio era un comunista refinado e estivo condenado á morte.

Porque estivera preso?

Estivo no cárcere sen facer nada, só polas súas ideas. Verás, un día apareceu a Igrexa de 

Barbadás queimada. Como o meu cuñado era comunista, foron buscalo a Sobrado, onde 

vivía, e levárono preso. Anos máis tarde sóubose quen a queimaran e el non fora. Estivo 

no cárcere de Ourense, despois fixéronlle un sumario na rúa hoxe chamada Concordia, 

-cerca do que foi despois o cine Xesteira, preto das Galerías Centrais- e claro, saíulle pena 

de morte. Os que estaban condenados a morte levábannos para o convento de Celanova, 

que malos eran! Levábanos en camioneta para Celanova onde logo os mataban. Xa en Ce-

lanova no Convento cun ganchiño fíxome un cadro que hoxe inda conservo na miña casa. 

Antes de irse para Celanova, xa condenado, escribiu a carta para que lla levase a Franco.

Unha carta para que lla levase a Franco?

Un día nunha visita o Eladio díxome: Dolores, vai a Correos e bótame esta carta certi-

ficada. Catro ou cinco días despois escoitei disparos, aquela mañá chimparan sete ou 

oito. Mataron dous das Airas (Camilo Cruz), outros dous da mesma 

casa de Barbadás (o Odilo e o Pepe), podería seguir... foron tan-

tos!... A guerra para quen a queira! O Eladio acudiu a min porque 

non tiña a quen acudir.

El escribiu unha carta a Franco pedindo o indulto, non fixera nada 

malo e tiña moitos fillos. Deuma a min e leveina a Correos, eu fun 

levar a carta do indulto, Correos estaba na rúa da Alba, alá polas 

Mercedes (referíndose ao Parque das Mercedes).

Imaxine a incerteza de que o matasen calquera noite, que o sacasen 

“ao paseo”, todos os días quitaban algúns para matalos. Ía visitalo 

todos os días mentres estivo en Ourense. Cando o levaron para Cela-

nova xa só podía ir os Domingos e leváballe algo de pan, pementos 

asados (encantábanlle), comida... ía co corazón nun puño... até que 

chegaba non sabía se ía atopalo ou non, se esa noite o mataran ou 

non, o carcereiro dicíame: “tranquila Dolores, tivo sorte, esta noite 

non foi”, e así un día tras outro. 

E chegou o indulto?

Fomos afortunados, unha mañá no cárcere dixéronlle ao Eladio que 

chegara o indulto e que non o ían matar, cando fun visítalo con-

toumo e non o cría. Díxome: temos que facer unha festa!

Imaxino que terá vostede moitas anécdotas ...

Infinidade delas, recordo que a familia dos Ventura en Barbadás eran dunha casa de 

dereitas. Aida era amiga da súa filla Rita. Aida tiña un irmán chamado Teófilo que era 

comunista. Desesperado, foise esconder á casa dos propios Ventura. Pero os veciños de-

latáronnos (eran moi falanxistas!) e os gardas foron buscalo, tivo a sorte de que un dos 

gardas era o seu primo... fixo que o mataba disparando ao aire, escapou polo monte, 

aquela mesma noite escondeuse na miña casa. 

No forno entón escondeuse máis dalgún comunista...

Home! (Dolores cala durante uns segundos e continúa), máis ben ían quentarse... pero iso 

é mellor que non saia aí... (sinalando o caderno do entrevistador).

Catro xeracións, nai, f illa, neta e bisneta: Sara Álvarez Cid, Flora Ferro Borrajo, Dolores 
Borrajo Fernández e Sonia Ferro Cid.
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Resulta curioso que a primeira persoa que conduciu un “coche” fose unha muller. Tra-

tábase de Berta Benz que en 1886 se puxo aos mandos dun triciclo a motor inventa-

do polo seu marido, durante case 15 horas, para que o invento saíse á luz.

Esta acción considerouse unha heroicidade, aínda que tamén se xulgou como a pri-

meira infracción de tráfico, xa que non posuía un permiso para facer ese percorrido.

Lonxe desta anécdota e co paso do tempo, o binomio muller e condución foi asocia-

do a ideas como infraccións, falta de aptitudes, incompetencia... asociacións que, de 

teren en conta os datos reais, resultan inxustas e, sobre todo, falsas.

O mundo do motor queda ligado durante anos ao dominio masculino: revistas de co-

ches, mensaxes publicitarias, modelos de exame baseados no comportamento mas-

culino, sinais de tráfico que só representan un xénero....toda unha serie de situacións 

que a gran copiadora da sociedade reproduce ano tras ano, xeración tras xeración.

Se pasamos pois a analizar os datos reais aportados polas entidades de máis pres-

tixio neste ámbito, atopamos que as mulleres, en termos globais, teñen un menor 

grao de exposición aos accidentes de tráfico. Esta situación pode estar influenciada 

polo feito de que aínda existen máis condutores homes que mulleres, pero a tenden-

cia está a mudar paulatinamente debido ao incremento na obtención de permisos de 

conducir entre o sector feminino.

Segundo datos do Anuario Estatístico Xeral da Dirección Xeral de Tráfico referente ao 

2006, a cifra de mulleres novas condutoras vén superando amplamente á de homes 

novos condutores desde 1997 a 2003 e conta cunha diferenza dun 3% no 2006.

O censo de condutores/as tamén se ve afectado por este aumento. Nos últimos anos 

produciuse un incremento sobre o total dun 21%. A cifra de mulleres é superior á de 

homes (39% fronte a un 12%), pasando de ter unha maior representación no total 

deste censo da que tiñan con anterioridade.

Pero as diferenzas máis significativas entre a condución de mulleres e homes existen 

en termos de comportamento. Dos diferentes estudos despréndese que as mulleres 

teñen unha percepción do risco distinta á dos homes, que as leva a se comportaren 

de forma máis precavida cando actúan como condutoras.

A Fundación RACC, entidade de gran prestixio no sector automobilístico e na segu-

ranza viaria, elaborou en 2004 o estudo “Mobilidade e Seguranza Viaria” do que 

podemos destacar algunhas conclusións que nos ofrecen unha idea de cómo é este 

comportamento:

A N G É L I C A  F E R R O  C I D
Responsable do Gabinete Psicopedagóxico da 
Universidade de Vigo do Campus de Ourense.

MULLERES E CONDUCIÓN

21



En desprazamentos en cidade, as mulleres admiten respectar máis os semáforos 

(88,9%) que os homes (82,7%), e da mesma forma os limites de velocidade (87,5% 

fronte a un 82,0%).

No tocante ao uso dos sistemas de seguranza activa dos vehículos, as mulleres decla-

ran un uso máis elevado e frecuente do cinto de seguranza (87,2% fronte a un 85,1%) 

e son máis partidarias de que este sexa obrigatorio. No uso do teléfono móbil, decla-

ran utilizalo menos no momento da condución (30,1% fronte a un 41,3%) e conside-

ralo como un elemento distractor e, polo tanto, perigoso para a condución.

Tendo en conta este patrón de comportamento, e se falamos en termos de ac-

cidentalidade, a muller sofre máis accidentes en incorporacións e en alcances, 

mentres que os homes adoitan sufrir máis accidentes durante os adiantamentos e 

os estacionamentos. 

A valoración que facemos dos principais factores que inflúen máis habitualmente 

nos accidentes de tráfico tamén é distinta. As mulleres conceden máis importan-

cia a 10 destes factores, motivo que as leva a respectalos máis e provocar menos 

situacións de risco.

Como exemplo a redución a 0 da taxa de alcol en sangue permitida para conducir é 

moito máis aceptada entre as mulleres (6,78 sobre 10), que entre o sector masculino 

(5,60 sobre 10). As primeiras recoñecen esta medida como un claro e positivo factor 

de prevención dos accidentes de tráfico. 

Home Muller

Exceso de alcol 8,5 9,0

Consumo de drogas 8,3 8,9

Velocidade excesiva 8,1 8,5

Non respectar sinais ou semáforos 7,9 8,3

Uso do móbil 7,7 8,3

Peóns que non cumpren as normas 7,5 8,1

Sobreestimar as aptitudes na condución 7,3 7,9

Distraccións dos peóns 7,3 7,9

Presa dos peóns 7,3 7,9

Distraccións dos condutores 7,3 7,8

En cifras reais de accidentados e accidentadas tamén existen diferenzas significativas 

en función do xénero e da idade: 

No período 2003-2006, e segundo datos obtidos da Dirección Xeral de Tráfico, o nú-

mero de mortos reduciuse en todos os grupos de idade, sendo o tramo con maior 

redución o do grupo de 15 a 24 anos. Se temos en conta a variábel do xénero, ob-

servamos na seguinte gráfica que o número de mortes é moi superior en homes que 

en mulleres, e especialmente nos grupos de idade comprendidos entre os 15 e os 34 

anos, alcanzando até o dobre de mortes masculinas que femininas.

Número de mortes en función do sexo e a idade por millón de habitantes en 2006 no estado. 

Fonte: Anuario General 2006. Dirección General de Tráfico.

COMPARATIVA
CENSO DE CONDUTORES NO 2002

Mortes por accidentes 
de tráfico no 2002

Non respectan os semáforos

Non respectan os límites 
de velocidade

Consideran un factor de seguranza
a sinalización informativa

Valoran a redución a 0 da taxa 
de alcol en sangue

Admiten usar o cinto de seguranza

Partidarios da obrigatoriedade 
do cinto de seguranza

Usan o móbil durante a condución

13.849.261 8.118.246

4.061

17.3%

18%

87%

56%

85.1%

75.4%

34.8%

1.285

11.1%

12.5%

92%

67.8%

87.2%

81.6%

27.3%

Total Homes Mulleres

18

101

163

252

165

261

64

128

100
84

136

78

121

37

90

57

135

93

148

4033

166

32

209

43

70

161

39
24

11

22



Todas estas circunstancias non pasan inadvertidas para as in-

dustrias con intereses económicos vinculados ao mundo do 

motor e que poderíamos englobar en dous grandes sectores: 

a venda de vehículos e as compañías aseguradoras.

O feminino é un colectivo de grande interese xa que, se 

temos en conta que se está producindo unha maior obten-

ción de permisos entre mulleres que entre homes, este supón 

na actualidade máis de metade da clientela potencial para 

ambos mercados.

A venda de produtos nun sector tan diferente do tradicional-

mente abordado esixe un cambio de estratexias, de slogans, de 

deseño... etc. Así podemos atopar vehículos “para mulleres” que 

acostuman reunir unha serie de características identificativas:

• Incidencia na seguranza como elemento clave

• Maior coidado nos acabados estéticos

• Dimensións reducidas (para facilitar o aparcamento) e 

noutros casos amplas dimensións (para facilitar o transporte 

da familia e das compras)

• Fácil manexo

Pero se analizamos as campañas publicitarias de vehículos 

ao longo da historia e o seu tratamento da figura feminina, 

podemos darnos conta de que as estratexias publicitarias que 

se utilizan hoxe teñen unha profunda tradición.

Os anuncios de coches son os máis denunciados ante dife-

rentes asociacións de consumidores polo seu tratamento 

discriminatorio. Segundo un informe do Observatorio de Pu-

blicidade do Instituto da Muller de 2002, estas denuncias aca-

pararon o 47% do total de queixas que recibiron.

Mulleres dominantes, maquiavélicas, mulleres obxecto, mu-

lleres fatal.... pero sobre todo mulleres sen destreza para con-

ducir. Os estereotipos repítense en todas as marcas e en todas 

as campañas. Pese a que incluso algunhas campañas chegan 

a ser retiradas, as marcas seguen apostando por este tipo de 

publicidade, seguramente baixo o lema “mellor que falen de 

ti, aínda que sexa mal”.
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Só necesitamos facer un percorrido ano a ano das diferentes campañas e marcas 

de coches para facernos unha idea da dimensión do problema. Desde os primei-

ros anuncios de coches nos que a figura da muller se utilizaba como elemento 

decorativo e como obxecto atractivo ao lado do coche, até outros que claramente 

aluden á incompetencia do sector feminino para ofrecer como resposta-solución 

un vehículo de fácil manexo; pero sobre todo abundan aqueles nos que se utiliza 

como reclamo sexual.

Como outros produtos anunciados en prensa e televisión, o sector automobilístico 

tamén utiliza figuras de personaxes famosas asociados ás súas marcas. Claudia 

Schiffer por exemplo aparecía no anuncio do Citroën Xsara. Foi contratada para 

realizar un test de choque para o anuncio e rematou espíndose mentres baixaba 

por unha escaleira ... pero obviamente esta escena resultaba moito máis convin-

cente para vender as “potencialidades” do coche en cuestión.

Pero é esta una política con risco. Non esquezamos que a pesar das sancións que 

poidan recibir en contra dunha determinada campaña, o tempo no que ese anun-

cio se emita estará captando a atención dun sector moi apetecíbel. Segundo a 

maior consultora do mundo Cap Gemini Ernst&Young, 18% dos compradores re-

coñecen que a publicidade inflúe directamente na súa decisión á hora de se deci-

diren por unha determinada marca.

No sector das compañías aseguradoras estamos asistindo ao afianzamento de 

compañías de seguros para mulleres. Aínda que en xeral todas as compañías 

ofrecen tarifas máis reducidas a mulleres que a homes, podemos atopar compa-

ñías como segurisima.com que a través de internet se especializa na venda ex-

clusiva de seguros para mulleres.

A través de simuladores virtuais podemos calcular as diferenzas económicas que 

na práctica supón un seguro para muller dun seguro para home.

SEGURO A 
TERCEIRAS 
PERSOAS

TERCEIRAS+PARABRISAS
+ROUBO+INCENDIO

TODO O RISCO+
FRANQUICIA DE 180 €

Home 423 €. 561 €. 1023 €.

Muller 407 €. 545 €. 987 €.

Fonte: Génesis-Auto Seguros. Prezo calculado para persoas coa 

mesma idade e mesmos anos de posesión do carne de conducir. 

(arriba á esquerda): 
Hyundai “Amosa as túas formas”.
(arriba á dereita): 
FIAT, “Temos un vehículo comercial 
FIAT adaptado ás necesidades de cada 
un dos nosos clientes.”
Campaña publicitaria retirada en 2005.
(no centro á esquerda): 
Anuncio do Citroën Xsara protagoniza-
do pola modelo Claudia Schiffer.
(á esquerda): 
“O Mini automático. Para unha condu-
ción simple.”
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Realmente existe unha diferenza económica na 

tarifa entre ambos sectores. As compañías ase-

guradoras argumentan que isto se debe a que as 

mulleres non conducen tan asiduamente, realizan 

menos infraccións e respectan máis os límites de 

velocidade.

Os homes sen experiencia na condución son os que 

pagan os seguros máis caros, mentres que as mu-

lleres por volta dos 36 anos con experiencia teñen 

as mellores ofertas de prezos na maioría das mo-

dalidades.

Estes prezos tamén varían tendo en conta a comuni-

dade autónoma onde nos atopemos. Un estudio do 

RACC elaborado en 2006 sobre esta temática afirma 

que Galiza é a comunidade máis cara de toda Espa-

ña, seguida de Cantabria, Murcia e Asturias.

Tampouco esta redución de tarifa está libre de po-

lémica. A propia Unión Europea entende que non se 

pode diferenciar entre xéneros á hora de establecer 

unha prima e por iso, xa en 2004, se manifestaba 

en contra desta serie de bonificacións.

Aceptando que se trate de discriminación positiva 

ou simplemente unha cuestión que prima os in-

tereses das propias aseguradoras o feito é que de 

momento este posicionamento da Unión Europea 

non mudou as estratexias de captación da clien-

tela feminina.

Pero existen ademais outras iniciativas que se están 

a dar en diferentes sectores por compensar a situa-

ción da muller no campo viario, e que como co tema 

das bonificacións dos seguros, están suxeitas á crí-

tica e á opinión daqueles que teñen noticia delas.

Os sinais viarios, por exemplo, veñen representan-

do tradicionalmente a figura masculina. Esta repre-

sentación engloba os dous xéneros excepto en dous 

únicos exemplos que podemos atopar na relación 

da sinaléctica que ofrece o Ministerio de Educación 

e Ciencia (www. recursos.cnice.mec.es) [1].

Os sinais relacionados con tarefas manuais como 

obras, ou condución de animais, motos ou vehícu-

los agrícolas, aparecen coa citada figura masculina/

neutra [2].

En Novembro de 2006 xurde en Fuenlabrada, 

municipio situado en Madrid, unha iniciativa por 

compensar esta escasa representación icónica da 

muller nos sinais viarios. No marco dun progra-

ma de igualdade, levado a cabo polo concello, 

converteron o 50% dos sinais viarios en repre-

sentacións máis axustadas á representación da 

figura feminina.

Esta actuación logo foi imitada por outro concello, 

neste caso o de Lugo, que dentro do seu progra-

ma “sinais”, vestiu 50 semáforos da cidade para 

celebrar o acto do Día Internacional das Mulleres 

en 2006.

Sinais con representación feminina, webs de co-

ches exclusivas (www.ellasconducen.com), vehí-

culos deseñados para mulleres...

Cabe pensar se verdadeiramente esta represen-

tación se axusta realmente á da figura feminina 

(non todas vestimos saia nin levamos coleta), se 

accións como estas contribúen a potenciar a pre-

senza e representación femininas ou a afianzar 

estereotipos de xénero e levantar barreiras en 

lugar de derrubalas, se está de máis crear fon-

tes de información diferenciadas cando esa infor-

mación nos interesa a todos e todas, se estamos 

a caer en actos puntuais e non en intervencións 

globais e contextualizadas ... 

Sinais viarios con representacións humanas.
[1] Punto de partida para excursións a pé. Perigo: nenos. 
[2] Entrada prohibida carros de man, vehículos agrícolas 
e de tracción animal, respectivamente. Perigo: obras. 
Vía para vehículos de dúas rodas. Semáforos. 
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O que si é certo é que ningún cambio se produce sen un 

debate previo (que ás veces se provoca con algunha des-

tas accións), sen que antes alguén cuestione se o que 

sempre foi así debe continuar sendo da mesma maneira 

ou debe mudar, sen que alguén limpe algunha vez esa 

gran copiadora que copia e copia sen parar ano a ano, xe-

ración tras xeración.

FONTES DOCUMENTAIS:

• Enquisa sobre mobilidade e seguranza viaria: homes e mulleres na 

condución. Fundación RACC. 2004

• Anuario Estatístico Xeral 2006. Dirección Xeral de Tráfico

• Estudo “Attitudes”. AUDI. 2006

• Estudo “Siniestralidad vial y masculinidad”. FARAPI, Consultora de 

antropoloxía social. Deputación de Guipúzkoa. 

• Génesis-Auto seguros. 

• Federación de Consumidores en Acción (FACUA)

• Observatorio de Publicidade do Instituto da Muller. Instituto Nacional da 

Muller. (www.mtas.es)

• www. recursos.cnice.mec.es. Web do Ministerio de Educación e Ciencia.

• www.segurisima.com

• www.ellasconducen.com. Primeira web de coches exclusiva para mulleres.

(esquerda): Sinais viarios na cidade de Fuenlabrada, no ámbito dun programa de igualdade. 
(dereita): Imaxe publicitaria extraída do libro “Renault 4 CV” de Philippe Billon, ediciones E-T-A-I.

Acción nos semáforos 
de Lugo con motivo 
do Día Internacional 
da Muller.
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Clara Campoamor Rodríguez:
UNHA FEMINISTA INCANSÁBEL





Clara Campoamor Rodríguez naceu en Madrid a finais do século XIX, o 12 de febreiro 

de 1888, cinco anos antes de que morrese en Vigo Concepción Arenal Ponte, antece-

sora na loita infatigábel en prol da dignificación das condicións de vida das súas con-

temporáneas, por quen Clara chegaría a sentir unha grande admiración ao coñecer o 

seu legado. Naceu no seo dunha familia de extracción social humilde, onde a muller 

tamén achegaba ingresos á economía familiar1: a súa nai, Pilar Rodríguez Martínez, 

traballaba como modista, e o seu pai, Manuel Campoamor Martínez, era empregado 

na administración dun xornal madrileño. A parella tivo tres fillos, dos que sobrevi-

viron Clara e o seu irmán Ignacio. O seu pai morreu cando Clara contaba tan só dez 

anos de idade, un feito que, unido á modesta economía da familia, foi seguramente 

determinante na súa vida á hora de convertela nunha muller feita a si mesma e que 

sempre viviu do seu propio traballo. 

Con trece anos tivo que abandonar os estudos e comezar a traballar, primeiro de 

modista axudando a súa nai e, despois, de dependenta nun comercio. Iso supuxo 

o seu ingreso temperán na vida adulta, na responsabilidade de enfrontarse ao pro-

pio coidado e de ter que tomar 

decisións con importantes con-

secuencias para a vida futura. 

Unha desas decisións importan-

tes tomouna en 1909 ao se pre-

sentar a unhas oposicións para 

cubrir prazas do Corpo Auxiliar de 

Telégrafos. Con vinte e un anos 

gañou unha desas prazas, de 

auxiliar feminina de segunda clase, e converteuse en funcionaria do Corpo de Co-

rreos e Telégrafos do Ministerio da Gobernación. Nese posto foi destinada a Zaragoza 

e, máis tarde, a San Sebastián, cidade á que quedaría estreitamente vinculada por 

ese e por outros acontecementos posteriores, pois foi nese lugar onde defendeu, 

como avogada, os procesados republicanos trala rebelión de Jaca, onde celebrou a 

proclamación da II República o 14 de abril de 1931, e onde descansan os seus restos. 

Cinco anos despois de gañar as súas primeiras oposicións presentouse a outras con-

vocadas polo Ministerio de Instrución Pública para cubrir prazas de profesorado nas 

Escolas de Adultas; gañou unha praza como profesora especial de taquigrafía e me-

canografía, en Madrid, da que tomou posesión o 3 de marzo de 1914. A ese traballo 

engadiu, ao redor de 1917, o de secretaria no xornal La Tribuna. Por esa época xa era 

socia do Ateneo de Madrid, do que chegaría a ser a primeira muller elixida para un 

cargo polos socios ao ser nomeada, en 1930, como Secretaria 3ª.

É moi probábel que a súa experiencia como profesora na formación de adultas, unida 

ao seu contacto co mundo masculino do traballo nun xornal e da actividade intelectual 

e política do Ateneo, incidisen de forma importante na súa decisión de retomar os es-

tudos que abandonara de nena. O éxito desa decisión foi posíbel grazas á súa vontade 

infatigábel e á súa inxente capacidade de traballo, dúas das súas mellores virtudes. 

Con trinta e tres anos de idade reiniciou os seus estudos de bacharelato no Instituto 

Cisneros, en Madrid, e aos traballos que viña realizando engadiu o de auxiliar-meca- auxiliar-meca-

nógrafa no Servizo de Construcións Civís, dependente do Ministerio de Instrución Pú-

blica. Alén diso, durante ese período tamén se dedicou a facer traducións do francés, 

como a que realizou da obra de Théophile Gautier A novela dunha momia. 

Clara Campoamor Rodríguez:
UNHA FEMINISTA INCANSÁBEL

C E L I A  P E R E I R A  P O R T O
Texto lido no acto de entrega do II Premio Clara 
Campoamor para a Igualdade de Oportunidades 
entregado á Cátedra Caixanova de Estudos 
Feministas da Universidade de Vigo.

1 Os datos relativos á súa vida están tomados, 

principalmente, da que continúa sendo até a 

actualidade a biografía máis completa existente sobre 

Clara Campoamor, a obra de Concha Fagoaga e Paloma 

Saavedra Clara Campoamor: la sufragista española 

[1981]. Madrid, Instituto de la Mujer, 2007 (ed. rev.).
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En marzo de 1923 obtivo o título de bacharelato no Instituto Xeral e Técnico de Cuen-

ca e, a continuación, comezou os estudos de Dereito na Universidade de Oviedo, car-

reira que finalizou na Universidade de Madrid, onde recolleu o título de licenciada en 

Dereito o 19 de decembro de 1924. Ese mesmo día presentou xa a súa solicitude para 

exercer como avogada perante o Colexio de Avogados de Madrid e, dous meses des-

pois, abriu o seu primeiro despacho profesional. Como avogada fíxose cargo, xunto 

a José María Amilibia, da defensa de Manuel Andrés e José Bayo, encausados pola 

tentativa republicana de San Sebastián, en 1930; entre os imputados para os que se 

pedían penas de prisión atopábase tamén o seu irmán Ignacio. Tramitou dous dos 

divorcios máis famosos da época: o de Concha Espina e Ramón de la Serna y Cueto, e 

o de Josefina Blanco e Ramón María del Valle-Inclán. Ademais, foi a primeira muller 

que interveu perante o Tribunal Supremo en España, en maio de 1926.

 O 31 de outubro de 1924 foi admitida na Academia de Xurisprudencia, onde desen-

volveu un intenso labor: pronunciou conferencias, presentou memorias e mesmo 

foi elixida secretaria dunha das súas seccións (en maio de 1925) e académica pro-

fesora (en marzo de 1928). O 21 de xullo de 1939 a Xunta de Goberno acordou a 

súa baixa por razóns políticas derivadas do novo réxime ditatorial que se instaurara 

no Estado español.

Outros dos atributos máis prezados da súa personalidade foron a súa autoestima, a 

súa fidelidade a si mesma, a súa valentía e a súa coherencia co ideario feminista, re-

publicano e pacifista. Esa forma de ser e de querer estar no mundo 

levouna a tomar decisións importantes que marcaron profunda-

mente a súa vida. Mostra diso foi, por exemplo, a súa dimisión, 

en marzo de 1923, por discrepar co seu criterio, da Xunta Directiva 

da Sociedade Española de Abolicionismo, en cuxa fundación, en 

1922, participara. Na mesma liña, renunciou a ocupar un posto na 

xunta directiva do Ateneo por ser nomeada polo ditador Primo de 

Rivera en 1926. Igualmente, cando en 1927 a Academia de Xuris-

prudencia lle concedeu o seu premio extraordinario anual, rexei-

tou a Grande Cruz de Alfonso XIII que levaba anexa o galardón por 

coherencia coas súas ideas antimonárquicas.

Clara Campoamor foi unha feminista convencida e militante; 

sempre defendeu a causa da igualdade de dereitos para mul-

leres e homes e nunca renunciou a ese ideal. O seu feminismo 

non se limitou ao terreo académico ou puramente intelectual, 

senón que tamén tratou de divulgar entre as súas contemporá-

neas o coñecemento dos problemas que lles afectaban, así como 

os beneficios de loitar pola igualdade de dereitos de mulleres 

e homes. Con esa finalidade pronunciou diversas conferencias 

entre os anos 1922 e 1928, na Academia de Xurisprudencia e 

Lexislación e na Universidade Central de Madrid, tres das cales 

foron publicadas en 1936 baixo o título El derecho de la mujer 

en España. Dedicou outras disertacións aos dereitos da infancia e á abolición da 

prostitución, mais a súa prevista publicación non se chegou a realizar finalmente. 

Na procura do seu ideal feminista, ou simplemente humanista na súa concepción, 

practicou o que na actualidade coñecemos por sororidade, é dicir, a solidariedade 

entre mulleres, a versión feminina da fraternidade, e foi quen de recoñecer a au-

toridade doutras mulleres, de recuperar a xenealoxía feminina, desde Lilith até as 

súas contemporáneas. Algúns dos froitos que deu esa semente foron, por exemplo, 

a redacción, en 1925, dun precioso prólogo para o libro de María Cambrils Feminis-

mo socialista, os traballos dedicados á vida e obra de Concepción Arenal, así como 

o seu empeño en que se lle levantase un monumento en Madrid que lembrase a 

súa memoria. Con esa finalidade creouse unha comisión, en abril de 1928, da que 

formou parte moi activa Clara Campoamor quen, en xullo de 1933, como deputada 

Clara Campoamor recibindo unha comisión de gardas forestais no Congreso de los Diputados.

30



nas Cortes, presentou unha solicitude de crédito 

para que se rematase o proxecto. Elaborou tamén 

unha biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Como xa dixemos, o seu traballo intelectual e a súa 

reflexión teórica sobre o feminismo, estivo sempre 

vinculada á súa loita política e á súa acción social 

como mostran, entre outros feitos, os seguintes: 

participou na fundación da Sociedade Española de 

Abolicionismo, que pretendía rematar coa pros-

titución; foi unha das cofundadoras, en 1928, da 

Federación Internacional de Mulleres de Carreiras 

Xurídicas (que aínda continúa a súa andaina na ac-

tualidade) e, en 1931, fundou a Unión Republicana 

Feminina “creada coa misión de traballar contra o 

ambiente adverso ao voto”2.

A súa clareza de pensamento e a súa coheren-

cia na acción foron tamén pegadas que marcaron 

profundamente tanto a súa vocación como a súa 

traxectoria política. En 1929 integrouse no grupo 

Acción Republicana, aínda que o abandonou pre-

maturamente, en maio de 1931, ao non querer 

encabezar a lista electoral por Madrid e ter o fun-

dado temor de que así non chegaría a ser deputa-

da. Inmediatamente despois pasou a formar parte 

do Partido Radical de Lerroux e, tralas eleccións 

celebradas o 28 de xuño de 1931, resultou elixida 

deputada por Madrid para formar parte das Cortes 

Constituíntes (1931-1933), onde foi membro da Comisión Constitucional primeiro e, 

posteriormente, da Comisión de Traballo e Previsión. 

Tralas eleccións de novembro de 

1933 perdeu o seu posto como 

deputada, mais nunca se lle 

ocorreu culpar da súa derrota 

electoral ao voto feminino como, 

moi facilmente, fixeron outros. 

Si que lamentou, porén, non ter 

sido merecedora da confianza 

das súas contemporáneas para continuar loitando 

pola conquista de todos os dereitos que aínda non 

tiñan recoñecidos. Mais, mesmo deste aspecto ne-

gativo, foi capaz de tirar conclusións positivas, que 

ela expresou así: “Mais eu deduzo deste episodio o 

robustecemento de moitas das miñas teses: unha, 

que a muller, na súa actuación política, é movida 

por reaccións de tipo nacional, nin máis nin menos 

que o varón, nas que esquece até os seus intereses 

específicos; [...] outra que a muller se manifestou 

[...] favorábel aos dous grupos extremos [socialis-

tas e ultra dereita] que reunían idénticas caracte-

rísticas: ser núcleos de contido universal, os únicos 

grupos que se ocuparan de chamar e organizar á 

muller, e, moi especialmente, ser as dúas verten-

tes políticas que lle ofrecen algo concreto e defi-

nitivo: uns, a continuidade e defensa do illamento 

do fogar, do refuxio relixioso, únicos horizontes 

aínda de moitas mulleres; outros, a liberación xurí-

dica e social, a plenitude de dereitos. Por un ou por 

outro ideal actuarán de seguro moitas mulleres; o 

que non pode esperarse é que acudan entusias-

madas a eses “casinillos” republicanos onde non 

se lles fala a ningún dos seus ideais, nin se lles 

ensina, nin se lles axuda, nin se lles ampara, nin 

se lles tolera”3. 

En decembro de 1933, gobernando o Partido Ra-

dical, pasou a ocupar o cargo de directora xeral de 

Beneficencia e Asistencia Social despois de aceptar o ofrecemento de Lerroux. O 23 

de outubro de 1934, despois de que a CEDA entrase no goberno, presentou a súa di-

misión e, catro meses máis tarde, en febreiro de 1935, deixou o Partido Radical. A 

carta que lle enviou a Alejandro Lerroux, na súa calidade de xefe do Partido Radical, 

non ten desperdicio: no seu mellor estilo, sintético e preciso, lémbralle que ela segue 

sendo fiel ao ideario que lle fixo ingresar no partido, un programa republicano, libe-

ral, laico e demócrata, e acusa o partido, non xa de colaborar, senón de ser “o triste 

servidor desas dereitas, republicanas de rotulación”4. 

Despois da revolución de Asturias aceptou a presidencia da entidade benéfica Pro 

Infancia Obreira, dedicada a atender aos orfos daquela, até que dimitiu dese cargo 

2 Mi pecado mortal. El voto femenino y yo. Sevilla, 

Instituto Andaluz de la Mujer, 2001, p. 155; todas as 

traducións ao galego deste libro que aparecen no texto 

son obra da autora do mesmo.

3 Ibidem, pp. 198-199; subliñados engadidos.

4 Ibidem, p. 223.

Clara Campoamor exerceu como avogada por primeira vez 
o 30 de abril de 1925, no Palacio de Justicia de Madrid.
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en outubro de 1935. En xullo 

de 1935 tivo a “inocencia”, 

nos seus propios termos, de 

solicitar o seu ingreso en Es-

querda Republicana, desexo 

que lle comunicou a Santiago 

Casares Quiroga, mais esa so-

licitude foi rexeitada por 183 

contra 68 votos. 

En xuño de 1936 publicouse 

o seu libro Mi pecado mor-

tal: El voto femenino y yo e, 

durante os meses de xullo 

e agosto, foi testemuña, en 

Madrid, do terror vivido tralo 

alzamento militar do 18 de 

xullo. Conseguiu embarcarse 

rumbo a Italia coa intención 

de fuxir a Suíza. Foi denun-

ciada ás autoridades fascistas 

e estivo retida durante algu-

nhas horas en Xénova; des-

pois puido continuar a viaxe 

e asentarse en Lausanne. Alí 

escribiu La revolución española vista por una republicana, libro que foi publicado en 

francés en 1937, onde relata os sucesos acontecidos en Madrid durante os meses de 

xullo e agosto de 1936. Instalouse en Bos Aires en 1938, onde desenvolveu un inten-

so labor como escritora e tradutora. Nesa cidade publicouse a súa tradución do fran-

cés da obra de Henri-Frédéric Amiel Diario íntimo, o libro, escrito en colaboración con 

Federico Fernández de Castillejo, Heroísmo criollo: la Marina argentina en el drama 

español, así como os traballos que dedicou ás vidas e ás obras de Concepción Arenal 

Ponte, Sor Juana Inés de la Cruz e Quevedo. 

A finais de 1947 viaxou a Madrid, onde permaneceu un par de meses na casa de 

Elisa Soriano. Pertencera á masonería, á que se afiliou en 1931 e que abandonaría en 

1933 ou 1934. Porén, a pesar de estar fichada polo Tribunal de Represión da Masone-

ría e do Comunismo, non foi detida. Non volvería a Madrid até o ano 1950 ou 1951. 

Cunha carta de presentación de Concha Espina dirixiuse ás autoridades do Tribunal 

de Represión da Masonería e do Comunismo, mais non lle deixaron máis opción que 

escoller entre pasar doce anos no cárcere ou ben delatar masóns. Dado que calquera 

das dúas opcións era igualmente odiosa, regresou inmediatamente a Arxentina até 

que, en novembro de 1955, se instalou definitivamente en Lausanne, cidade onde 

morreu o 30 de abril de 1972 aos 84 anos dunha intensa e memorábel vida. Os seus 

restos foron incinerados e trasladados ao cemiterio de Polloé, en San Sebastián. A 

súa herdeira foi a súa afillada Pilar Lois, quen cedeu os seus papeis á Asociación Clara 

Campoamor de Bilbao.

O feito de comezar a traballar sendo aínda unha nena seguramente foi un dos fac-

tores que contribuíu de forma máis decisiva a facer dela unha feminista convencida, 

unha loitadora incansábel en prol da emancipación feminina. Iso deulle a oportuni-

dade de coñecer numerosas inxustizas cometidas contra as mulleres en función uni-

camente do seu sexo. Iso permitiulle comprobar que o mérito e a capacidade eran 

xulgados de forma desigual, e moito máis gravosa para as mulleres, dependendo 

exclusivamente de se a persoa -portadora de idénticos atributos- era home ou mul-

ler. De feito, chegou a afirmar nalgún dos seus escritos “[...] que a loita verdadeira e 

fecunda das mulleres para a conquista das súas liberdades, nacería despois, cando 

levadas pola necesidade fóra do fogar aos postos secundarios e subalternos que en 

todos os Ministerios, Administracións, Bancos e Industrias ían preparando para elas 

os varóns, co previsor designio de encadrar neles as súas fillas, irmás, sobriñas e al-

gunhas veces, máis das xustas, as súas amiguiñas, fosen coñecendo neses postos a 

avidez masculina, o seu desdén pola muller fóra do fogar e os ataques, postergaci-

óns e inimiga que do varón recibiran na súa vida de traballo, as ensinase a necesi-

dade vital de alzarse un día, resoltas e unidas, contra a inxustiza”5. Hai que ter en 

conta, porén, que o seu feminismo non formou parte dun compartimento estanco 

do seu pensamento global e que, quizais por iso, non participou nas denominadas 

“campañas feministas”, aínda que, a partir de 1922, tivo unha intensa actividade in-

telectual como conferenciante e “polemista en toda posíbel ocasión”6. O feminismo 

de Clara Campoamor formaba parte indisolúbel do seu ideario político, non se trata-

ba dun engadido exótico que sumar ao resto do seu pensamento, senón dunha peza 

esencial do mesmo que encaixaba á perfección nel. 

Clara Campoamor tivo as ideas moi claras e tratou sempre de actuar con escrupulo-

so respecto a elas. Ese estilo de vida tróuxolle moitas dores e amarguras e levouna 

a presentar en varias ocasións a súa renuncia ou dimisión de determinados cargos. 

Creu nela mesma, nas súas capa-

cidades e no seu traballo, e por 

iso confiou tamén no talento e 

nas virtudes das súas compañei-

ras de xénero. Decatouse de que 

5 Ibidem, p. 20; subliñados engadidos.

6 Ibidem, p. 21.

Clara Campoamor.
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as mulleres sempre eran xul-

gadas por normas alleas, non 

só xurídicas, senón tamén mo-

rais, relixiosas, etc., nas que os 

varóns eran, simultaneamen-

te, xuíz e parte. O contacto co 

mundo masculino do traballo 

asalariado, dos estudos uni-

versitarios, dos xornais, dos 

faladoiros, da política, etc., 

tornouna escéptica respec-

to á ponderación e equidade 

masculinas; coñecer esa rea-

lidade de cerca fíxoa percibir 

plenamente a inxusta situaci-

ón de subordinación feminina. 

Así o confesou nalgún do seus 

textos, por exemplo, na con-

ferencia que pronunciou o 13 de abril de 1925 na Academia de Xurisprudencia e Le-

xislación, onde dixo: “[...] a nosa fe quebrantouse en canto unha a unha nos fomos 

enfrontando con algún home, un só, inferior a nós en espírito, en moral, en vontade 

ou en preparación, mais enormemente superior en capacidade e liberdade xurídica 

e civil. Practiquemos o plebiscito, tan de moda agora: é que cada unha de vós non 

tropezou na vida cun home, un só home, que fose máis parvo ca ela?”7. 

Esa clareza de ideas e a vontade firme de querelas pór en práctica foron tamén as 

que a levaron, primeiro, a ingresar en Acción Republicana e, a continuación, no Par-

tido Radical. O cambio de partido político obedeceu, como sinalamos anteriormente, 

ao posto que nas candidaturas para as eleccións lle ofrecía Acción Republicana, xa 

que non querían que encabezase a lista por Madrid, e ela era moi consciente de que 

dese xeito non ía resultar electa para formar parte das Cortes Constituíntes e de que, 

de ser así, ía perder unha oportunidade única para traballar eficazmente na procura 

do seu ideal feminista republica-

no. O paso de Acción Republicana 

ao Partido Radical non supuxo, 

en ningún caso, nin unha renun-

cia aos seus ideais, nin aos seus 

principios, nin á súa forma de ac-

tuar; foi, ao contrario, unha con-

secuencia lóxica derivada da súa 

forma de ser e de pensar. A súa autoestima e a súa coherencia foron os alicerces da 

súa fortaleza; esas virtudes non contribuíron a darlle boa fama nin a que fose xulgada 

con xustiza, mais fixérona portadora de dotes moi importantes, como ser unha muller 

de espírito libre, chea de dignidade e de respecto por si mesma. Nunca foi amiga nin 

da impostura nin da falsa modestia.

As mulleres puideron formar parte das primeiras Cortes republicanas grazas a un 

Decreto do goberno provisional, do 8 de maio de 1931, que reformou a lei electoral 

vixente, de 1907. Esa modificación tivo por obxecto, fundamentalmente, substituír 

o distrito pola provincia como circunscrición electoral, rebaixar a idade para exercer 

o dereito de sufraxio, activo e pasivo, de 25 a 23 anos, e recoñecer o dereito a seren 

elixíbeis das mulleres e dos curas. Clara Campoamor foi moi crítica con esa refor-

ma tan tímida da lei electoral, co feito de que non recoñecese tamén o dereito das 

mulleres a votar, e non aceptou os argumentos esgrimidos na súa defensa de que, 

dada a proximidade das eleccións, non daba tempo a elaborar o censo, xa que este 

debía modificarse tamén debido á rebaixa na idade para exercer o sufraxio activo. 

Porén, esa tímida reforma fixo posíbel que fosen elixidas dúas deputadas: Victoria 

Kent, polo Partido Radical Socialista, e Clara Campoamor; máis tarde incorporouse 

a socialista Margarita Nelken.

Unha vez que foi elixida deputada por Madrid polo Partido Radical, Clara Campoamor 

decidiu que quería participar desde o principio na redacción da futura Constitución e 

7  “La nueva mujer ante el Derecho [El Derecho 

público]”, en El derecho de la mujer. Recopilación de 

tres de las conferencias iniciadas en 1922 por Clara 

Campoamor. Madrid, Dirección General de la Mujer, 

2007, trad. propia.

(esquerda): Clara Campoamor no Comité pro-cunas da Unión Republicana Femenina, 
entregando as doadas polo alcalde Pedro Rico, 29 de xaneiro de 1934.

(dereita): Clara Campoamor homenaxeada nos locais da Unión Republicana Femenina, 18 de outubro de 1935.

33



por iso quixo formar parte da Comisión Constitucional encargada de redactar o pro-

xecto. O seu traballo parlamentario foi moi intenso en relación coas máis diversas 

cuestións, mais foi decisivo, sobre todo, en relación cos dereitos das mulleres e da 

infancia. Ao seu labor debeuse, en moi boa medida, a legalización do divorcio e da 

investigación da paternidade, mais, sen dúbida, as mulleres –e os homes verdadei-

ramente demócratas- debemos estarlle eternamente agradecidas pola defensa que 

realizou do dereito ao sufraxio feminino. Nesa tarefa foi esencial o seu compromi-

so feminista, humano, democrático e o seu carácter loitador, mais tamén resulta-

ron decisivos os seus amplos coñecementos xurídicos, a súa extensa cultura, a súa 

experiencia dialéctica e a súa participación en innumerábeis actividades sociais e 

políticas. Defendeu o dereito ao voto para as mulleres con convicción profunda, con 

argumentos impecábeis, con paixón e cunha oratoria brillante. Defendeuno fronte 

aos seus compañeiros de partido e fronte á única muller que a acompañaba na Cá-

mara, Victoria Kent.

O dereito das mulleres a votaren aprobouse grazas ao apoio do Partido Socialista 

(“con destacadas desercións”, afirmou Clara Campoamor8), de pequenos núcleos re-

publicanos, entre os que había catalanistas, progresistas e galeguistas e, na votación 

do 1 de outubro de 1931, polas dereitas. Na votación definitiva, do 1 de decembro, 

aprobouse pola retirada das dereitas por tan só catro votos de diferenza.

A conquista do sufraxio feminino supuxo un triunfo para Clara Campoamor, mais 

tamén a fixo obxecto predilecto dos ataques dos inimigos do voto feminino e, en 

xeral, dos dereitos das mulleres e da súa dignidade como seres humanos iguais aos 

varóns; ataques que aumentaron a partir da realización das eleccións de novembro 

de 1933 cando, tras poderen votar as mulleres, gañaron as dereitas. Eses ataques “de 

palabra, por escrito e mesmo por teléfono”9 ían dirixidos contra ela e tamén contra a 

súa familia. Soportou en silencio críticas e acusacións infundadas que lle produciron 

enorme dor; decidiu calar e esperar, pensando que o transcurso do tempo xustifica-

ría todas as súas teses respecto 

do sufraxio feminino e o feito de 

que este non tivese nada que ver 

coa derrota electoral dos partidos 

republicanos en 1933. Mais, des-

8 Mi pecado mortal, cit., p. 13.

9 Ibidem, p. 15.

Primeiras edicións de “El derecho de la mujer” de Clara Campoamor e de “Feminismo socialista” de María Cambrils  prologado tamén por Clara Campoamor.
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pois de transcorreren cinco anos da aprobación do sufraxio feminino e de triunfar a 

Fronte Popular nas eleccións de febreiro de 1936, en que tamén votaron as mulleres, 

ao seguir observando ao seu redor a mesma actitude rancorosa de tácito reproche, 

Clara Campoamor decidiu falar e expor a súa versión sobre o proceso de conquista do 

dereito ao sufraxio feminino no Estado español e as súas implicacións; a esa tarefa 

dedicou o seu magnífico libro titulado, moi significativamente, Mi pecado mortal: El 

voto femenino y yo, que se publicou por primeira vez en xuño de 1936. 

Grazas á sabia decisión de Clara Campoamor de escribir a súa versión dos feitos acon-

tecidos nas Cortes Constituíntes da II República en relación ao sufraxio feminino, as 

mulleres e os homes comprometidos coa erradicación dos privilexios de xénero do 

século XXI contamos cun legado excepcional do que aprendermos para continuar coa 

loita pola eliminación da subordinación feminina á que Clara Campoamor serviu con 

tanta honradez e dignidade. Das moitas cousas que nos ensinou esta interesante 

muller, paga a pena subliñar dúas: que a batalla pola emancipación feminina nunca 

se pode dar definitivamente por gañada, ou que, polo menos, non temos aínda con-

quistado ese ideal, e que, a pesar dos argumentos conxunturais esgrimidos en cada 

época cara os avances a prol da xustiza de xénero, a oposición de fondo reside na 

misoxinia imperante, nun sistema de dominación que chamamos “patriarcado”, con-

tra o que, aínda na actualidade, debemos enfrontarnos nos ámbitos máis diversos 

da nosa vida individual e colectiva. Clara Campoamor Rodríguez expresouno de xeito 

claro e contundente en relación co sufraxio feminino: “Houbo e hai algo máis que ra-

zóns de oportunidade política na repulsa ao voto. Non importaba a oportunidade, im-

portaba a realización. E é este último sentimento o animador subconsciente de canto 

observo en torno, e esa actitude a que me impulsa a saír do meu longo silencio, que 

sería inútil perseveranza nunha mansedume que non sentín xamais”10. 
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UNHA LOITA SOLITARIA
NUN MUNDO DE HOMES





A historia viña de atrás, dun deses encontros fortuítos que de repente fan que os teus 

esquemas se redimensionen, dando cabida a nova información significativa. 

Souben da existencia de Nieves Fariza Alonso na plataforma principal da Estación 

Ourense-Empalme, nó ferroviario no que desde hai pouco máis de medio século con-

verxen as liñas de Castela coas procedentes de diversos puntos da xeografía galega, 

e lugar emblemático -hoxe seino- onde o entroncamento das nosas vidas non podía 

interpretarse simplemente en clave de atraso accidental dun tren. 

Mimetizada na confusión do momento co resto da pasaxe, a súa silueta conse-

guiu esquivar de entrada a miña 

atención. Pero desde o preci-

so instante en que comezaron 

a espreguizarse as caligrafías 

adormecidas e necesariamente 

breves do panel expositor1, en-

tretecendo coidadosamente os 

aspectos máis significativos da 

súa biografía, a miña memoria 

viuse sacudida días, semanas, 

meses despois pola activación 

recorrente do seu recordo, con-

taxiando dunha expresividade 

inusitada todo canto á súa per-

soa facía referencia. 

Daquela decidín ir á 

súa procura e pesquisar 

para ampliar a informa-

ción. O primeiro rastro 

atopeino entre as páxi-

nas dun dicionario onde 

se acumulaban, como 

Nieves, outras mulleres 

galegas2; e logo todo 

aconteceu de súpe-

to: o encadeamento 

de ideas, as lecturas, os 

contactos3. Ían xurdindo e engadíndose a este proxecto novas sensibilidades, que 

finalmente coincidiron na necesidade ineludíbel de rescatar a súa figura do esque-

cemento e devolverlle a voz. Pretendíase contribuír dalgún xeito a saldar a débeda 

contraída con ela, coa súa familia e con todas aquelas persoas que se viron inxus-

tamente privadas da herdanza do seu legado.

E que mellor ocasión para pór en alza a empresa protagonizada por esta peculiar 

loitadora que o Día Internacional da Muller! Unha data que marcaría o inicio dun 

labor máis amplo de recuperación da memoria histórica desta líder natural que in-

vestiu boa parte da súa vida na defensa dos dereitos sociais das persoas máis des-

favorecidas. O seu compromiso foi especialmente combativo no caso das mulleres 

que, como ela, enviuvaran por mor das obras da construción do ferrocarril; unhas 

obras cuxos artífices materiais non foron outros que os chamados “carrilanos”, ope-

Nieves Fariza Alonso:
UNHA LOITA SOLITARIA NUN MUNDO DE HOMES

M ª  E L E N A  D E  J E S Ú S 
R O D R Í G U E Z 
Centro  de  Información Municipal 
á  Muller  do  Concel lo  de  Ourense

1 Faise referencia a Exposición itinerante “Podemos, 

queremos” organizada pola Secretaría Xeral da 

Igualdade de Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar da Xunta de Galicia.

2 Marco, Aurora (2007): Dicionario de Mulleres 

Galegas (das orixes a 1975). A Nosa Terra, Vigo.

3 Cabe citar especialmente neste apartado a Rafael 

Cid (autor de Carrilanos. Os túneles dun tempo, editado 

por Xerais no 2005, obra da que en boa medida é 

debedor este escrito) e a Eugenia Pérez Colemán (filla do 

avogado co que Nieves Fariza compartiu gran parte da 

súa vida laboral e persoa que nos facilitou enormemente 

este traballo ao pórnos en comunicación co seu fillo, 

Emilio Martínez Fariza, e demais familiares).

Nieves Fariza na celebración do casamento do seu 
fillo acompañada de Luis Pérez Colemán, 

sentado a súa esquerda.
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rarios grazas aos que a comunicación ferroviaria entre Galicia e Castela é hoxe unha 

realidade. Mais o que agora pode parecer sinxelo custou no seu tempo trinta anos 

de esgotador esforzo para salvar o tramo comprendido entre Puebla de Sanabria e 

Ourense da liña Zamora-A Coruña, unha proeza da enxeñaría onde, ademais da pel, 

moitos deles deixaron a vida. 

Na implementación da iniciativa promovida pola Concellaría da Igualdade do Conce-

llo de Ourense para homenaxear a Nieves, e por extensión aos carrilanos e ás súas 

familias, estaríase a cometer un erro lamentábel se non se tivese en conta a colabo-

ración de “Carrileiros de Foula”. Máxime se partimos de que o seu obxectivo primor-

dial é afondar, conservar e divulgar a cultura ferroviaria, facendo especial fincapé na 

historia deste medio de transporte na provincia de Ourense. Unha historia estreita-

mente vinculada á expansión do noso concello e na que a referencia a Nieves Fariza 

Alonso convértese en cita obrigada. 

A xornada elixida para levar a cabo o noso propósito de ningún xeito permitía pre-

ver que chegado o momento, un día con nome propio e de resonancia internacional, 

non as íamos ter a todas con nós. O tempo xogaba até tal punto na nosa contra que 

a tan desexada homenaxe houbo de trasladarse inopinadamente do oito ao quince 

de marzo, singularizándose desde a primeira hora da mañá pola inestabilidade me-

teorolóxica. Se cadra, esta última non facía outra cousa que metaforizar, a escala re-

ducida, o balbordo e o malestar derivado de certas decisión adoptadas previamente 

de forma unilateral respecto á celebración do Día Internacional da Muller. E cómpre 

resaltar neste caso o calificativo “Internacional”, xa que a súa conmemoración viuse 

comprometida a nivel estatal e por primeira vez na historia polo que, nese intre, 

moitas persoas interpretamos como un desafío á liberdade das mulleres por parte 

do poder establecido. 

Tal inxerencia, desprezando simbolicamente os nosos dereitos e baixo a aparencia 

inocente da “casualidade”, obrigou a remover unha data de tan fonda significación 

para o colectivo feminino alegando como escusa a súa coincidencia coa xornada de 

reflexión das eleccións xerais do 2008.

Mágoa que algúns dos que se din os nosos representantes non “reflexionasen” 

precisamente sobre a arbitrariedade dunha medida que, lonxe de evitar a temida 

interferencia das reivindicacións feministas na intención de voto (da que porén non 

estaban exentos outros axentes ideolóxicos), o único que conseguía, e para iso sen 

demasiado éxito, era invisibilizar as demandas das mulleres desautorizándoas e 

silenciándoas unha vez máis. 

E todo isto ocorre precisamente cando se está a piques de cumprir o primeiro cen-

tenario da conmemoración do 8 de marzo e cando, casualmente tamén, a Asem-

Nieves Fariza durante unha viaxe realizada a Rusia.
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blea Xeral de Nacións Unidas -ironías 

do destino- proclamou o 2008 Ano 

Internacional dos Idiomas para fo-

mentar o multilingüismo, a unidade 

e a comprensión internacional4. 

Aínda así, as mulleres ourensás non 

nos resignamos ao mutismo. Non 

nese día. Tampouco cando, realizan-

do piruetas cabalísticas, conseguimos 

espallar a nosa efeméride por outros 

puntos do calendario ou cando sar-

casticamente nos autoconcedemos o 

dereito a réplica nos “idus” de marzo, 

para render unha máis que merecida 

homenaxe a Nieves Fariza Alonso. 

Queríamos evitar a toda costa que 

aquela mañá a nosa protagonista 

se vise eclipsada novamente polo 

mesmo tipo de manobras que noutrora (e non só no seu caso, senón por regra 

xeral no da maioría das mulleres que lograban destacar socialmente), consegui-

ran relegar a súa historia ao descoñecemento maioritario das súas paisanas e 

paisanos. Mais non foi este o caso das persoas que contemporaneizaron con ela 

na época da construción da liña ferroviaria Zamora-A Coruña. 

En plena posguerra, Nieves rachou dun xeito rotundo e decididamente revolucionario 

cos estereotipos sexistas e as artificiosas separacións de valores, tempos e espazos 

destinadas a manter a cada quen -mulleres e homes- no seu lugar. De feito, cues-

tionou a lexitimidade dos moldes impostos ao xénero feminino atacando de pleno 

a esencia mesma da orde patriarcal: a que dita “quen” pode facer “que”, “cando”, 

“onde” e de que maneira. E fíxoo traspasando a barreira que delimita o público do 

privado e superando simultaneamente as limitacións propias da época onde lle tocou 

vivir, configurándose como unha auténtica pioneira na loita pola igualdade.

Boa mostra do seu comportamento precoz e transgresor atopámolo na súa etapa 

de mestra por terras de Celano-

va, cando Nieves non dubidou 

en amosar a súa oposición á 

Igrexa católica negándose a im-

partir clases de relixión. Foi este un xesto de insubmisión non exento de riscos para 

ninguén, pero menos aínda para ela, unha muller “desviada” da senda trazada 

para as do seu xénero. Esperábase delas que cumprisen coas súas funcións “den-

tro” e non “fóra de” ese espazo de intimidade do que, ironicamente, se lles cedía 

toda a potestade como “amas” do fogar, toda vez que se limitaba escrupulosamen-

te a súa participación social. 

Deste peculiar xeito de posicionarse derivaría a súa persecución e condena a morte 

e, con elas, a necesidade de emprender a vía da fuxida e o acubillo. Mais isto non 

sería posíbel se previamente non lograse esquivar á Falange grazas a unha es-

tratexia combinada de valor e enxeño que, paradoxalmente, a levaría a implorar 

axuda para salvar a vida do seu fillo pequeno, Emilio, aos mesmos que a buscaban 

para pór fin á súa propia existencia.

Foi neste ríxido contexto onde despuntou ideolóxica e comportamentalmente Nie-

ves Fariza. Posteriormente volvería a experimentar este mesmo tipo de actitudes 

inflexíbeis cando, rebelándose contra a inxustiza inherente á explotación dos ope-

rarios do ferrocarril e, por ende, contra as miserábeis condicións en que se vían 

obrigados a sobrevivir coas súas familias, ergueuse resolta contra os representan-

tes das elites empresariais e políticas da capital. 

4 Fonte: http://www.aulaintercultural.org/article.

php3?id_article=2400

Fotografías familiares de Nieves Fariza 
acompañada do seu fillo Emilio Martínez Fariza.
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Homenaxe a Nieves Fariza do Concello de 
Ourense coorganizada coa asociación 
de Carrileiros de Foula.
(arriba á esquerda): Nome, Nome, Emilio Martínez 
Fariza, Marta Arribas e Francisco Boluda.
(arriba, no centro): Imaxe xeral do acto.
(arriba á dereita): Familia Fariza.
(á esquerda): Familia Fariza e persoal da 
Concellaría de Igualdade diante da árbore 
plantada na memoria da homenaxeada.

42



5 Quixo o destino que Marisa finase a principios 

deste ano, impedíndolle participar por ben pouco 

tempo na homenaxe que se lle rendía a Nieves, 

acto que, como puidemos saber posteriormente 

polo seu fillo Emilio, ela tanto desexara promover. 

Desde estas páxinas queremos facerlle extensivo 

este recoñecemento, pois sabemos que recolleu 

a testemuña da súa nai e até o último momento 

fixo da súa vida unha loita permanente contra as 

inxustizas sociais. 

Visto en perspectiva, o seu afán reivindicativo resulta aínda máis significativo 

se o comparamos coa situación recente de incerteza laboral na que moitas e 

moitos traballadores asisten desde un mutismo impotente á mingua sistemática 

dos seus dereitos a causa dos axustes estruturais impostos 

polas políticas de corte neoliberal.

No entanto, as reivindicacións de Nieves non caerían en saco 

roto, xa que da súa poderosa dialéctica derivaría unha sen-

síbel mellora nas condicións salariais dos obreiros ao con-

seguir que se lles abonase o desprazamento até os seus 

postos de traballo, gañando deste xeito o sobrenome de “a 

dos quilómetros”. A este calificativo engadiríaselle tamén o 

de “a desenterramortos”, de resultas do seu enfrontamen-

to cos empresarios de MZOV para esixir o pago de pensións 

dignas ás viúvas dos carrilanos que, afectados pola silico-

se -o mesmo que lle acontecera ao seu marido-, carecían 

de seguridade social. Este último alcume ilustra dun xeito 

suficientemente gráfico o labor de convencemento que tivo 

que desenvolver con aquelas mulleres para que permitisen 

exhumar os cadáveres dos que foran os seus compañeiros e 

realizarlles a autopsia. Era este o único modo que tiñan de 

reclamar a correspondente pensión, unha vez diagnosticado 

o seu falecemento polo “mal da vía” e sempre, claro está, 

que o mesmo foi admitido como doenza profesional.

Novamente, o seu acto de rebeldía convértea en obxecto de persecución polos 

mesmos empresarios que se viran na obriga de compensar as viúvas, os cales non 

dubidan en denunciala por exercer de laboralista sen estar en posesión do título e 

mandala á cadea. Foi esta unha 

etapa particularmente dura na 

que, de entre todos os avogados 

aos que vai a recorrer a súa filla 

Marisa na procura de axuda, só 

o ourensán Luis Pérez Colemán 

accederá a representar a súa nai 

ante os tribunais.5

Recuperada a súa liberdade, 

Nieves encargarase de obter a 

titulación requirida para evitar 

novas represións e, asociándose co que fora o seu defensor, abrirá na rúa do 

Paseo de Ourense un consultorio social en cuxa denominación queda recollida a 

súa actitude vital e profesional: “Adelante”. 

O bufete, que aínda hoxe permanece ancorado no recor-

do de moitas e moitos ourensáns a pesar da súa recente 

desaparición, habería de ter continuidade unha vez rema-

tadas as obras do ferrocarril nas sucesivas sucursais que 

se foron abrindo posteriormente en diversos puntos de 

Galicia, da bacía mineira astur-leonesa (de onde derivaría 

o sobrenome de “A Pasionaria Branca”) e incluso na ca-

pital do Estado.

A loita emprendida por Nieves só se viu freada pola morte, 

acontecida en 1978, ano no que se ratificaba en referendo a 

Constitución Española. Era pois obrigado renderlle unha ho-

menaxe coincidindo co 30º aniversario do seu pasamento.

O lugar non podía ser máis emblemático: o extremo sur do 

túnel 95 da liña Zamora-A Coruña á altura da Estación de San 

Francisco, punto onde remata o tramo Puebla de Sanabria-

Ourense despexado décadas atrás polos carrilanos.

A data, como se dixo anteriormente, o 15 de marzo de 

2008. Ese día Emilio Martínez Fariza, o único fillo supervi-

vente de Nieves, aquel pequeno que no seu día lle servira de escusa perfecta para 

fuxir da loucura dos falanxistas, compartiu con nós emocionado as súas lembranzas 

de Nieves como muller e como nai, roles exercidos con non menos apaixonamento 

que os que a fixeron destacar no foro público, onde loitou incansabelmente para 

defender as persoas más vulnerábeis nun período escurantista marcado pola fame, 

a tristura, o atraso e o medo. 

Todas as persoas alí congregadas fomos quen de celebrar as presenzas, espe-

cialmente as das varias xeracións de familiares procedentes de Asturias, León 

e Galicia que se achegaran nese día até Ourense para honrar a súa memoria. E 

tamén, máis alá das ausencias -que tamén as houbo-, e á marxe das liortas polí-

ticas actuais en torno ás bondades do tan gabado tren de alta velocidade, foi un 

momento especial para o reencontro coas viúvas, os descendentes e as amizades 

dos carrilanos que, desde a nostalxia dun pasado épico, celebraron a ocasión de 

brindarlles o debido recoñecemento.

... para combater 
o agravio do 

esquecemento, ficará 
unha árbore plantada 

polo seu fillo Emilio e un 
dos seus bisnetos. Será 
o símbolo da necesidade 

de arraigar o legado 
desta personalidade 

vital para a nosa historia 
ao noso imaxinario 

colectivo, ...
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Transcorreu a calidez desta escena entre flores brancas -en claro simbolismo co nome 

da homenaxeada- e violetas, a cor que nos une en sorodidade a todas as mulleres 

baixo a bandeira feminista. Pero ademais, acompasadas polos alegres sons das pan-

deiretas e rescatando a Nieves da ignominia do silenciamento, as cantareiras de Al-

garabía prestáronlle a cadencia da súa melódica voz. 

Alí, para combater o agravio do esquecemento, ficará unha árbore plantada polo seu 

fillo Emilio e un dos seus bisnetos. Será o símbolo da necesidade de arraigar o legado 

desta personalidade vital para a nosa historia ao noso imaxinario colectivo, alimen-

tando co seu zume a ilusión e a esperanza de milleiros de mulleres que hoxe, como 

onte, seguen a loitar por alcanzar o prezado valor social da Igualdade. 

Mais a homenaxe non estaría completa se unha vez transcorrida esta conmovedora 

xornada a Concellaría de Igualdade non fixese a proposta de rescatar do anonimato a 

Nieves Fariza Alonso para incorporala de xeito perdurábel na vía pública, nese espa-

zo noutrora acoutado para as mulleres. Responderíase así á necesidade de feminizar 

o rueiro ourensán, recobrando para o mesmo non só nomes significativos pola súa 

achega ao ámbito da igualdade entre os xéneros, senón tamén feitos e valores tradi-

cionalmente asignados ás mulleres, e polo mesmo menosprezados. 

Pero, ademais de contribuír a equilibrar a presenza de ambos sexos nas rúas, é pre-

ciso tamén neutralizar a carga representada por determinados comportamentos e 

actitudes manifestamente androcéntricos e de rancio sabor patriarcal. Estes, na ac-

tualidade e desde sempre, dan significado implícito -cando non explícito- ás nosas 

rúas e prazas sobrerrepresentando incluso o propio xénero masculino, que rexistra 

entre as súas filas dignísimos representantes das artes, as ciencias, a educación ou 

sinxelamente do mundo laboral, sen ir máis lonxe, como aconteceu cos carrilanos.

Motivos para estas propostas hai de abondo. No caso concreto de Nieves, se ben 

naceu en Cambados un 17 de xaneiro de 1911, Ourense converteuse na súa debe-

dora, xa que foi aquí onde esta mestra e activista a través do seu traballo, a súa co-

herencia ideolóxica e o seu talante progresista nos ofreceu unha lección maxistral, 

constituíndose nun referente social e histórico do noso país e en abandeirada da 

causa da igualdade. De feito, como acertadamente sinala Rafael Cid “Nieves Fariza 

Alonso merecería ser incluída no pequeno grupo de mulleres galegas que, en tem-

pos moi distintos aos actuais, lles roubaron aos homes o papel de líderes sociais que 

reservaban en exclusividade para eles”. 

Por todas estas razóns, que non son poucas, cremos que é preciso que a Administra-

ción se sume á iniciativa de “Carrileiros de Foula” de recuperar para as e os peóns do 

noso concello a ruta dos carrilanos entre Ourense e Seixalbo, vinculándoa á figura de 

Nieves pola relevancia que tivo a súa loita para con este colectivo. 

Ademais, dada a súa situación e por constituír o punto de arranque do mencio-

nado camiño, a zona axardinada situada por riba do túnel da estación de San 

Francisco sería o lugar idóneo para acoller o seu nome ou, cando menos, para in-

mortalizar este episodio da nosa historia nunha anta na que quede gravado para 

estímulo de camiñantes e das futuras xeracións o que fora o seu lema: “Adiante!, 

Sempre cara adiante!”. 

Finalmente, e intentando avanzar un paso máis en prol da igualdade quixemos facer 

da transversalidade un feito alí onde sempre habitaron os nomes e os valores mas-

culinos: na museística. Por iso, na liña aberta de colaboracións con “Carrileiros de 

Foula”, a cesión do estandarte coa imaxe de Nieves Fariza Alonso ocupa xa un lugar 

no seu museo ferroviario, ao que se irán engadindo sucesivamente outros materiais, 

dando así resposta á invitación cursada por esta asociación para iniciar unha liña de 

traballo sobre xénero e ferrocarril. 

Non sabemos con certeza se as mulleres acadaremos cedo ou tarde a igualdade nun 

ámbito ata o de agora tan descoñecido para nós; máis do que non cabe dúbida é de 

que Nieves foi pioneira e alumna avantaxada na materia.
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Mulleres de Auria
EN BRANCO E NEGRO



Praza dos Coiros.
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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(arriba e na páxina seguinte): Praza do Trigo, Fonte Nova. 
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.

(abaixo e na páxina 50): Praza do Ferro. 
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Lavandeira xunto a Ponte Vella.. 
Fotografía de Ben-Cho-Shey, Fondo BCS da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Colexio “Hermanas de la Caridad”, Santo Domingo.
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Lavadoiro público nas Burgas.
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Fabrica de licores Viso
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Traballadores de licores Viso
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Equipo de baloncesto femenino de Ourense, 1963.
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Campo de fútbol de Ourense, 1926 (Finca Aragón no barrio de San Francisco).
Fondo Propio da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Xénero

Poderosa lei gramatical

obriga a pluralizar en masculino

cando o xénero feminino predomina

pero non é o único absoluto

Contra este despotismo

sentimento primario de xustiza

xustifica que eu, no acto de escribir,

especifique: lector,

lectora.

Cristina Peri Rossi1

É de tal magnitude a súa 

forza, que a linguaxe 

(e, por extensión, a es-

crita, a literatura) ocu-

pou un lugar privilexiado 

nos primeiros debates 

feministas e o que non 

se nomea non existe 

tornouse nun dos seus 

lemas de máis éxito. 

Aquilo que non ten nome non existe; porque máis alá 

da evidencia de que a realidade exista aínda que non 

se nomee, o poder da palabra consiste precisamente 

en sacar á superficie, en recuperar, aquela parte do 

mundo que, sen nome ou sen especificación, permane-

ce oculta, desaparecida detrás dos veos do silencio. O 

nome concede presenza ás cousas e aos seres, e todo o 

que as rodea toma outro valor, acada unha dimensión 

máis poliédrica. Poderíase pensar que nomear tamén 

fixa, ao crear categorías que apresan e poden chegar a 

ser un cárcere (de aí a necesidade dunha alerta perma-

nente), pero en primeira instancia as palabras identifi-

can e permiten acceder á realidade que designan.

Tanto na súa praxe so-

cial como no seu discur-

so teórico, o feminismo 

tomou para si o compro-

miso de nomear aquela 

parte da realidade que 

o sistema patriarcal, co-

ñecedor da forza da lin-

guaxe tan ben como da 

forza do seu contrario, 

ocultou con empeño. Pero o silencio é unha forma 

de morte, mesmo que simbólica, e, como di Cristina 

Peri Rossi falando do terrorismo de xénero, o silen-

cio é covardía e colaboración, complicidade e con-

sentimento2. Complicidade co poder, perpetuación 

da desigualdade (consciente ou inconsciente): noutra 

foi a causa de desprezar a palabra das mulleres, de 

agochar a súa mirada, os seus desexos: silenciadas, 

non existían, non se escoitaban e, de non poder elu-

dir a importancia e o vigor das súas manifestacións, 

recorríase á impostura: tratábase de mulleres virís, 

mulleres con intelixencia de homes, rarezas extraor-

dinarias que soamente ratificaban a norma: que a 

1 Son responsábel da tradución ao galego de 

todas as citas que aparecen na exposición. As únicas 

palabras transcritas das que se mantén a lingua do 

texto orixinal (o castelán) son as de Rosalía de Castro 

e as de Emilia Pardo Bazán.

2 Cristina Peri Rossi, “Contra el terrorismo de 

género”, <http://www.elmundo.es>, 23 mayo 2002. 

O poema desta escritora que encabeza o traballo 

forma parte de Inmovilidad de los barcos 

(Vitoria, Bassarai, 1997).

A PALABRA DAS LITERATAS: 
UN ESPAZO PARA A LIBERDADE

M A R Í A  J E S Ú S  FA R I Ñ A  B U S T O
Universidade de  Vigo

... o poder da palabra consiste 
[...] en sacar á superficie, en 
recuperar, aquela parte do 

mundo que, sen nome ou sen 
especificación, permanece 
oculta, desaparecida detrás 

dos veos do silencio.
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creatividade e a intelixencia estaba 

de lado dos varóns, autorizados polo 

mesmo xeito de ter nacido varóns, 

sen que a cultura lles obrigara a de-

mostrar nada: a bioloxía encargába-

se de todo: cuestión de casualidade, 

de acaso. Por principio, a autoridade 

nunca tiña nome de muller. Escribía 

Rosalía de Castro: 

Es el caso, Eduarda, que los hom-

bres miran a las literatas peor 

que mirarían al diablo (...) Única-

mente alguno de verdadero ta-

lento pudiera, estimándote en lo 

que vales, despreciar necias y aun 

erradas preocupaciones; pero... ¡ay 

de ti entonces!, ya nada de cuan-

to escribes es tuyo, se acabó tu 

numen, tu marido es el que escri-

be y tú la que firmas3. 

Ben é certo que a historia acabou por 

amosar todo o contrario: que algúns 

maridos asinaban o que escribían as 

súas donas, como foi o caso de María 

Lejárraga, á que Gregorio Martínez 

Sierra usurpou a súa creación, dán-

doa como propia4.

Viña de lonxe a desautorización. A 

cultura resistiuse a considerar ás 

mulleres como suxeitos de autori-

dade5, pero a negación nunca botou 

atrás a aquelas que desexaron ex-

presar e expresarse. Na literatura 

hispánica son ben representativos 

os exemplos de Teresa de Ávila ou 

de Juana de Asbaje, máis coñecidas 

como Santa Teresa e Sor Juana Inés 

de la Cruz. Antes e contemporanea-

mente moitas máis. Bastante despois, o canon da 

literatura galega arranca coas obras dunha escrito-

ra, a pesar de que unha perspectiva nesgada sobre 

ela esqueceu case ate hoxe a posición do suxeito 

reivindicativo feminino que fala nos seus textos. Á 

outra galega, Emilia Pardo Bazán, a cultura patriar-

cal negáralle un posto na Academia e dificultaralle 

ao máximo a posibilidade de ensinar na Universida-

de. Ningunha calou, porén; importa reiteralo: acom-

pañadas das contradicións que tantas veces lles 

causaba a súa creación, nunca renunciaron a ela, 

gravando nos seus escritos as marcas da protesta e 

a disconformidade. Contra a negación, a mofa, a de-

preciación e a penalización, a palabra de todas estas 

literatas converteuse nun signo de resistencia, cola-

borando de maneira importantísima á normalización 

da presenza e a intervención das mulleres nos ám-

bitos sociais e culturais.

3 Rosalía de Castro, “Carta a Eduarda. Las literatas”. O 

texto publicouse no Almanaque de Galicia. Lugo, Imprenta 

de Soto Freire, en 1866. 

4 Algúns críticos defenden que se trata dun caso de 

colaboración tan estreita que sería moi difícil deslindar o 

escrito por María Lejárraga do escrito polo seu marido. Sexa 

como for, a usurpación prodúcese no momento en que os 

libros levan a única sinatura de Martínez Sierra. Antes de 

casar, María Lejárraga (1874-1974) ten xa publicado o libro 

de relatos Cuentos breves (1889). No 1931 leu no Ateneo 

de Madrid cinco conferencias que máis tarde se agruparon 

baixo o título A muller española diante da República (no 

2003 foron editadas polo Instituto Andaluz da Muller).

5 Entre os casos excepcionais Lola Luna fala de 

Nicolás Antonio, quen no “Prólogo” ao Gynaeceum 

Hispanae Minervae utiliza como autoridade para as súas 

argumentacións á escritora humanista veneciana Lucrezia 

Marinella (Lola Luna, “Las escritoras en la Bibliotheca de 

Nicolás Antonio”, en Leyendo como una mujer la imagen 

de la Mujer, Barcelona, Anthropos/ Instituto Andaluz de la 

Mujer, 1996, pp. 28-40).Teresa de Ávila, Teresa de Jesús
Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz.

60



Debemos ás diferentes liñas do feminismo unha 

nova mirada sobre a realidade, sobre as persoas e 

sobre os feitos culturais; unha mirada que rescatou 

da historia nomes e feitos e presentou ás mulleres 

como os suxeitos activos, participativos e creativos 

que foron e son. Non entraban no canon (agás ex-

cepcións puntuais) e a súa palabra era ignorada, dis-

cutida ou burlada, pero foron tecendo unha trama 

que nunca se interrompeu nin rachou, unha trama 

de antecesoras e continuadoras que se mantiveron 

fortes contra os imperativos e as coaccións da cultura 

patriarcal. A escritora arxentina Sylvia Molloy reco-

ñece o seu acceso tardío a textos de escritoras, ex-

poñendo como na súa formación, tanto no contexto 

social como familiar, eran desacreditadas:

Durante moitos anos lin máis textos de homes 

que de mulleres, e non por decisión propia, 

senón porque o canon patriarcal resultaba de 

máis fácil acceso. Todo estaba a favor seu: os 

programas universitarios, a opinión pública e un 

medio familiar pouco disposto á apertura. Nunca 

vin ao meu pai ler a Jane Austen, a George Eliot, 

a Virginia Woolf; si a Kipling, a Conrad, a Steven-

son. E a miña nai, que lía pouco, opinaba que as 

escritoras (coñecera superficialmente a algunhas: 

Norah Lange, Alfonsina Storni) eran todas unhas 

extravagantes.6

Parece obvio que a conciencia sobre este feito ten-

deu a revitalizar a trama tecida polas mulleres nos 

distintos ámbitos da creación (enténdase tanto pro-

dución artística stricto senso como discurso teórico 

sistematizado). E, quéirase ou non, esa insubmisión 

das devanceiras (máis ou menos arriscada e medi-

tada segundo cadaquén) chegou como herdanza 

-con elas ou contra elas- para as creadoras do século 

vinte, no que se produce un estoupido de nomes e 

obras imprescindibles, e verdadeiramente interesan-

te nos últimos trinta anos na literatura galega (en 

particular no xénero poético7).

Como movemento de práctica social e política, o fe-

minismo fomentou os debates e as mobilizacións ne-

cesarias para conseguir todos os dereitos das mulleres 

como cidadás. Na súa dimensión teórica articulou un 

pensamento preocupado por examinar e afondar en 

todas aquelas cuestións relativas ás mulleres como 

suxeitos individuais pero moi especialmente 

como suxeitos inscritos nunha cultura coa que es-

tablecen relacións complexas e difíciles, ao estar ba-

seada, esa cultura, na subordinación e os estereotipos 

de xénero, creando entre homes e mulleres un vínculo 

xerárquico de privilexiado a subordinada. Algo máis: 

as reflexións e propostas do feminismo, ao discutir o 

binarismo sobre o que se instaura o patriarcado e ao 

desvelar as súas estratexias e tipificacións, oriéntanse 

ao desmantelamento dese sistema, xerador de frus-

tracións para todas as persoas que o conforman, trá-

tese de mulleres ou de homes, pois os prexuízos e os 

estereotipos obrigan e limitan a unhas e a outros.

É de destacar ademais a vontade autocrítica do femi-

nismo, sen dúbida resultado de acoller dentro de si 

unha chea de posicións e liñas ben diversas. Afloran, 

así os paradoxos nacidos da asunción de presupostos 

que impediron ter en conta e darlle valor a espazos 

e realidades distintas e xeraron silencios relativos aos 

movementos de mulleres dalgunhas partes do mundo: 

Occidente esquece África, por exemplo, como subliña 

a poeta e ensaísta Adrienne Rich nun texto de 1984: 

6 O fragmento procede de Sylvia Molloy, “Sentido 

de ausencias”, Revista Iberoamericana, 132-133 

(1985), pp. 486-487. 

7 Remito a Helena González Fernández, 

Elas e o paraugas totalizador (Vigo, Xerais, 2005).

“Elas e o paraugas totalizador” de 
Helena González Fernández.

Contra a negación, a 
mofa, a depreciación 

e a penalización, a 
palabra de todas estas 
literatas converteuse 

nun signo de resistencia, 
colaborando de maneira 

importantísima á 
normalización da 

presenza e a intervención 
das mulleres nos ámbitos 

sociais e culturais.

61



Cando descubro que en 1913 en Sudáfrica se rea-

lizaron marchas de mulleres que ocasionaron a 

rescisión das leis de permisos de entrada; que en 

1956, 20.000 mulleres se reuniron en Pretoria en 

protesta polas leis de tránsito para as mulleres, 

e que a resistencia a estas leis tivo lugar en re-

motas aldeas e foi reprimida con balazos, golpes 

e incendios (...); que as mulleres africanas des-

empeñaron un papel fundamental ao lado dos 

homes contra o apartheid, teño que preguntar 

por que precisei tanto tempo para saber estes 

feitos da historia das mulleres, por que o pensa-

mento feminista branco e occidental non recoñe-

ceu como teoría activa o liderado e as estratexias 

das mulleres africanas.8

A obxección de Rich, que sinala cegueiras dentro 

do feminismo e que, cando se formula, move pezas 

nos seus postulados teóricos e permítelle avanzar, 

pode servir de paralelo da ocultación que o siste-

ma patriarcal fixo das esixencias e reivindicacións 

das mulleres: pois, onde están as mulleres na histo-

ria que nos contaron?, que papel xogaron nos acon-

tecementos?, como se manifestaron?, canto e de 

que forma desobedeceron?, que suxeito feminino 

tipificou a cultura?, que penalización impón ás disi-

dentes? Son interrogantes que a cultura se ten que 

facer, tocante ás mulleres como tocante a calquera 

outros suxeitos subxugados. 

Entre as demandas das mulleres ocupou sempre 

un lugar prioritario a educación: escritoras e pen-

sadoras foron conscientes da súa función deter-

minante na consecución de liberdade. Sabemos 

ben, e sabían quen nos precederon, que o decur-

so educativo ten como finalidade a interiorización 

de modelos, de normas de conduta e procesos de 

identificación conducentes ao axuste aos roles 

marcados pola cultura. As emocións e as accións 

están dominadas por ese simbólico, de aí a tei-

mosía da cultura patriarcal non só para reducir a 

actividade das mulleres ao espazo da casa, senón 

tamén para reducir a súa formación á aprendizaxe 

daquelas labores de aplicación na esfera domésti-

ca (outras aprendizaxes, por exemplo a das artes 

musicais, desenvolvidas por mulleres de clase so-

cial privilexiada, tampouco estaban destinadas a 

ser practicadas en espazos públicos ou profesional-

mente). As escritoras insistirán nas diferenzas da 

educación de homes e mulleres como unha estra-

texia de subordinación para as segundas; a través 

da voz dunha protagonista das súas Novelas, escri-

bía María de Zayas (século XVII):

(...) cando as rapazas empezan a falar, as apli-

can a labrar e a facer encaixes, e se lles ensinan 

a ler, é de milagre (...). Pero se unha muller le-

vase espada, non sufriría que a agraviase un 

home en ningunha ocasión; e se profesase as 

letras, xa estaría ben que non competise cos 

homes tanto nas dúbidas como nos postos; se-

gundo isto, convén abatelas e obrigalas a que 

exerzan as cousas caseiras.

Nos momentos en que máis activamente se expuxo 

a necesidade de ampliar esa educación, algúns re-

accionaron con virulencia contra tal posibilidade. No 

contorno da Revolución Francesa, o republicano Syl-

vain Marechal publicaba o Proxecto dunha lei que 

prohiba aprender ler ás mulleres (1801), no que 

aparecen consideracións como a seguinte: 

8 Traduzo desde a edición castelá do texto de Adrienne 

Rich: “Apuntes para una política de la ubicación”, 

en Marina Fe (coord.), Otramente: lectura y escritura 

feministas, México, FCE, 1999, p. 47.

(esquerda): Manifestación en Cidade do Cabo en 1956 contra as leis 
de tránsito contra as mulleres o mesmo día da masiva protesta nacional 
de mulleres en Pretoria. (Cape Times Collection. National Library of South Africa).
(dereita): Edición contemporánea de “Proxecto dunha lei que prohiba aprender a ler ás mulleres” 
de Sylvain Marechal (1801).
(páxina seguinte): Emilia Pardo Bazán.
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Considerando os inconvenientes graves que re-

sultan para os dous sexos de que as mulleres 

saiban ler (...) A Razón quere -aínda que pase 

por bárbara- que as mulleres (mozas, casadas 

ou viúvas) non metan xamais o nariz nun libro 

nin poñan a man nunha pluma.9

Se a intención do autor era provocar, como mantén 

parte da crítica, o seu discurso convértese en toda 

unha revelación dos temores do patriarcado; en caso 

contrario, Marechal estaría poñendo palabras á súa 

misoxinia persoal. E pensemos que Olympe de Gou-

ges morrera guillotinada no 1793, dous anos despois 

9 Cita tomada da “Introdución” de Carme Alvariño 

a Escritos políticos e literarios de Olympe de Gouges 

(Santiago de Compostela, Xunta de Galicia/Sotelo 

Blanco, 2007, p. 36).

onde están as mulleres 
na historia que 

nos contaron?, que 
papel xogaron nos 
acontecementos?, 

como se manifestaron?, 
canto e de que forma 
desobedeceron?, que 

suxeito feminino tipificou 
a cultura?, 

que penalización impón 
ás disidentes?
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de presentar a Declaración dos dereitos da muller e 

da cidadá, na que reclamaba para as mulleres os mes-

mos dereitos que a Asemblea Nacional outorgara aos 

homes na Declaración dos dereitos do home e do ci-

dadán, aprobada en 1789.

A punto de rematar o século dezanove, Emilia Pardo 

Bazán retoma o tema da educación: no ensaio La 

educación del hombre y de la mujer. Sus relacio-

nes y diferencias, lido en 1892, a escritora coruñe-

sa resalta as diferenzas que separan a educación de 

homes e mulleres. Deixando á marxe certas conside-

racións que delatan a posición aristocrática da auto-

ra, a claridade de Pardo Bazán sobre os defectos da 

educación feminina e a concepción que a sostén é 

mais que sobrada:

Mientras la educación masculina se inspira en el 

postulado optimista, o sea la fe en la perfectibi-

lidad de la naturaleza humana (...) la educación 

femenina derívase del postulado pesimista, o 

sea de que existe una antinomia o contradicción 

palmaria entre la ley moral y la ley intelectual 

de la mujer, cediendo en daño y perjuicio de la 

moral cuanto redunda en beneficio de la intelec-

tual, y que -para hablar en lenguaje liso y llano- 

la mujer es tanto más apta para su providencial 

destino cuanto más ignorante y estacionaria, y la 

intensidad de educación, que constituye para el 

varón honra y gloria, para la hembra es deshonor 

y casi monstruosidad10.

Portada de “Memorias de un solterón” e capa de “La dama joven” (1885) reproducidas das edicións da biblioteca persoal de Emilia Pardo Bazán 
custodiados na Casa Museo na Real Academia Galega.

10 Pódese consultar na edición: La educación del 

hombre y la de la mujer. La dama joven. Memorias de 

un solterón (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia /

Sotelo Blanco, 2006).
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Un discurso, o da monstruosidade, empregado preci-

samente pola cultura para castigar ás mulleres des-

obedientes, non afeitas a encaixar no papel prefixado 

e lexitimador. Porque a historia da humanidade foi 

unha historia de violencia contra as mulleres, en sen-

tido estrito e en sentido simbólico: por invisibilidade 

(na linguaxe e na historia cultural), por menosprezo 

(depreciación das súas capacidades intelectuais e ar-

tísticas), por indiferenza (desinterese e relegación das 

súas achegas), por exclusión. Comezado o século vinte 

non pararán as voces do reaccionarismo. As escritoras 

estarán na polémica argumentando e demandando. 

Que aínda sexa preciso defender o territorio da liber-

dade e dos dereitos! O desequilibrio, a asimetría e a 

violencia do patriarcado asoma con toda a súa forza 

cando responde con acritude á intervención das mu-

lleres na literatura, nas artes, no pensamento, na xes-

tión política e pública, espazos que xa son propios. E 

achego outro fragmento de Emilia Pardo Bazán, esta 

vez dun artigo publicado no ano 190411:

Curiosa verdad: aun en los espíritus más pre-

dispuestos a aceptar la transformación que lle-

varían consigo las conclusiones radicales del 

feminismo, ejerce acción decisiva la costumbre 

tradicional. No es feminista más que el cere-

bro de Europa. En cuanto al resto del organismo, 

persiste todo, lo emocional, lo sensual, lo mate-

rial y mecánico, de cuanto hace relativa y adjeti-

va la vida de la mujer.

A actualidade destas palabras fala da lucidez da súa 

autora, pero nos cen anos que nos separan delas, 

un século completo, as mulleres conseguiron o voto, 

saíron ás rúas para reclamar os seus dereitos, concep-

tualizaron a conciencia deses dereitos e conformaron 

un sistema teórico forte, diverso e dinámico, capaz de 

facer intelixibles moi diversos aspectos da realidade 

e capaz tamén de dar resposta e cobertura argumen-

tativa á praxe política e vivencial; polo tanto, capaz, 

igualmente, de contribuír á liberdade.

No es feminista 
más que el cerebro 

de Europa. En 
cuanto al resto del 

organismo, persiste 
todo, lo emocional, lo 
sensual, lo material 

y mecánico, de 
cuanto hace relativa y 

adjetiva la vida de 
la mujer.

11 O fragmento procede dun artigo publicado en La 

Ilustración Artística. Cítase desde La mujer española y 

otros escritos, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 281-287.

65





A civilización labrega, unha civilización froito dun esfor-

zo colectivo cuxos trazos específicos se foron constituín-

do ao longo de séculos, aínda seguía sendo moi forte 

cando eu era pequena alá por finais dos anos corenta. 

Para tratar de definila voume basear sobre todo no meu 

libro A Ulfe1. 

Pero, antes de seguir, quizais convén recordar que as 

relacións de xénero están intimamente ligadas aos cha-

mados procesos de socialización, a configuración que 

adopta a sociedade e o seu sistema de clasificación, 

de percepción e de comprensión do mundo. De aí que 

as ditas relacións adopten distintas formas segundo as 

culturas, as clases sociais e as épocas históricas, como 

puxeron de manifesto, entre outros, sociólogos tan co-

ñecidos como Norbert Elias e Werner Sombart nos seus 

libros La sociedad cortesana e Lujo y capitalismo res-

pectivamente. Vou intentar, polo tanto, nun primeiro 

momento debuxar esa configuración social baseándo-

me nalgunhas das súas dimensións básicas: a concep-

ción que tiñan as e os labregos do tempo e do espazo e 

tamén das relacións de poder. Penso que a través desas 

tres dimensións podémonos decatar bastante ben da 

súa especificidade.

Tempos de onte

Se comezamos pola concepción do tempo atopamos 

que era moi diferente da nosa, da das sociedades en 

que predomina o urbano sobre o rural. O tempo con-

cibíase dun xeito cíclico baseado no transcurso das es-

tacións, nun ritmo repetitivo marcado polos moitos 

traballos que había que facer ao longo do ano, polas 

festas e feiras… Labregos e labregas eran verdadeira-

mente artesáns e artistas que facían innumerábeis ta-

refas ao longo do ano: amasar o pan, tecer, facer viño, 

remendar unha pota, facer queixo e manteiga, segar 

os cereais, plantar as patacas, enxertar árbores froitei-

ras… Pódese dicir que fronte aos seres especializados 

en que nos imos convertendo cada vez máis, que só 

sabemos facer unha cousa e, en consecuencia, non moi 

ben, eran seres universais, con múltiples capacidades 

e coñecementos. Por outra banda, ese traballo era un 

XÉNERO E MUNDO RURAL EN CRISE

1 Cf. Julia Varela, A Ulfe. Socioloxía dunha 

comunidade rural galega, Sotelo Blanco, 

Santiago de Compostela, 2004.

J U L I A  VA R E L A  F E R N Á N D E Z

Capa do libro “A Ulfe. Socioloxía dunha 
comunidade rural galega”, Premio Vicente 

Risco de Ciencias Sociais 2004. 
(páxina anterior): Ilustración a partir 

dunha foto de Xosé Vázquez Arias, Rizo.
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traballo moi duro no que participaban nenos, mulleres 

e homes, e moitas veces tamén familiares e veciñanza 

axudaban na matanza, na sega, na vendima, na esfo-

lla do millo…

O espazo, pola súa banda, era un moi preciso e minu-

ciosamente coñecido, xa que daquela íase a moitos 

sitios andando, no camiño encontrábase outra xente 

e falábase con ela ao tempo que se observaba o que 

pasaba ao redor. Do mesmo xeito que na concepción 

do tempo desempeñaba un papel central o traba-

llo, na concepción do espazo desempeñaba un papel 

central a casa. Esta constituía o eixe da socialidade, 

unha socialidade moi densa, na que o nós dominaba 

sobre o eu. Cada casa tiña a súa identidade propia e 

nome polo que se recoñecía a quen a habitaba. As e 

os veciños coñecíanse polos alcumes e apelidos. Moi-

tos dos estudos da vida labrega sinalan que as e os 

labregos teñen unha memoria prodixiosa no que se 

refire ás súas experiencias, unha memoria que se ali-

menta da densidade e da riqueza da súa vida social, 

que se insire nunha concepción do espazo específica 

e que funciona a partir de círculos concéntricos que 

van desde o máis preto ao máis lonxe, desde o local 

ao xeral, do pobo á vila, á capital, a Europa e a Amé-

rica, que abarca presentes e ausentes, vida e morte, 

formando unha complexa trama que engloba a todos 

e cada un nas relacións cos demais. E é precisamente 

esta densidade de relacións a que articula unha me-

moria en rede que permite integrar elementos novos 

e descoñecidos. Unha memoria que se está a recrear 

continuamente a través de innumerábeis encontros, 

conversas, contos, botando man dunha rica, complexa 

e elaborada tradición oral na transmisión de coñece-

mentos. Esa concepción minuciosa e precisa do espazo 

físico e social é máis aberta do que podería parecer, 

pois a emigración desde o século dezanove fixo que 

América estivese presente no imaxinario e na reali-

dade social. En todas as localidades vivía alguén que 

(esquerda): Mulleres transportando equipaxes no porto da Coruña para embarcar para América. 
“A Galicia Antillana: formación e destrución da identidade galega en Cuba, 1899-1968”.
(dereita): Cartaz da Compagnie Generale Transatlantique anunciando as saídas do porto da Coruña para Cuba.
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estivera en Cuba, en Arxentina ou en Venezuela e, xa 

nos anos sesenta e oitenta, en Suíza, Alemaña, Fran-

cia, Bélxica, Inglaterra… E falábase das experiencias 

vividas neses países.

Estas categorías espazo-temporais de coñecemento 

constitúen a base dunha concepción do mundo e da 

vida específica. Dan lugar a unha cosmovisión e a un 

tipo de racionalidade e de pensamento distante do 

pensamento técnico-científico e da lóxica académica 

e que en xeral é coñecido como pensamento máxico-

mítico. Xeralmente o pensamento máxico-mítico con-

traponse ao pensamento técnico-científico. E se ben 

algúns aínda seguen hoxe empeñados en considerar, 

presos dunha concepción lineal do “progreso”, que o 

pensamento máxico-mítico é máis atrasado e irracio-

nal, os conceptos atrasado e adiantado non serven na 

análise sociolóxica. Non permiten comprender que se 

trata de dous xeitos de estar e de ver o mundo diferen-

tes, coas súas propias dimensións positivas e negativas.

A dinámica social da civilización labrega tamén está 

marcada polo sistema de relacións de poder. Estas 

maniféstanse, respecto ás autoridades “oficiais”, 

entre veciños e veciñas en función da riqueza, entre 

homes e mulleres e entre a xente de maior e menor 

idade. Isto é, existían relacións de poder disimétricas 

baseadas na riqueza material e en diferenzas ideolóxi-

cas que daban lugar a moitos conflitos. Tamén hai que 

ter en conta que para que alguén teña autoridade na 

comunidade ten que contar coa aceptación do resto e 

non era suficiente posuír máis riquezas materiais, ade-

mais había que ter calidades morais, unha certa ética 

persoal, así como capacidade de reflexión, de media-

ción e de negociación.

Pódese dicir, pois, que estamos ante unha civilización 

cunha maneira de percibir, de clasificar, de coñecer o 

mundo e, en consecuencia, de actuar diferente da que 

existía nas comunidades das vilas e das cidades. A ci-

vilización labrega posuía unhas características bastan-

te semellantes á episteme renacentista, descrita por 

Michel Foucault no seu libro Les 

mots et les choses, na que do-

minaba unha forma de saber na 

que todo estaba vinculado con 

todo2; que implica, en xeral, 

un respecto pola xente e pola 

terra. As categorías do “natu-

ral” e do “sobrenatural” esta-

ban moi mesturadas. 

Vou pasar agora a subliñar cer-

tos trazos vinculados coas re-

lacións entre os homes e as 

mulleres e tamén as maneiras 

en que se socializaban as nenas 

e os nenos. Ambas cuestións 

están vinculadas entre si. 

a) Relacións de xénero 

Dun modo xeral, na civilización rural maniféstase unha 

constante tendencia á dominación masculina. Norbert 

Elias mostrou que esta dominación existe especialmen-

te naquelas sociedades en que a forza física ten unha 

especial relevancia e outórganlles aos homes un esta-

tuto de superioridade. 

Nas zonas rurais galegas, a forza física era moi valo-

rada e necesaria. Mais é importante sinalar que, se 

ben os homes eran os principais portadores desa ca-

lidade, no tempo da posguerra as mulleres desenvol-

veron unha forza física notable e tamén unha forte 

capacidade de resistencia, realizando en moitos casos 

os mesmos traballos ca eles.

Se nos preguntamos sobre as relacións entre os sexos, 

se existía realmente, sobre todo na posguerra, un certo 

equilibrio de poder entre homes e mulleres, podería-

se dicir que tal equilibrio era un 

pouco maior do que había entre 

os homes e as mulleres da bur-

guesía e un pouco menor do que 

se daba na alta burguesía.

Ao observar as diferentes ta-

refas que realizaban homes 

e mulleres, vemos que había 

certa división sexual do traba-

llo. Malia que homes e mulle-

res realizaban moitos traballos 

en común tamén realizaban al-

gúns diferentes. 

Pierre Bourdieu no seu libro 

El sentido práctico afirma que 

existe unha lóxica estrutural 

que está na base desa diferenciación entre os sexos 

e que ten raíces na Antigüidade clásica. Nesa división 

sexual do mundo os varóns tenden a ser os cabezas 

da casa e representan a forza, o sol, os traballos que 

requiren maior esforzo físico, as relacións co exterior, 

os tratos e os contratos. As mulleres, pola súa banda, 

representan a sensibilidade, a lúa, a comida, o fogo do 

fogar e a seguridade protectora. 

Pero esta división sexual do traballo non sempre 

se cumpriu en Galicia. Algunhas mulleres facían os 

mesmos traballos que os homes, como rozar toxos, 

sacar o esterco das cortes e esparexelo nos eidos 

para que servise de fertilizante, segar a herba ou os 

cereais e, por suposto, outros moitos menos pesados 

que seguiron facendo xeracións posteriores. Tamén 

2 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, 

Una arquelogía de las ciencias humanas, 

Siglo XXI, México, 1968.

Cada casa tiña a súa 
identidade propia e 
nome polo que se 
recoñecía a quen 

a habitaba. As e os 
veciños coñecíanse 

polos alcumes e 
apelidos.
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encontramos que algúns homes facían traballos (de 

mulleres), tales como amasar o pan ou atar os mo-

llos na sega. 

Poderíase formular a hipótese de que a división 

sexual do traballo forma parte dunha estratexia de 

división de funcións que non expresa mecanicamen-

te as xerarquías e as relacións de poder socialmen-

te promovidas. Claro está que convén preguntarse 

se isto se debía a que unha parte importante dos 

homes estaban fóra, a que aínda non se establecera 

no mundo rural unha división ríxida de funcións ou a 

que esa división tendía a esvaecerse en tempos de 

crise. En todo caso, na Ulfe, ata entrados os anos se-

senta e setenta, había mulleres ás que non lles gus-

taba facer “os labores domésticos” e mulleres que 

elixían traballar fóra da casa. Non aceptaban de bo 

grao que as súas principais funcións fosen coidar da 

casa e criar fillos e fillas.

Recordo que nas longas noites de inverno, cando se 

xuntaban os veciños para realizar algúns traballos, 

adoitaban ser os homes, e non as mulleres, os que 

nas conversas que tiñan lugar despois de cear leva-

ban a batuta. As mulleres desempeñaban máis ben 

un papel bastante semellante ao do coro no teatro 

grego. Coa súa aprobación ou reprobación guiaban a 

trama. Nas festas, ou cando se xuntaba moita xente 

na casa para xantar, por exemplo na matanza, que 

era daquela a festa máis grande, as mulleres eran as 

últimas en sentarse á mesa e eran as que servían, 

recollían os pratos e fregaban. Entre tanto, os homes 

fumaban, tomaban copas de augardente, falaban 

animadamente ou xogaban á brisca. Tamén existían 

outros encontros, xeralmente ligados á realización 

de tarefas colectivas, nos que tiñan lugar torneos e 

desafíos, nos que homes e mulleres máis e menos 

novos inventaban e dirixían coplas entre si. Púñase 

así a proba a súa imaxinación e a súa memoria ao 

tempo que se revitalizaba a cultura oral. 

Con frecuencia as mulleres amosaban especial sen-

sibilidade e críticas fronte ao comportamento auto-

ritario e despótico dalgúns maridos respecto ás súas 

esposas e reprobaban abertamente o feito de que 

algunha delas fose obxecto de malos tratos por parte 

deles. Polo contrario, algúns dos homes non pare-

cen aceptar de bo grao que o marido se sometese 

sen protestar ás decisións da súa muller. As rela-

cións entre as parellas casadas eran diversas. Nal-

gúns casos había unha forte paridade entre homes e 

mulleres, noutros dábase un desequilibrio de poder 

que podía ser favorábel ou desfavorábel ás mulle-

res. Segundo os meus datos e observacións, pódese 

dicir que existía unha maior igualdade cando ambos 

os cónxuxes tiñan similares oportunidades de poder, 

aínda que unha variable que tamén entraba en xogo 

era o que poderiamos chamar a intelixencia e a per-

sonalidade da muller. Nesta zona de Galicia as mulle-

res que adquirían ese equilibrio de poder no interior 

do matrimonio eran habitualmente herdeiras. Go-

zaban polo tanto de autonomía material e ademais 

tiñan autonomía simbólica e recoñecemento social. 

Os raros casos en que a muller, sen autonomía mate-

rial, decantaba o desequilibrio de poder ao seu favor 

debíanse a que era máis intelixente, previsora e me-

llor traballadora que o seu marido. 

(páxina anterior): No mundo rural as mulleres representaban un papel semellante 
ao do coro no teatro grego: coa súa aprobación ou reprobación guiaban a trama.

(arriba): A dominación existe fundamentalmente en sociedades en que a forza física ten unha especial relevancia.
Fotografías de Ben-Cho-Shey, Fondo BCS da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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Sería polo tanto interesante estudar con máis de-

temento se, como afirma Bajtin cando se refire ao 

mundo rural da Idade Media, seguían existindo na 

posguerra trazos dun xeito de relación entre os sexos 

na que a “natureza” masculina e feminina aínda non 

se definiran de forma excluínte e, polo tanto, as mu-

lleres aínda non se instituíran nunha minoría que 

debía ser tutelada por un home, xa fose pai, irmán ou 

marido. Pero, como xa dixen, todo isto non pode facer 

esquecer que os homes gozaban dun estatuto domi-

nante e que eran eles xeralmente os encargados de 

asegurar o mantemento da casa, do patrimonio e da 

liñaxe mediante a transmisión do apelido.

Se nos referimos ás políticas matrimoniais, non 

parece que para a xente de máis idade fosen un 

asunto de elección individual. Respondían sobre 

todo a unha política familiar de alianzas. Os matri-

monios estaban estreitamente ligados ao sistema 

de herdanza. O herdeiro ou a herdeira estaban des-

tinados a conservar a casa. 

Na zona analizada, o sistema de herdanza movía-

se na contradición de non dividir excesivamente o 

patrimonio, aplicando o sistema de mellora ao pri-

moxénito ou á primoxénita, se non había fillos va-

róns, respectando o dereito de toda a prole a herdar. 

Coexistía así dificilmente o dereito consuetudinario 

e o código civil, o que daba lugar a situacións diver-

sas. Na posguerra aplicábase xeralmente a norma de 

deixar herdeiro a algún fillo varón, que ás veces non 

era o primoxénito, o que pon de relevo que as mulle-

res non tiñan os mesmo dereitos á hora de herdar. En 

xeral, só herdaban mulleres se na casa só había fillas 

ou se a herdeira era filla única. En todo caso, quen 

herdaba a casa tiña a obrigación de facerse cargo de 

todos os membros da familia que vivían nela: avós, 

avoas, tíos, tías, irmáns e irmás solteiras… Tamén 

podía suceder que os pais non elixisen herdeiro ou 

que tivesen unha mala relación con el, de tal xeito 

que terminaban repartindo os seus bens a partes 

iguais entre fillas e fillos.

As alianzas matrimoniais non só dependían do sexo, 

tamén entraba en xogo a posición social. Os herdei-

ros ou herdeiras das casas “ricas” suxeitábanse a 

presións máis fortes que os e as das outras casas. O 

resto dos irmáns gozaban en teoría dun maior grao 

de liberdade, pero víanse obrigados, na maioría dos 

casos, a abandonar a casa paterna, o que con fre-

cuencia conducía á emigración. As mulleres, nesta 

zona do interior de Galicia, fronte a outras zonas 

rurais, eran valoradas non só pola súa función re-

productora e porque contribuían co seu traballo ao 

mantemento da casa, senón tamén porque achega-

ban ao matrimonio a súa propia herdanza trala morte 

dos seus pais. Adoitaban achegar tamén en forma de 

dote o chamado “enxoval”, que facían elas mesmas, 

as súas irmás ou outras tecedoras.

Pódese resumir que nas alianzas matrimoniais inter-

viñan distintos factores que non operaban de forma 

ríxida, xa que aos intereses económicos e de prestixio 

social sumábanse outros máis persoais. Un traballo de 

observación microsocial, como o que recolle A Ulfe, 

permite ver a riqueza e variedade destas estratexias. 

En xeral, ata a década dos anos cincuenta e inclusive 

dos sesenta, nin os homes nin as mulleres gozaban de 

liberdade para elixir parella, o que non foi óbice para 

que se producisen casos excepcionais. Algúns herdei-

ros e herdeiras elixiron o seu cónxuxe e non aceptaron 

que o fixesen os seus pais.

No campo, nenas e nenos non eran considerados como seres totalmente diferentes das persoas adultas.
Ilustración a partir dunha foto de Xosé Vázquez Arias, Rizo.
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b) Socialización da infancia 

As relacións entre adultos e nenos tiñan tamén a 

súa especificidade. Na época da posguerra aínda 

non se xeneralizara no mundo rural a concepción 

que xa era dominante na burguesía e que facía dos 

nenos seres completamente distintos dos adultos, 

dotados dun xeito diferente de pensar, de sentir e 

de actuar. Esta concepción desempeña sen dúbida 

un importante papel non só na socialización das 

nenas e dos nenos. Intervén tamén en como as mu-

lleres perciben as súas funcións de nais e as tarefas 

que realizan en xeral.

No mundo rural existían así mesmo xerarquías en 

función da idade. A infancia, a idade adulta e a vellez 

constituían as tres grandes etapas da vida. Ademais, 

cando falamos de “infancia” convén ter en conta que 

esa etapa da vida non tiña o mesmo sentido para 

o mundo labrego que para a burguesía. No campo 

nenas e nenos non tiñan aínda asignado un estatu-

to de minoría nun sentido forte e, en consecuencia, 

non eran considerados como seres totalmente di-

ferentes dos adultos. A infancia rousseauniana, to-

talmente diferenciada e dependente dos adultos e 

destinada a explorar o mundo principalmente a tra-

vés do xogo, non se correspondía coa proximidade 

que había entre pícaros e adultos no mundo rural. Na 

vida cotiá e nas distintas festas e cerimonias, nenos 

e nenas, desde que podían moverse de forma inde-

pendente, estaban en constante relación cos adultos. 

Vestían e comían con eles e coma eles e constituían 

unha axuda inestimábel para moitos traballos. Existía 

tamén unha gran complicidade entre maiores e pe-

quenos pola proximidade que tiñan entre si fronte a 

outros grupos sociais, pero isto non significa que en 

certo modo os nenos non gozasen dun estatuto pro-

pio. Eran obxecto de coidados especiais, de atencións 

singulares na mesa e no trato. 

Festas “infantís” tan importantes nas vilas e nas cida-

des como eran os Reis ou a Primeira Comuñón practi-

camente non se celebraban no mundo rural, e cando 

se celebraban debíase a que o cura ou os mestres 

tiñan especial interese en introducilas no campo. Pero 

neste aspecto, igual ca noutros aos que xa se fixo re-

ferencia, produciuse un cambio ao longo do tempo. Os 

que naceron antes da guerra, na guerra e na inmedia-

ta posguerra botan hoxe en falta esa relación tan es-

treita que existía entre os maiores e os pequenos. Esta 

desapareceu cando se impuxo no mundo rural unha 

obrigatoriedade escolar estrita e, máis en concreto, 

cando comezaron a funcionar as concentracións esco-

lares. Algunhas das mulleres nacidas un pouco máis 

tarde subliñan que cando eran nenas non tiñan tempo 

para xogar e que a súa infancia foi unha infancia sen 

xogos. Parece polo tanto que teñen interiorizada unha 

concepción da infancia máis próxima á que transmite 

a pedagoxía e a psicoloxía que a que caracterizaba a 

tradición rural.

Se nos detemos un pouco máis na socialización in-

fantil atopamos que, no caso da xente que na ac-

tualidade ten máis de oitenta anos, un dos trazos 

sobresalientes da súa socialización consiste en que 

a escola non desempeñou nela un papel importan-

te. Hai quen nunca foi á escola, foi a unha escola de 

3 Sobre as escolas rurais pode verse Narciso de 

Gabriel, Escolantes e escolas de ferrado, 

Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2001.

As nenas e nenos das xeracións máis novas xa non xogaron aos mesmos xogos nen se divertiron da mesma maneira.
(esquerda): Seixalvo. (dereita): Dous nenos sobre chancas, Santa Marta de Moreiras.

Fotografías de Ben-Cho-Shey, Fondo BCS da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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“mestres de ferrado” ou a algunha escola de noite 

que poñía alguén que sabía ler e escribir3. Foi a II Re-

pública a que tratou de introducir escolas no mundo 

rural de forma sistemática. De aí que a xente de máis 

idade aprendera malamente a ler e escribir, e cando 

se refiren á escola digan que as mestras e os mes-

tres non ensinaban nada e que elas e eles ían moi 

pouco á escola. Cando había apuro de traballo tiñan 

que axudar na casa.

Poderiamos concluír que en xeral a socialización de 

nenos e nenas que naceron nos anos vinte e trinta 

era moi semellante, mais iso cambiou co paso do 

tempo. Os membros das xeracións máis novas xa 

non xogaron aos mesmos xogos, nin se divertiron do 

mesmo xeito. Na socialización infantil dos de máis 

idade tiñan moita importancia os encontros coa ve-

ciñanza e familiares para facer diferentes tarefas. A 

chegada do cine forma parte da vida dos nacidos nos 

anos a cincuenta e sesenta. 

Pierre Bourdieu mostra no seu traballo El baile de 

los solteros algo que tamén comezou a darse a par-

tir dos anos sesenta no mundo rural galego: as mozas 

que van ao baile (pois tamén en Francia o baile era o 

mellor lugar para encontrar parella) non querían bai-

lar cos mozos das comunidades rurais pois non querían 

traballar a terra, nin seguir vivindo no rural e elixían 

para bailar empregados e obreiros das vilas. De aí que 

no campo, a partir dese momento, existan casas onde 

viven homes solteiros, que moitas veces non encontran 

mulleres dispostas a compartir a súa vida. 

Pouco a pouco, a división sexual acrecentouse non 

só pola mediación da escola senón tamén polo peso 

crecente dos medios de comunicación: primeiro 

sobre todo pola radio —e en menor medida a pren-

sa— e máis tarde sobre todo pola televisión, pero 

tamén polo cine. 

A urbanización do mundo rural

Pódese dicir que a civilización rural e a súa forma es-

pecífica de vida comezaron a quebrarse fortemente 

coa introdución do que Max Weber chamou o espíritu 

do capitalismo. Este implicou a busca dun beneficio 

económico que cambiou a relación coa terra, cos seres 

humanos e co diñeiro, que pa-

saron deste xeito a converter-

se en mercadorías. Por outra 

banda, minou a base das rela-

cións sociais comunitarias das 

pequenas localidades, que re-

pousaban en boa medida, como 

di Kropotkine, na axuda mutua4.

Os procesos que deron lugar 

á decadencia do mundo rural 

e ao seu progresivo despo-

boamento comezaron na Es-

paña da posguerra. Pero será 

sobre todo a partir dos anos 

setenta, coa chamada “moder-

nización”, cando eses procesos 

se intensifiquen ata chegar a 

quebrar de forma aparentemente irreversíbel o modo 

de vida dos pequenos propietarios rurais. Inflúen nos 

ditos procesos:

• O crecente despoboamento que sufriu Galicia espe-

cialmente desde anos sesenta.

• O restablecemento da Lei de emigración de 1907 

en 1946.

• O Plan de estabilización de 1959.

• A modernización, con novas formas de produción, che-

gada de tractores, segadoras, empacadoras e doutras 

máquinas, a aparición das primeiras gandarías dedica-

das á produción do leite coas muxidoiras mecánicas. 

• Proceso de individualización crecente e cambio 

de mentalidade, vinculado con ese individualismo 

e coa entrada dos medios de comunicación, que 

mostraban unha nova sociedade produtivista e de 

consumo e que facía especialmente atractivas as ci-

dades para os mozos. 

• A desaparición das escolas chamadas mixtas. 

O sistema escolar, tanto o das escolas mixtas das lo-

calidades pequenas como o que se desenvolveu nos 

centros escolares das vilas du-

rante o franquismo, foi inca-

paz de proporcionar aos nenos 

e nenas que vivían no mundo 

rural unha formación de calida-

de propia dunha escola demo-

crática e republicana. Foi, moi 

posibelmente, esa falta de for-

mación un dos principais facto-

res que explica a incapacidade 

de crear e manter cooperativas, 

pequenas industrias de produ-

ción e transformación. O siste-

ma escolar non era percibido 

polas clases populares labregas 

como un medio de promoción 

social, cambiarán anos despois, 

cando unha vez instalados nas 

vilas e cidades as súas fillas e os seus fillos tiveron ac-

ceso a estudos universitarios. Pero naqueles momen-

tos a formación universitaria perdera, en boa medida, 

a forza que tivo nos anos sesenta e setenta como vía 

de mobilidade social.

A dialéctica mundo rural/mundo urbano reenvía á 

división do traballo, a división entre traballo manual 

e traballo intelectual, reenvía tamén á división entre 

4 P. Kropotkin, El apoyo mútuo: un factor de evolución, 

Madre Tierra, Madrid, 1980. Ten tamén outro libriño 

interesante sobre os campesiños, La conquista del pan, 

Júcar, Xixón, 1977.

O proceso de 
desintegración do 

espazo rural púxose 
ben de manifesto no 

acelerado incremento 
do índice de suicidios 
no campo de labregos 

e labregas anciás.
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o mundo material da “natureza” e o mundo dos po-

deres simbólicos, pois é sobre todo nas vilas e nas 

cidades onde se xuntan maxisterios e ministerios: 

igrexa, administración, poder político, xustiza, rexis-

tro da propiedade, notarías, universidades, bancos… 

Convén subliñar que unha boa parte de axentes so-

ciais letrados, alén da mestra e do cura, que tiveron 

especial influxo no mundo rural ao longo das déca-

das dos anos sesenta, setenta e oitenta, tais como 

enxeñeiros agrónomos, veterinarios, funcionarios da 

extensión agraria, encargados da repoboación fores-

tal e outros, non axudaron a fixar a poboación no 

mundo rural, nin a que se valorase a súa cultura e as 

súas formas de vida. Pola contra, contribuíron malia 

ás súas boas intencións en moitos casos, a descuali-

ficar os saberes e prácticas do mundo labrego. Foron 

así axentes da dominación simbólica, e as e os labre-

gos sufriron un proceso semellante ao que mostrou, 

para o caso francés, Claude Grignon5. 

O proceso de desintegración do espazo rural púxose 

ben de manifesto no acelerado incremento do índice 

de suicidios no campo de labregos e labregas anciás. 

Estes vían como inevitabelmente se abandonaban 

casas que se mantiveran ás veces ao longo de sé-

culos, xeración tras xeración. Lamentábanse de non 

ter sabido ou podido transmitir ás novas xeracións o 

mundo herdado dos seus devanceiros. Ao derrubarse 

a casa quedaban sen espazo. Ao abandonar as hortas 

e o traballo da terra polas explotacións leiteiras per-

dían tamén a súa concepción do tempo máxico-mítica 

e pasaban a ter o control do reloxo. O reloxo urbano 

entraba no campo cando a civilización labrega se des-

angraba. As vellas casas labregas de pedra e o medio 

rural sufriron entón un proceso de degradación: coci-

5 Cf. Claude Grignon, “La enseñanza agrícola y la 

dominación simbólica del campesinado”, en VV.AA, 

Espacios de poder, La Piqueta, Madrid, 1981, 53-84. 

San Xoan de Moreiras. Fotografía de Ben-Cho-Shey, Fondo BCS da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense.
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ñas estragadas, chatarra tirada polas eiras, coches de 

segunda man abandonados… As e os labregos cam-

biaban os vellos mobles, as mesas de madeira maci-

za e as tellas polos novos e, ás veces máis cómodos, 

obxectos de consumo, por brillantes mobles de for-

mica e tellados de uralita. Moitas mulleres comeza-

ron a traballar como asistentas nas vilas próximas. 

E a xuventude, fascinada polos coches, as máquinas 

comecartos, as discotecas, a televisión e as luces da 

cidade deu as costas ao pasado. O consumo de drogas 

duras, que comezou causando estragos nos anos se-

tenta entre os mozos da pequena burguesía das vilas, 

estendíase agora aos mozos rurais. A inseguridade e 

o imaxinario do medo, promovido tamén insistente-

mente pola televisión, entraba nas aldeas substituín-

do o medo real que antes se tiña á garda civil.

O proceso de urbanización, e o conseguinte proceso 

de desaparición do mundo rural, non é un fenóme-

no exclusivo de Galicia; responde, en realidade, a 

unha dinámica social que afectou en distintos mo-

mentos a diferentes países europeos. A caída da po-

boación activa no sector primario e na industria e o 

crecemento no sector servizos caracteriza o desen-

volvemento capitalista na España dos últimos co-

renta anos. Nos últimos dez anos estamos asistindo 

a unha entrada dun continxente importante de emi-

grantes procedentes sobre todo de América Lati-

na e de Marrocos. Países como Francia sufriron uns 

cambios parecidos con anterioridade a España. Pero 

en Francia potenciouse un forte cooperativismo nas 

zonas rurais, por exemplo na Bretaña, mentres que 

en Galicia a sangría das zonas rurais foi favorecida 

pola propia Administración política da ditadura de 

Franco de cara a unha concepción tecnocrática do 

desenvolvemento e en razón tamén, como xa sina-

lamos, dunha falta de formación escolar que inca-

pacitou a adaptación aos cambios sociais acelerados 

que respondían a outras regras de xogo.

Algunhas consecuencias

O declive da civilización rural e das súas formas de 

vida supón unha grave perda, pois con ela desapa-

rece unha sociabilidade densa e sólida, baseada no 

predominio do nós sobre o eu, unha sociabilidade 

que comezou a resultar asfixiante coa intensifica-

ción do proceso de individualización e que comezou 

a manifestarse cando os mozos xa non estaban dis-

postos a sacrificarse pola casa común e querían ter 

unha vida independente, non querían vivir cos vellos 

e traballar as terras da familia. Unha parte desa xu-

ventude, que vive en vilas e cidades, ten unha ac-

titude negativa ou ambivalente fronte á vida que 

coñeceron de pequenos, aínda que algúns din que 

as relacións que existen hoxe nas cidades son máis 

pobres e supoñen un retroceso cando as comparan 

coas que viviron no mundo rural, onde aquelas eran 

máis estábeis, onde se sentían máis seguras e se-

guros e continuamente acompañados/as. Formúlase 

entón a pregunta de como buscar e lograr un equili-

brio entre o nós e o eu, pois a perda desa sociabilida-

de densa contribúe a unha fraxilización das relacións 

sociais. Por outra banda, tamén está case a desapa-

recer unha cultura oral moi rica e elaborada e toda 

unha serie de saberes e prácticas ligadas ao traballo, 

ao coidado da terra, á hospitalidade.

Coa introdución da lóxica capitalista tamén entraron 

os insecticidas, os herbicidas, os fertilizantes químicos, 

os produtos transxénicos, que dan lugar a graves pro-

blemas de desequilibrios ecolóxicos, están a xerar a 

desaparición de moitas especies de animais e plantas 

e enchen o rural de porcallada ao mesmo tempo que 

provocan enfermidades. 

A introdución das gandarías extensivas levou, por 

outra banda, a que moitas terras de cultivo se aban-

donasen e convertesen en prados. Isto unido ao des-

poboamento fixo que desaparezan camiños, que 

ninguén coide os montes, en definitiva, que moitas 

pequenas localidades estean baleiras e poidan des-

aparecer. Na Voz de Galicia podíase ler, hai uns anos, 

“se vende aldea”. A aldea deixou de ser unha comuni-

dade para converterse nunca mercadoría. 

A miña defensa da civilización rural non significa unha 

aposta pola volta ao pasado, aínda que sempre se 

estea a tempo de empeorar, senón unha defensa do 

dereito das e dos pequenos labregos a vivir con digni-

dade e sen presións e a que se lles recoñezan as im-

portantes funcións que seguen a desempeñar. Penso 

que é innecesario facer unha defensa da diversidade 

dos modos de vida que seguen a existir hoxe en Gali-

cia e dese xeito pór de manifesto o modelo inciviliza-

torio de “progreso” que se está impoñendo.

Nunha sociedade democrática o ensino, a instrución 

e os coñecementos son instrumentos necesarios para 

a formación da cidadanía, dunha cidadanía demo-

crática. Michel Serres escribiu xa hai anos que a des-

aparición dos labregos, dos campesiños, era un dos 

acontecementos máis importantes do século vinte 

cuxas incalculábeis consecuencias tiñan que ser anali-

zadas en profundidade. A súa proposta aínda segue en 

pé. E canto antes fagamos fronte a este reto, un reto 

vital para Galicia, máis claras expectativas se abrirán 

para o presente e para o futuro.

* Unha versión diferente foi publicada na Revista 

Sarmiento, n.º 9, 2005, 51-60.
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Se deus for muller...

Na actualidade, nalgunhas democracias occidentais 

cunha forte compoñente demográfica de orixe islámi-

ca practícase unha política de tolerancia dos compor-

tamentos patriarcais. Esta tolerancia xustifícase nunha 

interesada visión do multiculturalismo (recoñecemento 

ás crenzas relixiosas e tradicións que os identifican) que 

desemboca en que o poder político troca a adaptación 

deses grupos sociais ao sistema capitalista a cambio de 

lles permitir someter as mulleres. 

Esta involución é grave, afecta as mulleres inmigran-

tes e aos seus dereitos de cidadanía, dereitos que, se 

cadra, críamos ter gañado e que agora vemos perigar. 

Pero a gravidade é tal que pode afectar a situación do 

conxunto das mulleres e socavar os dereitos básicos 

de cidadanía. 

A extensión do fundamentalismo islámico ten unhas 

causas e un desenvolvemento complexo, pero en parte 

é consecuencia da resposta de sociedades non occiden-

tais ás consecuencias de desigualdade mundial e po-

breza producidas polo capitalismo en sociedades que 

foron colonias de occidente. 

Fronte a esta extensión, ou de forma paralela, xurdiron 

en occidente movementos fundamentalistas relixiosos 

cristiás cun programa de acción que ten como obxecti-

vo a ocupación do poder e o control da moral pública. 

Xa estamos a ver o que pasa coa Igrexa Católica en 

España, cunha reacción fortísima contra o pensamento 

laico e o obxectivo de impedir a hexemonía da moral 

pública laica. 

Relixión e sociedade

A relixión ten sido, e continúa a ser para moitas per-

soas, unha compoñente esencial na súa vida. Podemos 

entendela como fe; neste sentido, abrangue a dimen-

sión ideolóxica da relixiosidade que consiste nunha 

crenza ancorada nunha verdade revelada que se plas-

ma a través da formulación de dogmas que os cren-

tes aceptan sen cuestionar. Tamén podemos entendela 

como guía de comportamento; neste sentido, estariá-

monos a referir a unha moral relixiosa centrada nos fins 

e propón os medios para acadalos.

Tanto nun sentido coma noutro, a relixiosidade se-

mella estar en declive no chamado mundo moderno, 

decadencia que se debe ao avance e á extensión da 

visión científica do cosmos e da sociedade no que res-

pecta ao plano ideolóxico. Xunto a isto, a decadencia 

da influencia da relixión tamén deriva da extensión da 

racionalidade como patrón ou guía de comportamento 

–público e privado- desde a construción da autonomía 

moral do suxeito.

Porén, a relixiosidade persiste e ten presenza como 

experiencia espiritual no plano individual ou como a 

práctica de rituais no plano social. Precisamente esa di-

mensión conectada coa experiencia, ou que se traslada 

a unha forma de vida, pódese ver que está na raíz dos 

cambios que se están a producir nos comportamentos 

relixiosos de moitas persoas na sociedade occidental: 

seitas, crenzas e guías de comportamento incorporados 

doutras culturas, nomeadamente orientais. 

* Estracto da conferencia “Feminismo e sociedade laica” 

pronunciada en Vigo nas Xornadas Por umha sociedade 

laica, polo nosso direito a decidir organizadas en Vigo 

polas Mulleres Nacionalistas Galegas MNG.

M E R C E D E S  O L I V E I R A  M A LVA R 
E  A M A D A  T R A B A  D Í A Z

A RELIXIÓN E AS MULLERES*
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Con todo, resulta obvio que a relixión segue a ter unha 

importancia grande no funcionamento da sociedade 

debido, sobre todo, á influencia e ao pouso da histo-

ria e da tradición. Mais agora estamos asistindo a un 

repunte dos movementos ultrarrelixiosos co obxectivo 

de ocupar o espazo político. 

Exemplo disto son as liga-

zóns do partido republicano 

dos EEUU cos movementos 

cristiáns fundamentalistas 

ou a evolución que está to-

mando a actitude da xerar-

quía católica en España e os 

movementos constantes de 

axitación na rúa. 

A forza da relixión reside en 

que ten contribuído e con-

tribúe, especialmente nas 

sociedade teocráticas, á co-

hesión social, establecendo 

símbolos, valores e normas 

comúns que organizan a vida 

social e incorporando vín-

culos morais e emocionais. 

Asemade, a relixión é unha 

peza clave para o control 

social, as imaxes e a retóri-

ca relixiosa é empregada en 

todas as sociedades para pro-

mover a conformidade, espe-

cialmente a través do medo 

(na Igrexa Católica aínda an-

damos ás voltas co inferno). 

No plano das vivencias posi-

tivas asociamos a relixión e 

a espiritualidade aos senti-

mentos que nos reconfortan 

fronte aos desafíos da vida e 

á vulnerabilidade humana, dános forza diante de situa-

cións que producen estrés, como a morte. Por iso, os 

rituais relixiosos acompañan os acontecementos vitais 

“importantes” da vida e os ritos de pasaxe (nacemento, 

morte, matrimonio, etc.) 

A relixión propón un discurso de valores xerarquizado e 

orientado desde unha moral baseada nunha “Verdade” 

superior, o que lle confire a esa orde moral seguridade 

e permanencia. Neste sentido, resulta interesante re-

flexionar sobre a liberdade de expresión, un valor pri-

mordial na sociedade democrática, pero que cando no 

uso desa liberdade de expresión se cuestionan valores, 

principios ou autoridades relixiosas sempre xurde un 

debate sobre os límites desa liberdade. 

Todas estas consideracións son importantes, pero 

aínda debemos ter en conta os discursos que analizan 

a relixión en relación á desigualdade social. A relixión 

desenvolve un papel importante como instrumento de 

lexitimación do poder e de reprodución cultural dos 

privilexios e das elites establecidas. Ademais o dis-

curso relixioso leva a cabo un exercicio de violencia 

simbólica coa imposición dunha ideoloxía de subordi-

nación duns grupos a outros, nomeadamente das mu-

lleres aos homes. 

A relixión como fundamento 
do poder patriarcal

Ata onde coñecemos, todas as sociedades establecidas 

polos seres humanos e todas as relixións do mundo son 

patriarcais, aínda que con diferente intensidade.

As figuras centrais da cosmoloxía relixiosa son mas-

culinas e os líderes relixiosos son homes. As mulleres 

adoitan quedar excluídas da organización relixiosa, 

chámese igrexa ou calquera outra denominación, ao 

mesmo tempo que quedan excluídas dos ámbitos de 

poder e do control dos recursos do conxunto da so-

ciedade. 

A intensidade desta exclusión adoita ir xunta, pois a 

exclusión social susténtase na exclusión establecida 

Virxe co neno, pintura sobre madeira de Filippo Lippi, século XV.
(páxina seguinte): Eva, pintura sobre madeira de Lucas Granach el Viejo, 1533.
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polo discurso relixioso. Canto máis peso social e po-

lítico ten unha relixión nun contexto dado, maior é a 

exclusión que padecen as mulleres. A razón derivaría 

de que o discurso relixioso vai cargado coa lexitimi-

dade do transcendente, do inapelábel, da “Verdade 

Revelada”.

Alguén podería alegar que nalgunhas relixións, coma 

na católica, hai figuras femininas obxecto de venera-

ción. Mais María, a nai de Xesús, a redentora do pe-

cado de Eva, ocupa un espazo ideal para establecer 

sobre a súa figura unha das vertentes do dobre dis-

curso emitido pola Igrexa Católica. Neste establécese 

a dupla natureza feminina, Eva encarnaría a do mal e 

María a do ben. No discurso relixioso católico a mu-

ller encarna unha dupla natureza, unha que hai que 

avivar e outra que hai que someter. A maldade está 

representada simbolicamente en Eva, cuxo pecado 

consiste en probar a froita da árbore do coñecemento, 

sendo condenada por tal falta á expulsión do paraí-

so arrastrando ademais a toda a especie humana. O 

ben encárnase en María, que é a representación da 

autonegación e a submisión, a entrega e a renuncia 

supremas capaz co seu sacrificio e a súa virtude de 

salvarnos do pecado cometido por Eva. 

A natureza maligna das mulleres todas pode ser ven-

cida grazas á súa submisión ao poder patriarcal lexiti-

mado pola ideoloxía relixiosa, de modo que ao final só 

poida desenvolverse a natureza virtuosa: María debe 

vencer a Eva. A mediación do discurso relixioso é funda-

mental onde a capacidade para emitir e sancionar está 

totalmente nas mans dos homes. 

A pesar do trunfo da natureza feminina virtuosa encar-

nada en María-nai, no discurso relixioso sempre se fai 

referencia á ameaza do mal. A veneración que se profe-

sa a María non é suficiente para recoñecer a capacida-

de creadora das mulleres, nin impide que a idea forza 

respecto do xénero no discurso relixioso cristián sexa 

a da superioridade masculina. Segundo este discurso 

o home foi creado “a imaxe e semellanza de Deus”, 

mentres que as mulleres foron “creadas para a gloria 

do home” ou para o seu servizo: 

“ O home non foi feito da muller, senón a muller 

do home; o home non foi creado da muller senón 

a muller do home” (1 Corintios 11,7-9). 

Todo ese discurso negador pode estar a revelar un in-

tento exacerbado de negar e ocultar o poder de dar 

a vida que teñen as mulleres e que nas sociedades 

anteriores á implantación das relixións monoteístas, 

era recoñecido e dignificado, aínda que tamén te-

mido. Se cadra por isto, cando se ve a posibilidade 

de controlar ese poder, todas as relixións trazan o 

mesmo camiño. 

Non deixa de ser revelador, neste mesmo sentido, que 

en todas as relixións politeístas as divindades femi-

ninas aparecen divididas, unhas doces e amorosas e 

outras destrutoras. 

As mulleres non ocupan precisamente unha posición 

dominante, nin no panteón nin na xerarquía relixio-

sa. Mais, se os discursos politeístas colocan as di-

vindades femininas por baixo das masculinas, nos 

discursos monoteístas as mulleres perden toda forza 

simbólica ao desapareceren as deusas, mesmo as 

menores. Só quedan María e as santas –no catoli-

cismo, por exemplo- modelos de virtudes femininas 

acordes co discurso patriarcal.

Para ilustrar a argumentación da subordinación pa-

triarcal das mulleres na relixión, poderíase citar outra 

pasaxe bíblica que se dirixe ás mulleres da seguinte 

maneira: 

“Mulleres, sometédevos aos vosos maridos, 

como ao voso Señor Deus; o marido é a cabe-

za da muller, como Cristo é a cabeza da Igrexa” 

(Efesios 5, 22-24). 
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Outro exemplo, entre moitos, atopámolo nunha das 

epístolas a Timoteo, onde se afirma: 

“Non permito a ningunha muller que ensine ou 

teña autoridade sobre os homes. A muller debe 

permanecer calada. Adán foi creado primeiro e 

Eva despois. Adán non foi enganado, pero Eva foi 

enganada e converteuse en pecadora. A muller 

será salvada a través da maternidade, se man-

tén a súa fe, o seu amor, a súa santidade e a súa 

modestia” (1 Timoteo 2, 11-15)

De xeito semellante, o Corán, o texto sagrado do Islam, 

sostén que “As mulleres están a cargo dos homes” (ci-

tado en Kaufman, 1976:163).

Os varóns xudeus ortodoxos inclúen as seguintes frases 

entre as súas oracións diarias:

“Loado sexas, Ti, Señor, Noso Deus, Rei do Uni-

verso, porque non nacín xentil.

Loado sexas, Ti, Señor, Noso Deus, Rei do Univer-

so, porque non nacín escravo.

Loado sexas, Ti, Señor, Noso Deus, Rei do Univer-

so, porque non nacín muller.”

Historicamente, as principais relixións mundiais, impe-

diron ás mulleres seren ministras de deus ou exerce-

ren o sacerdocio. Na actualidade os grupos islámicos, 

os xudeus ortodoxos, e a Igrexa Católica Romana con-

tinúan a excluílas da xerarquía relixiosa1. 

Un número crecente de confesións protestantes, 

por exemplo a Igrexa de Inglaterra (desde que o 

votou en 1992) e os metodistas, están a variar as 

políticas tradicionais e están a ordenar mulleres 

e manteñen políticas menos belixerantes coa ho-

mosexualidade e a transexualidade2. O xudaísmo 

reformista admite, xa hai tempo, que as mulleres 

poidan ser rabinas.

As críticas e demandas que están a recibir as estruturas 

patriarcais das relixións organizadas (desde a ordena-

ción de mulleres até o emprego dunha linguaxe neu-

tra en termos de xénero nos himnos e nas oracións) 

veñen desatando intensas controversias e incomodan-

do moito os reaccionarios e conservadores, que adoitan 

ocupar as posicións de poder. 

O desenvolvemento no pensamento crítico e reno-

vador dentro das relixións tivo lugar grazas aos es-

forzos de activas correntes feministas presentes en 

moitas comunidades relixiosas actuais e do pasado. 

É salientábel que xa hai máis dun século unha muller, 

coñecida sufraxista, Elizabeth Cady Stanton publica-

ra unha serie de comentarios ás escrituras bíblicas, 

titulada The woman’s Bible (1895). Na súa opinión 

os homes e as mulleres foron creados como seres 

co mesmo valor, e a Biblia tería que reflectir ple-

namente este feito. Segundo esta autora, o nesgo 

masculino da Biblia non reflicte a auténtica concep-

ción divina, senón que ese nesgo é a consecuencia 

mesma de ter sido escrita por homes.

1 As posicións do papa actual van no sentido 

de ratificar que a función principal das mulleres 

é a maternidade e a imposibilidade de acceder 

ao sacerdocio.

2 É posíbel que isto sexa debido á secularización 

da sociedade e á falta de vocacións que fai que 

os seminarios queden sen alumnos. 

A Biblia e o Corán.
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As persoas que sosteñen esta visión argumentan que 

as ríxidas tradicións patriarcais de moitas igrexas son 

contrarias á imaxe bíblica de Xesús coma a dun perso-

naxe que encarnaba calidades que o patriarcado asocia 

coa natureza feminina: non agresivo, non competitivo, 

sosegado e humilde de corazón, amigo dos marxina-

dos, que apoiaba os débiles...3 

En xeral, o enfoque (ou enfoques) feminista sostén 

que mentres que as nocións tradicionais de xénero 

non sexan eliminadas da nosa imaxe de deus, as mu-

lleres nunca gozarán de igualdade cos homes dentro 

da igrexa.

“Se deus é home, daquela o home é deus”4. A teóloga 

Mery Daly, autora desta afirmación, concibe a cristian-

dade coma un mito patriarcal, segundo ela, a historia 

cristiá serviu para eliminar outras relixións, que pos-

tulaban a existencia de divindades femininas, coa fi-

nalidade de confinar, de controlar, de apropiarse das 

mulleres. Afirma que o cristianismo está baseado en 

rituais de sadismo, como a cruz –símbolo de tortura-, 

ademais de promover o odio ás mulleres. Por manter 

estas posicións esta teóloga inicialmente católica foi 

afastada da docencia na Universidade de Boston, onde 

levaba anos exercendo o seu maxisterio. 

Mesmo na máis benévola das imaxes que pode pre-

sentar unha relixión sobre a muller –o budismo ma-

hayana- onde as mulleres son presentadas baixo 

unha luz favorábel, o patriarcado dominante na so-

ciedade fai que, de calquera modo, o feminino apa-

reza asociado ao secular, ao carente de poder, ao 

profano e ao imperfecto. Nos textos budistas apa-

recen retratos opostos de mulleres, reflectindo, sen 

dúbida, as actitudes ambiguas que os homes teñen 

cara as mulleres, por un lado maternais, delicadas, 

agarimosas, sabias, e polo outro, misteriosas, impu-

ras, destrutivas, portadoras do mal. 

Nun sentido antropolóxico, a necesidade e o medo 

deben estar detrás desta construción que a relixión fai 

das mulleres -ambivalente ou biface- tan estendida no 

mundo e á que xa nos temos referido. 

3 Sandra Schneiders, With Oil in Their Lamps: 

Faith, Feminism, and the Future (2000).

4 (Mary Daly: 1968, 1973).

“The woman’s Bible” de Elizabeth Cady Stanton (1895).
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Laicidade e dereitos universais

As palabras inclúen polo común diversos significa-

dos. A palabra laico adóitase empregar como contra-

posta a clérigo, e a de laicidade como contraposta a 

relixiosidade. Neste sentido, unha sociedade laica e 

laicista viría sendo aque-

la que se organiza desde 

unha perspectiva non cle-

rical ou relixiosa. 

O obxectivo de organizarse 

así é o de fixar para a con-

vivencia social unhas bases 

éticas e morais non relixio-

sas, isto é, laicas. Nesta, os 

valores terían que ser co-

múns e compartidos, nos 

que todas as persoas poi-

dan verse reflectidas por 

enriba das diferenzas, e 

que fagan posíbel a con-

vivencia do conxunto das 

persoas que compoñen a 

sociedade.

No ámbito da organización sociopolítica, implica o re-

coñecemento da autonomía dos planos político e civil 

respecto do relixioso. Como di Luís Mª Cifuentes “O 

laicismo non é hostil á relixión nin aos sentimentos 

relixiosos, senón unha reacción lexítima fronte ao cle-

ricalismo e aos intentos de impoñer unha determina-

da moral a toda a poboación”. 

Por enriba ou por baixo do diferente está o común, 

aquilo que todas as persoas compartimos, sustentando 

ou atravesando a trama multiforme do xénero, da xe-

nealoxía –ou mesmo do que aínda se ven denominan-

do como raza-, da etnia, da cultura, da clase, de relixión 

ou das crenzas, sexan cales foren. 

A laicidade serve para construír piares comúns, para 

fomentar o espírito crítico, para derrubar prexuízos nos 

que se sustenta a desigualdade e a dominación.

Nesta liña de pensamento, as mulleres somos o 

“grupo social” máis interesado en reivindicar o lai-

cismo fronte ao poder pa-

triarcal tan ferreamente 

sustentado por todas can-

tas organizacións relixio-

sas e mesmo seitas existen 

no mundo e pola ideoloxía 

relixiosa en xeral. Debé-

monos opoñer á ideoloxía 

patriarcal da relixión con 

toda a forza ao noso al-

cance se queremos que 

as mulleres teñan status 

pleno de cidadanía. 

Se todas as relixións teñen 

discursos constitutivos que 

sitúan a un pobo concre-

to como o elixido, dentro 

deses pobos, as mulleres 

son un grupo inferiorizado e subordinado. A laicidade, 

ao acreditar que as mulleres son persoas, e como tais 

suxeitos de dereitos de cidadanía en calquera lugar 

do mundo, protéxeas das invasións arbitrarias e das 

manipulacións ideolóxicas, e dálles carta de cidada-

nía universal. 

Contra o pensamento laico

Para desenvolver esta parte escollemos, de entre 

todas as posíbeis, só dúas das versións do discurso re-

lixioso. O criterio de escolla foi simplemente por razón 

de proximidade. 

Unha delas, o Islam, está constantemente de actuali-

dade e é obxecto de relevancia social máis alá da súa 

mensaxe patriarcal. A outra, o catolicismo, é a que 

temos máis próxima e impregna os nosos valores, 

sendo precisamente por iso máis difícil de desvelar.

A loita da Igrexa Católica contra a extensión do laicis-

mo na sociedade comeza xa inmediatamente despois 

do trunfo da Revolución Francesa e dun xeito particu-

lar como resposta á Declaración dos Dereitos do Home. 

Sucesivas encíclicas de papas sucesivos marcan a histo-

ria recente da igrexa fronte á liberdade de conciencia 

como dereito universal. 

A loita das mulleres en prol da afirmación dos propios 

dereitos como cidadás atopa o seu elemento común 

no inimigo a afrontar: a tradición, que na maior parte 

das veces vai nitidamente avalada polo discurso da 

relixión institucionalizada, que como vimos de ver é 

un instrumento especialmente sensíbel para o soste-

mento do patriarcado.

Como exemplo de tradición enraizada no pensamento 

relixioso podemos referir a relación entre os nomes de 

muller e as virtudes adscritas ao feminino pola relixión 

católica. As virtudes que deben posuír as mulleres ca-

tólicas “boas” son: piedade, pureza, caridade, fe,… ou 

aspectos relacionados coa tendencia masoquista do ca-

tolicismo (escollendo a cruz, o sangue, a dor… como 

símbolos), que aparecen estratexicamente unidos a 

nomes de virxes que se lle impoñen ás mulleres: Fe, 

Esperanza, Caridade, Gloria, Purificación ou Pura, Inma-

culada, Piedade, pasando por outros máis truculentos 

como Escravitude, Dores, Cruz, Soidade, Angustias, que 

nunca se lle impoñen aos homes, e que van deixando 

un pouso no inconsciente… 

Deixando á marxe este aspecto da tradición, é impor-

tante que nos centremos no que formula a doutrina 

católica indo directamente ás fontes. Para non nos re-

“O laicismo non é hostil 
á relixión nin aos 

sentimentos relixiosos, 
senón unha reacción 

lexítima fronte ao 
clericalismo e aos 

intentos de impoñer unha 
determinada moral 
a toda a poboación”.
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montarnos demasiado no tempo, fixarémonos exclu-

sivamente no máis recente, na doutrina emitida no 

século XX. Durante as tres primeiras décadas do século 

pasado o Vaticano vía con horror as demandas de se-

cularización e as novas propostas educativas que po-

dían desprazar o discurso relixioso e o espazo social e 

de poder que ocupaban en Europa e América. No seu 

intento de atallar o laicismo o Papa Pío XI promulga a 

encíclica Divini Ilius magistri: 

“A misión de educar corresponde, ante todo e 

sobre todo, en primeiro lugar á Igrexa e á fami-

lia, e correspóndelles por dereito natural e divi-

no, e, polo tanto, de maneira que non se pode 

derrogar, ineluctable e indelegable”. 

Nesta encíclica critícase duramente a coeducación, en-

tendendo que se trata dun erro grave “por partir do 

naturalismo que nega o pecado orixinal”. A igrexa va-

ticana criticaba a coeducación por alimentar unha cen-

surábel confusión de ideas, por permitir a convivencia 

promiscua dos dous sexos nunha mesma aula e avalar 

a idea dunha igualdade niveladora dos sexos. Para a 

igrexa a doutrina da coeducación era perniciosa porque:

“O creador ordenou e dispuxo a convivencia per-

fecta dos dous sexos soamente na unidade do 

matrimonio, e gradualmente separada na fami-

lia e na sociedade. Ademais, non hai na natu-

reza mesma, que os fai diversos no organismo, 

nas inclinacións e nas actitudes, ningún moti-

vo para que poida ou deba haber promiscuida-

de e moito menos igualdade de formación para 

ambos sexos”.

O medo á coeducación será o medo á igualdade das 

mulleres. Tal como se pode ver na encíclica do mesmo 

papa Casti connubi: 

“A emancipación da muller é corrupción do seu 

carácter propio, da súa dignidade de nai; é tras-

torno de toda a sociedade familiar, co que ao 

marido se lle priva da esposa e aos fillos da nai 

e a todo o fogar doméstico do custodio que o 

vixía sempre”.5

Hoxe a igrexa case non ten variado o seu discurso, 

se cadra todo máis moderou a linguaxe. Fronte á IV 

Conferencia Mundial de Beijing (1995) a igrexa tivo 

moito interese en “clarificar a plena verdade sobre 

a muller”. 

O papa Xoán Paulo II dirixiu unha Carta ás mulleres 

na que insiste na idea da situación desigual deno-

minando a relación entre home e muller como a de 

“unidualidade relacional”. Para explicar este concepto 

bota man do Xénese “Non é bo que o home estea só, 

voulle facer unha axuda adecuada”. (Xénese 2,18) 

“Na creación da muller está inscrito, pois, desde o 

inicio o principio da axuda”. 

Daquela, a posición e o papel da muller é servir de 

axuda ao home. Debido a isto, o horizonte de servizo 

dunha muller e dun home é ben diferente. O horizonte 

social das mulleres materialízase nunha forma de ma-

ternidade afectiva, cultural e espiritual, que na esfera 

laboral acada a súa plasmación no campo da educa-

ción, da saúde e das institucións asistenciais. Calquera 

outra actividade condúcea á masculinización.

Para a igrexa de Roma a través do Consello Pon-

tificio para a Familia, na Conferencia Mundial das 

Mulleres de Beijing no 1995 constatouse que a ex-

tensión dunha “igualdade indiferenciada” é produ-

to dos erros ideolóxicos de inspiración Malthusiana, 

hedonista e utilitarista e, é claro, das chamadas teo-

rías do xénero:

“Unha tendencia aparecida na Conferencia de 

Beijing, pretende introducir na cultura dos pobos 

a ideoloxía do xénero. Esta ideoloxía afirma que 

a maior forma de opresión é a opresión dos 

homes sobre as mulleres e que esta opresión 

está institucionalizada na familia monogámica. 

[…].Somos conscientes de que xa moitas veces 

o Santo Pai, e seguindo os seus pasos o Ponti-

ficio Consello para a Familia, tense pronunciado 

sobre estas ideoloxías que non son só anti-vida 

e anti-familia, senón que son tamén destrutoras 

das nacións”.

Todos os credos relixiosos parécense na consideración 

que teñen sobre as mulleres. A diferenza máis radi-

cal non está nas mensaxes dunha ou doutra relixión, 

senón na influencia que ten a construción política das 

diferentes sociedades. 

O importante neste caso é a incorporación ao sistema 

político da laicidade, e claro está, a extensión mesma 

do estado laico, no que a relixión pasa a ser parte das 

vivencias privadas de cada quen, o que impide que 

a relixión teña demasiada influencia sobre cuestións 

que afectan os dereitos fundamentais das persoas, os 

códigos civís e de familia, etc.

5  Na orde política, a España franquista, 

seguidora fiel da doutrina católica e conformadora 

do Estado Confesional (nacionalcatolicismo), 

realiza a inmediata abolición da coeducación 

instaurada nos programas republicanos. Para 

ilustrar este feito destacamos o texto seguinte:

“…coa supresión desta inmundicia moral e 

pedagóxica que se chama coeducación demos 

(…) o primeiro paso cara unha verdadeira 

formación da muller… En primeiro lugar, imponse 

a volta á saudable tradición que vía na muller á 

esposa, á filla, á nai, e non á “intelectualada” 

pedantesca que intenta en van igualala ao 

varón nos dominios da ciencia, “cada cousa 

no seu sitio” e o da muller non é o foro nin o 

taller… senón o fogar, coidando da casa e dos 

fillos, poñendo nos ocios do marido unha suave 

lumieira de espiritualidade e de amor.”
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Ademais de coincidiren na exclusión e na inferioriza-

ción das mulleres, as grandes relixións coinciden tamén 

na xustificación desa opresión, aspecto ao que xa nos 

temos referido abondo. 

A imaxe que a relixión adoita dar do carácter esencial 

e constitutivo do feminino, e por tanto do carácter par-

ticular das mulleres, é a de falta de madurez, emotivi-

dade, irresponsabilidade, debilidade, inferioridade. As 

mulleres non son de fiar, por tanto é necesario afastalas 

do goberno e das cousas importantes e é preciso que 

sexan tuteladas e sometidas, porque de estaren libres 

poden producir o caos.

Segundo a socióloga e escritora de Marrocos Fátima 

Mernissi na súa obra El harén político afirma que o 

Islam é moi diverso na opresión patriarcal que exer-

ce e na influencia social e político-xurídica que ten. 

No que respecta ao peso e capacidade de opresión 

sobre as mulleres, depende, sobre todo, do grao no 

que se entretece coas esferas citadas do poder do es-

tado. No mesmo sentido, cabería dicir, que a muller 

“musulmá” é só unha abstracción, existen as mulle-

res turcas, kuwaitís, sauditas,… con problemas que 

son moi diferentes. A súa condición de cidadanía ou 

de submisión ao patriarcado está ditada –como xa in-

dicamos antes- non tanto pola relixión en abstracto, 

como pola estrutura política do país de que se trate 

e ao que pertencen, que pode estar máis ou menos 

influenciada pola ideoloxía relixiosa e polo poder po-

lítico e xurídico do clero. 

Nas sociedades musulmá as mulleres constitúen hoxe 

un poder suave que pode empurrar a estes países cara 

a posíbeis aperturas democráticas e de desenvolve-

mento. Isto é o que opina Enma Bonino. 

Fotografía de Antón García feita no Cairo.
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Se acordamos con ela, é posíbel esperar un próximo 

inicio da liberación das fortes ataduras patriarcais que 

sofren as mulleres e a diminución da violencia de todo 

tipo que as relega desde hai sé-

culos ás marxes da sociedade. 

Isto non só en termos políticos e 

de dereitos e liberdades, senón 

tamén en termos de acceso aos 

recursos básicos e aos elemen-

tos fundamentais que poden 

facer posíbel a igualdade, como 

son a educación e a saúde. O 

acceso á vida profesional e po-

lítica e a progresiva eliminación 

da violencia de xénero, vai des-

correr de forma parella ao re-

coñecemento dos dereitos de 

cidadanía que só avanzarán coa 

extensión dunha moral laica que lles permita exercer a 

defensa da súa liberdade e facer valer o que nós defi-

nimos como dereitos naturais e imprescritíbeis do ser 

humano, entre eles a vida, a integridade física, a liber-

dade ou a propiedade.

No caso de países teocráticos como Afganistán, os 

ulemas –estudosos relixiosos- ofrecen unha visión das 

mulleres que se ampara en textos do Corán que son 

humillantes para as mulleres:

“Os homes están por enriba das mulleres, porque 

Deus favoreceu a uns respecto de outros, e por-

que eles gastan parte das súas riquezas a favor 

das mulleres. As mulleres piadosas son submisas 

ás disposicións de Deus; son reservadas en au-

sencia dos seus maridos no que Deus mandou 

ser reservado. A aquelas de quen temades a des-

obediencia, amoestalas, confinalas nas súas ha-

bitacións, golpealas”.

Os ulemas e a umma -comunidade de crentes- decán-

tanse por converter certas pasaxes do Corán en sha-

rías ou leis relixiosas notabelmente discriminatorias 

para as mulleres, en lugar de perfeccionar os códigos 

civís segundo as indicacións da ONU. 

De feito, moitos países de tra-

dición islámica que teñen refor-

mado as súas constitucións, non 

fixeron o mesmo cos seus códi-

gos de familia, que seguen fieis 

ao dereito consuetudinario ou á 

lei relixiosa. Son concesións do 

poder do estado ao poder re-

lixioso. Cédese sobre aquilo que 

non importa porque afecta un 

grupo inferiorizado, desposuí-

do. Cédese no que ten que ver 

cos dereitos fundamentais das 

mulleres, mantendo o poder 

patriarcal, mantendo a discriminación e a desigualda-

de nun elemento básico da estrutura social. 

Identidade relixiosa, 
laicidade e dereitos das mulleres 

Non só existe unha confrontación entre relixión e laici-

dade no que respecta aos dereitos humanos universais, 

senón que esta confrontación adquire especial relevan-

cia cando se trata dos dereitos das humanas, dos derei-

tos universais das mulleres, que son realmente os máis 

atacados e os menos recoñecidos. 

Nesta liña hai un aspecto do problema que debemos 

destacar, trátase do tema do respecto á diferenza cul-

tural. É preciso definir moi ben os contornos dese res-

pecto para non confundir o recoñecemento e o respecto 

que debemos ter por outras culturas que nos singulari-

zan co que realmente corresponde ao campo dos derei-

tos e da dignidade humana. 

A definición deses contornos está a afectar a conviven-

cia e a forma de exercer a democracia e de construír 

o estado de dereito nos países occidentais, onde pola 

forza das migracións ten cada día máis repercusión. 

En Europa, a recente desregulación e liberalización da 

economía tivo como efecto a retirada de servizos, que 

semellaban consolidados, do estado de benestar entre 

a poboación dos “barrios periféricos e difíciles”. Isto 

tivo como efecto a substitución do estado polos inte-

gristas relixiosos, que montaron unha rede de “carida-

de” paralela. Como se pode comprender, á par desa 

substitución camiña a ideoloxización relixiosa que se 

concreta especialmente no ámbito da vida privada, no-

meadamente nos costumes familiares.

Así, permítese aos individuos procedentes doutras cul-

turas que gocen dun espazo de autonomía expresiva no 

plano cultural e privado, a cambio de que se sometan 

a outros requirimentos do sistema que a organización 

social considera non negociábeis e que se sitúan na es-

fera pública da produción e da política. 

As consecuencias son bastante evidentes; refórzase o 

patriarcado e con isto deteriórase o exercicio dos de-

reitos das mulleres, que se teñen que someter, ou que 

se someten, pola forza da opresión ou da necesidade 

de obteren axuda económica ou doutro tipo, ou pola 

persuasión da comunidade e pola necesidade de acep-

tación e integración nun mundo alleo. O debate do veo 

en Francia puxo esta cuestión sobre a mesa. Toda esa 

confrontación está a ser empregada para fortalecer o 

patriarcado e someter as mulleres.

A loita pola emancipación laica do dereito, garantía de 

liberdade para todos os seres humanos, que así serán 

promovidos á verdadeira autonomía ética: elixir o seu 

modo de vida, a súa sexualidade, o seu tipo de relación 

cos demais dentro do respecto das leis comúns e ter 

libre acceso aos métodos anticonceptivos ou ao aborto.

... a muller “musulmá” 
é só unha abstracción, 

existen as mulleres 
turcas, kuwaitís, 
sauditas,… con 

problemas que son 
moi diferentes.
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Se vamos comprobar as cuestións sobre as que se pide 

respecto ás outras culturas ou ás diferenzas, vemos 

que unha gran maioría delas afecta a consideración e 

o control sobre as mulleres. Iso en Europa, o que non 

é moi distinto do que pasa nos países islámicos coas 

cesións nos códigos de familia, etc. Hai que facer visí-

bel o desprezo oculto polos dereitos das mulleres que 

se agocha en certas reivindicacións de recoñecemen-

to, pero deben ser as mulleres, dentro de cadanseu 

contexto, as que elaboren o propio discurso, aténdose 

á súa realidade cultural. 

Laicismo e educación 
das mulleres

A universalización da educación baixo os presupostos 

da laicidade supón para as mulleres a implantación 

dun modelo que as contempla en pé de igualdade cos 

homes. O laicismo non é unha particularidade da his-

toria dalgúns países, senón unha conquista de alcance 

universal que debemos preservar e promover.

Hoxe en España fináncianse con cartos públicos, di-

rectamente desde institucións públicas ou a través da 

Igrexa Católica, organizacións dedicadas, din elas, á 

defensa da vida e á defensa das nais, e que procla-

man cousas tan “liberadoras” como que a anticon-

cepción é contraria á lei natural e que o aborto é un 

asasinato, chegando a soster que mesmo en caso de 

perigo da vida da nai é ilexítimo abortar. Sábese que 

hai centros educativos concertados que defenden ese 

tipo de ideoloxías, nas que se fala con termos seme-

llantes aos que poderían ser empregados por outras 

relixións fundamentalistas, (o islam, por exemplo) 

sobre os pecadores e os infieis, sobre os ateos, as per-

soas homosexuais ou as mulleres que toman a deci-

sión de abortar.

Nos últimos tempos a igrexa católica ten organizado 

todo un movemento para recuperar terreo e posicións 

perdidas. Este movemento fundamentalista ten un dos 

seus frontes máis activos en España, onde o sistema 

educativo a través dos colexios relixiosos concertados 

teñen un puntal moi a considerar.

Asistimos a unha loita organizada contra o pensamento 

secularizador e laico, a unha volta ao fundamentalis-

mo relixioso, unha de cuxas liñas fundamentais é pre-

cisamente a defensa do patriarcado e a subordinación 

da mulleres. A Igrexa Católica, nomeadamente a súa 

xerarquía, estao a facer empregando estratexias de 

mobilización e de axitación, na rúa e nos medios de 

comunicación que controla, propias de quen mantén 

posicións subversivas. Iso é o que parece pretender: 

subverter a hexemonía do pensamento democrático, 

mesmo cando aínda ten un desenvolvemento cativo, 

para substituílo por criterios de moral pública proceden-

tes da fe e da verdade revelada. 

Datos sobre o financiamento 
da Igrexa Católica6

• Os colexios católicos e a Iglesia reciben do Estado 

máis de 3.000 millóns anuais.

• Vantaxes fiscais para a Iglesia: exención do IVE.

• Son máis de 30.000 profesores de relixión, máis de 

500 millóns de euros ao ano.

• A rede concertada recibe uns 4.000 millóns de € (os 

relixiosos 2.700).

• Para pagar soldos de curas e bispos, o Estado dá 

cada ano 40 millóns por riba do recaudado no IRPF co 

recadro do 0.52%. Isto supón para a Igrexa máis de 500 

millóns de € desde 1991.

• España mantén unha relación co Vaticano moi boa, 

poucos países teñen políticas tan favorábeis coa Igrexa.

• Un país non confesional que oferta na pública a 

obrigatoriedade da oferta da relixión, impartida por 

profesorado designado pola Igrexa e pagado polo Es-

tado.

6  Fonte: El País 12 de novembro de 2005 
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I

A maior parte da historiografía actual coincide en afir-

mar que se existe unha constante durante a toda a 

ditadura franquista —e cómpre non esquecer que en 

Galiza as súas raíces se remontan ao 20 de xullo de 

1936— esta é a represión. Porque a represión non se 

esgotou cos milleiros de vítimas asasinadas paralegal-

mente ou executadas diante dun pelotón de fusila-

mento despois de seren condenadas a morte nunha 

farsa de consello de guerra. Pensar o contrario signi-

ficaría esquecer a existencia dun auténtico microcos-

mos represivo que se proxectaba sobre os aspectos 

máis insignificantes da vida dos homes e mulleres que 

padeceron aqueles anos de medo e fame; obviar a 

súa meticulosidade, afán de perfección e prolongación 

no tempo. Estudar a represión franquista esixe adop-

tar unha perspectiva ampla que, sen renunciar a unha 

sistematización dos diferentes elementos desintegra-

dores do tecido social empregados, a contemple como 

parte dun programa de acción global que se tradu-

ciu na recreación dun clima de sometemento que se 

proxectaba sobre amplas capas da poboación.

A utilización da forza foi moito máis alá dunha sim-

ple violencia xeradora de relacións de poder. No inicio 

utilizouse para liquidar calquera gromo de resistencia 

ao golpe de estado. Unha vez eliminada esta, para 

paralizar calquera manifestación de disidencia, forzar 

a participación activa de toda a sociedade no esforzo 

bélico e xerar todo un conxunto de lealdades com-

pulsivas que fosen ampliando a base social que co-

mungaba cos obxectivos que dicían defender os que 

se sublevaron contra a legalidade republicana. Final-

mente, para facilitar a dominación e o sometemento 

dos individuos co obxectivo de que asumisen, mesmo 

no subconsciente, os novos códigos e valores inspira-

dores do novo Estado. Se a isto engadimos a compli-

cidade social na súa implementación, comprenderase 

facilmente as dificultades que a súa análise presenta, 

calquera que sexa a óptica escollida.

Unha destas ópticas ou enfoques pode ser o da pers-

pectiva de xénero. Porque, digámolo xa desde o inicio, 

non cabe dúbida que existiu unha represión diferen-

MULLER E REPRESIÓN 
FRANQUISTA EN OURENSE

X U L I O  P R A D A  R O D R Í G U E Z
Universidade de  Vigo

Rosa Fernández Lorenzo, Nila Fontaíña Freire, Isolina González Fernández, 
Javiera González Fernández, Carmen Nóvoa Pereira, María Sequeiros González, Vodanila e Parella.

(páxina anterior): Estampa de Castelao da serie “Milicianos” editada en Nova Iorque no ano 1938.
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ciada sobre a muller en toda a retagarda franquista. E 

tamén, é claro, en Ourense. Moitas son as razóns que 

explican a causa dunha represión diferente segundo 

o sexo do suxeito pasivo dela. Porén, ao meu xuízo, 

poden sintetizarse en tres grandes categorías analíti-

cas que nos permitirán cumprir satisfactoriamente os 

obxectivos perseguidos con esta achega: visualizar a 

existencia dunha represión de xénero e singularizar 

nalgunhas mulleres ourensáns os padecementos dos 

millares que na nosa provincia, en Galiza e en todo o 

Estado tiveron que sufrir un castigo engadido só polo 

feito de seren mulleres.

II

A primeira destas categorías ten a ver co que pode-

riamos denominar «grao de inserción da muller nos 

grandes debates sociopolíticos da Segunda República». 

A ninguén resultan descoñecidos os avances que para 

as mulleres trouxo consigo a experiencia republicana 

en campos tan significativos como a educación, a par-

ticipación política, a consecución de maiores cotas de 

igualdade no ámbito da regulamentación das relacións 

familiares —pensemos na lei de divorcio—, a posibili-

dade —limitada, ben é certo— de acceso a ámbitos tra-

dicionalmente reservados para o home no mundo do 

traballo ou os espazos de sociabilidade, etc. A lei de 

sufraxio feminino no só permitiu que as mulleres vo-

tasen por primeira vez en España nas eleccións lexis-

lativas de novembro de 1933. Tamén as converteu nun 

suxeito de interese preferente e diferenciado para as 

diversas formacións políticas: en primeiro lugar, como 

simples receptoras dunha serie de mensaxes e propos-

tas específicas dirixidas a elas para captar o seu voto; 

pero, así mesmo, como activistas políticos susceptíbeis 

de mobilizar vontades e de levar a voz das mulleres a 

un escenario antes reservado aos homes.

Por contra, o prototipo de muller que se vai configu-

rando na retagarda sublevada insiste na necesidade de 

que se consagren a unha vida de «abnegación e sacrifi-

cio», de «autodisciplina», de non traizoar o «magnífico 

destino de muller, entregándose a funcións propias dos 

homes», de ser o «exacto completo do home» e de vivir 

para a «Unidade, a Xustiza e o Imperio». Escritores como 

Francisco de Cossío ou Vallejo Nájera gababan este rol 

en oposición «ás outras», ás «non españolas», atacadas 

dos máis baixos instintos criminais. Nada ten de sor-

prendente, xa que logo, que aquelas mulleres que du-

rante a etapa republicana destacaron publicamente por 

«transgredir» estes valores fosen agora escollidas como 

vítimas preferentes da represión. Ben é certo que nunha 

cidade das características do Ourense dos anos trinta os 

avances foran certamente escasos. Pero precisamente 

por isto, pola singularidade dos casos, atraían sobre si o 

odio e a xenreira dos que as consideraban duplamente 

perigosas por seren de «ideas avanzadas» —a expre-

sión máis empregada na época para definir a aquelas 

que non comungaban cos valores conservadores e «de 

orde»— e por seren mulleres «diferentes» ás outras.

Proxecto de Investigación 
Interuniversitario “As vítimas, 

os nomes, as voces e os lugares” 
promovido pola Consellaría de 

Cultura con motivo do ano da 
memoria www.anodamemoria.com

(arriba): Estivo presa nun campo en 
Asturias ao acabar a guerra civil, 

xa que o seu pai estaba fuxido.

(dereita): Fondo Camilo Dios.
Cárcere das Ventas en Madrid. A máis 

alta no medio é Carmen Fernández, 
nai do guerrilleiro de Sandiás 

Camilio de Díos Fernández, 
Carmen Fernández.
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Os exemplos son numerosos, pero querería singulari-

zalos en dous casos que tamén permiten avanzar nos 

dous mecanismos máis empregados para castigar estas 

mulleres: o asasinato paralegal e as longas detencións 

gobernativas sen acusación formal de ningún tipo e sen 

seren postas a disposición xudicial. O primeiro é o de 

María del Valle Lozano, nai dos irmáns Gómez del Valle, 

un dos cales, Manuel, foi fusilado o 11 de agosto de 

1936 acusado de traizón por tentar organizar a resis-

tencia ao golpe militar. A maioría dos informes non se 

limitaba a destacar o seu carácter de «comunista sig-

nificada», senón que puñan o acento na súa vida pri-

vada, a súa presenza en mitins, hábitos sociais, etc. 

considerados «impropios» para ese prototipo de muller 

tradicional. María del Valle foi detida e conducida en ca-

lidade de presa gobernativa á prisión de Celanova sen 

que sobre ela pesase acusación algunha.

Tampouco Salud Torres Díaz, como ela militante co-

munista e irmá doutro destacado dirixente do par-

tido, Silvio, estaba acusada da comisión de delito 

algún, nin sequera desde a particular «legalidade» 

dos golpistas. Ambas foron sacadas do cárcere ce-

lanovés e asasinadas o 29 de outubro de 1937 na 

Lomba de Lamas, en Xinzo de Limia. A causa oficial 

da súa morte non deixa lugar á especulación: «des-

trozo cerebral por fusilamiento», segundo certifica a 

súa partida de defunción1. A familia botou varios días 

buscando o seu corpo polos montes dos arredores 

até que unha noite, cando xa perdera a esperanza, 

alguén chamou á porta do seu domicilio na rúa da 

Amargura e deixou unha nota indicando onde podían 

atopar o cadáver. Non había moito tempo que lles 

enviara unha carta prohibindo ás súas fillas que ten-

tasen calquera xestión diante dos militares:

“(...) nos dijo que no, que por lo que más quisié-

ramos, que si la mataban que la matasen, que no 

fuéramos a pedir clemencia por ella, ni nos mo-

viéramos de casa para nada, a pedirle nada a esa 

gente, porque creo que estaban aprovechándose 

de todos ellas que daban pena... Les proponían 

cosas... y después al fin no se las concedían...”2.

Ben diferente é o modelo represivo que os subleva-

dos adoptan en casos como o de Eduvigis González 

Ferreras, tamén afiliada ao PCE. O seu marido, Eulo-

gio González López, fora detido aos poucos días do 

golpe, trasladado á prisión de Celanova e obrigado a 

alistarse na Lexión como xeito máis seguro de escapar 

das sacas que se realizaban periodicamente entre os 

presos. No mesmo verán do 36, Eduvigis foi detida en 

Entrimo, onde se refuxiara na casa dunha compañei-

ra, e conducida á prisión de mulleres de Bande sen 

que se puidese acusala de actos de oposición ao golpe 

ou de actividades contrarias ao Movemento. De novo 

os informes insisten no seu carácter de propagandista 

durante a República, na súa presenza activa en mitins 

na Casa do Pobo ourensán, na súa asistencia aos en-

terros das vítimas dos pistoleiros falanxistas, no seu 

carácter anticlerical e na súa participación en colec-

tas en prol da Asociación contra a Guerra e o Fascio. 

E, naturalmente, na concepción da súa vida privada e 

relixiosa, tamén recorrente nos diversos testemuños 

solicitados. Eduvigis non foi posta en liberdade até o 

21 de xaneiro de 1940, despois de permanecer case 

tres anos e medio no limbo dos gobernativos sen que 

ninguén se interesase pola súa situación e ela mesma 

decidise instar á apertura dunha información diante 

do xeneral-xefe da VIII Rexión Militar. O seu delito: ser 

muller, ser de esquerdas e «invadir» ámbitos de socia-

bilidade que as autoridades franquistas consideraban 

incompatíbeis coa condición feminina.

III

O noso segundo nivel de análise situaríanos diante 

daqueles supostos relacionados coa participación de 

mulleres na resistencia ao golpe, o amplo catálogo 

de supostos susceptíbeis de encaixaren dentro do que 

poderiamos denominar auxilio a «familiares fuxidos 

1 Libro de defuncións do Rexistro Civil de Xinzo 

de Limia, fol. 43v e Arquivo da Comisaría de 

Policía de Ourense (ACO), expediente 101.465.

2 Entrevista con Mercedes Gómez del Valle 

realizada por Cuca Tovar (Fondo Historga, 

nº 49, p. 10 da transcrición).

Proxecto de Investigación Interuniversitario 
“As vítimas, os nomes, as voces e os lugares”. 

Carmen Fernández e Jesús de Dios, pais 
do guerrilleiro Camilo de Dios Fernández. 

Carmen estivo varias veces presa en diferentes cárceres.
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ou presos» e as actividades de oposición ao réxime e 

de denuncia dos seus colaboradores.

Entre as primeiras, poderiamos lembrar o caso de Glo-

ria Arias, que tomou parte activa no corte de liñas tele-

gráficas e telefónicas no Xardín do Pousío na mañá do 

20 de xullo de 1936, cando un nutrido grupo de sim-

patizantes da República tentaron evitar que os man-

dos golpistas puidesen transmitir aos postos da Garda 

Civil e ás alcaldías do resto da provincia a declaración 

do estado de guerra. Como nos exemplos relatados no 

epígrafe anterior, os informes da Comisaría de Investi-

gación e Vixilancia non deixan de insistir na súa pre-

senza anterior á sublevación en espazos «impropios» 

para unha muller, caso das diferentes manifestacións 

obreiras organizadas durante a etapa da Fronte Popu-

lar. Mesmo o propio fiscal, no acto en que solicitaba a 

imposición dunha pena de 12 anos e 1 día de cárcere, 

non dubidaba en afirmar literalmente que «si ser mar-

xista es horrendo en un hombre, es abominable en una 

mujer, porque el marxismo las reduciría a la condición 

de bestias de placer»3. Porén, o que levou a esta muller 

diante dun consello de guerra foi a súa participación na 

resistencia ao golpe. Mais, por sorte para ela, tamén 

neste apartado os sublevados deron abundantes pro-

bas do seu machismo: malia tres votos particulares en 

contra, incluído o do presidente do 

tribunal, os seus xulgadores acaba-

ron por estimar que non era me-

recente máis que dunha sanción 

gobernativa por ser o seu compa-

ñeiro quen a inducía a participar en 

tais actos, como se non fose quen 

de discernir por si mesma.

Algo parecido aconteceu coas nada 

menos que once mulleres encarta-

das polos tribunais de guerra xunto 

con outros vinte e oito homes da 

aldea ourensá de Seixalbo: Rosa 

Fernández Lorenzo, Nila Fontaíña 

Freire, Isolina González Fernández, 

Javiera González Fernández, Elisa 

Gutiérrez Lorenzo, Eusebia Iglesias 

Borrajo, Carmen Nóvoa Pereira, Jo-

sefa Pereira Gutiérrez, Veneranda 

Santos, María Sequeiros Gonzá-

lez e Josefa Tesouro Picouto. Todas 

elas estaban acusadas de partici-

par nas requisas de armas levadas 

a cabo nesta localidade entre as 

14 e as 15 horas do 20 de xullo de 

1936 e de formar parte dos grupos 

que cortaron os postes da liña telegráfica situados a 

carón da estrada e rexistraron todos os automóbeis que 

entraban ou saían de Ourense pola estrada de Villacas-

tín-Vigo nos seus arredores. Todos os informes salien-

taban o seu activo papel, pois “unas con hoces y otras 

con palos acompañaban a los grupos armados acon-

sejando a los hombres que les siguieran”4. Unha vez 

máis foron as particulares concepcións dos sublevados 

3 Vid. AIRMN, Causa 131bis/1936, fol 57a.

4 AIRMN, Causa 813/1937.

Estado da poboación reclusa. Arquivo Histórico Provincial de Ourense. AHPOU-Fondo Prisión Provincial.
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sobre o papel da muller as que determinaron que o 

auditor de guerra decretase o sobresemento da causa 

para todas elas, mentres ratificaba o procesamento e 

ordenaba o pase a consello da guerra das actuacións 

incoadas contra os homes.

O número de mulleres represaliadas como conse-

cuencia do apoio prestado a familiares ou simples co-

ñecidos que se atopaban presos ou fuxidos foi moi 

elevado, non só durante a guerra civil senón tamén 

ao longo de todos os anos corenta, neste último caso, 

frecuentemente, por actuaren como colaboradoras ou 

soportes da guerrilla. Por cinguírmonos só ás primei-

ras, poderiamos lembrar os nomes de Rosa Blanco 

Lamela, Vicenta Cudeiro Caseiro, Pilar Fernández Mar-

tiñán, Josefa González Cudeiro e, sobre todo, Erundina 

Álvarez Pérez, a única muller de toda a provincia exe-

cutada sen formación de causa por un pelotón de fusi-

lamento na noite do 30 de setembro ao 1 de outubro 

de 1936 por orde directa do comandante militar da 

provincia. Estaba acusada de agochar no seu domici-

lio a Francisco Cofán Eiriz, que tamén sería asasinado 

unha semana despois, aparecendo o seu cadáver na 

estrada de Reza.

Menor pegada documental deixaron as mulleres que 

se atreveron a denunciar publicamente as arbitrarie-

dades cometidas polos colaboradores do réxime na 

capital ourensá. Sen dúbida, ninguén descoñecía as 

consecuencias persoais e familiares que esta actitude 

podía traer consigo. Isto unido á nula cooperación que 

se podía agardar das autoridades, explica que fosen 

relativamente escasos os supostos que deron orixe á 

apertura de dilixencias sumariais. Con todo, na maioría 

dos casos coñecidos, foron precisamente mulleres as 

que máis se significaron nas denuncias.

Sirva de exemplo o caso de Manuela Fernández Porras 

e Julia Rodríguez Fernández, respectivamente nai e 

irmá do destacado militante das Xuventudes Socialis-

tas Unificadas Ramón Rodríguez Fernández, popular-

mente coñecido por «Ramoneca». Este último estaba 

acusado de tomar parte con varios compañeiros no 

xa comentado intento de cortar as comunicacións te-

legráficas e telefónicas no Xardín do Pousío. O tribu-

nal absolveuno nun consello de guerra celebrado en 

marzo de 1937 e recomendou a imposición dunha 

sanción gobernativa. «Ramoneca» permaneceu deti-

do algo máis de dous meses até que foi sacado do 

cárcere e asasinado cara o mes de maio dese mesmo 

ano sen que se puidese determinar sequera o lugar 

da execución. O seu pai foi destituído do seu emprego 

no Hospital e outro dos seus irmáns finou na fronte de 

guerra. Fartas de se cruzaren a diario co miliciano de 

2ª liña de FET y de las JONS ao que responsabilizaban 

destes extremos, as dúas mulleres botáronllo en cara 

publicamente a mediados de novembro de 1939, mais 

a xurisdición de guerra, en vez de ordenar o esclarece-

mento dos feitos, incoou dilixencias contra elas a raíz 

da denuncia interposta por aquel5. 

(esquersa): Goberno civil e Comandancia Militar en 1936. Hoxe Pazo Provincial.
(dereita): Cuartel e igrexa de San Francisco na súa ubicación orixinaria antes de ser deslocada ao Campo de San Lázaro.
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Non menos dolorosa era a situación daquelas mulle-

res que tiñan os seus familiares condenados a morte 

e se atopaban á espera do preceptivo «enterado» do 

Xeneralísimo ou dun xesto de misericordia de Franco 

que significase a conmutación da pena capital pola 

de reclusión perpetua. Tendo en conta que era fre-

cuente que non fosen informados da execución da 

sentenza, que esta estivese cumprida, a ninguén 

sorprenderán as continuas procesións de mulleres 

que acudían ao Cuartel cada madrugada despois de 

que se escoitasen as salvas de disparos nocturnas no 

Campo de Aragón. 

Seguramente é merecente de lembranza o caso de 

Dolores Barreiros Gómez, dona do militante comu-

nista e directivo do Sindicato de Tipógrafos Juan 

Ángel Nóvoa Nóvoa, e da súa filla Carmen: o 11 

de outubro de 1937 presentáronse no Cuartel e im-

ploraron aos gardas que lle confirmasen se entre 

os cinco fusilados desa noite estaba este. Nun claro 

exemplo de até onde chegaba a vesania das auto-

ridades, foron procesadas por un delito de insulto a 

forza armada: a nai foi condenada a 6 meses e 1 día 

de prisión, mentres a filla resultaba absolta por ser 

menor de idade6.

IV

Finalmente, a terceira categoría de análise faría refe-

rencia aos supostos de represión especificamente de 

xénero nos que o prioritario é a condición de «muller» 

da vítima e non o seu comportamento ou os seus actos 

5 AIRMN, Información Ñ s/nº/1939 e AHPOU, 

Fondo Prisión Provincial, libro-rexistro de c

orrespondencia, oficio nº 838/1937. 

6 AIRMN, Causa 1.356/1937. 

Estampas de Castelao da serie “Galiza Martir” editadas en Valencia no ano 1937.
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anteriores, simultáneos ou posteriores á sublevación, 

con independencia de que sexan estes os que se em-

preguen como pretexto para imposición do castigo. 

Centrémonos nalgúns exemplos. En primeiro lugar es-

tarían as inxestións de rícino e as rapas de pelo, in-

vestidas dunha dimensión purificadora estreitamente 

relacionada coa función de «nai e esposa» asignada á 

muller na sociedade tradicional.7 Con elas foron «ob-

sequiadas» cantas mulleres se distinguiran polas súas 

ideas esquerdistas, eran obxecto de especial significa-

ción dentro da comunidade por múltiples razóns, a súa 

moralidade e concepción da vida e do seu propio papel 

na sociedade non se axustaban aos parámetros dos su-

blevados, tiñan escaso apego a visitar regularmente os 

templos ou, simplemente, mantiñan relacións de fa-

miliaridade ou amizade con elementos desafectos e, 

sobre todo, con fuxidos. Esta tripla dimensión de sexo, 

clase e status pon de manifesto a necesidade de am-

pliar a nosa perspectiva de análise sobre un conflito, a 

nosa guerra civil, con demasiada frecuencia pensado 

e interpretado exclusivamente baseándose nun destes 

parámetros, o de clase.

Esta forma de «marcar» ás mulleres consideradas 

desafectas —e as que non o eran, xa que as fontes 

orais aseguran até a saciedade que, en numerosas 

ocasións, os motivos últimos destas actuacións res-

pondían a retesías de carácter amoroso— seguiu a 

practicarse en toda a provincia até se converter nun 

mecanismo máis de control social en forma de per-

manente ameaza sobre aquelas que ousaban de-

safiar o universo ideolóxico e social imposto polo 

réxime. Un xeito máis de contribuír á instalación 

dun medo que tiña como meta a paralización do 

inimigo vermello e que debe conectarse coa princi-

pal engrenaxe da maquinaria coercitiva do réxime: 

a denuncia.

Descubrir e sistematizar as motivacións últimas deste 

exercicio de violencia contra as mulleres non é doado 

debido á multiplicidade de situacións. Unha carta es-

crita por un recluso da prisión central de Celanova a 

finais de 1938 permite, por exemplo, descubrir a pre-

sión a que eran sometidas as mulleres que se arrisca-

ban a manter relacións amorosas, as máis das veces 

puramente platónicas polo obstáculo infranqueábel 

que representaban os grosos muros do convento, cos 

presos, espertando o resentimento dos mozos fa-

lanxistas desairados, que non dubidaban en ameazar 

con «cortar el pelo a las muchachas que voluntaria-

7 CENARRO LAGUNAS, A., “Muerte y subordinación 

en la España franquista: el imperio de la 

violencia como base del «Nuevo Estado»”, 

en Historia Social, nº 30, 1998, p. 20. 

Proxecto de Investigación Interuniversitario 
“As vítimas, os nomes, as voces e os lugares”. 

2105 Fondo Fernández Ferreiro
(arriba, dereita):

A primeira pola dereita é Elena Ferreiro, 
natural de Sandiás no cárcere en 1942-43.

(dereita):
Elena Ferreiro nos anos 50. 

Estivera presa unha década antes. 

2128 Fondo Martínez Omil (arriba):
Elsa Omil Torres, rapada en Marín 

polos falanxistas da localidade.
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mente lavaban las ropas a los reclusos».8 Neste caso 

é o clásico despecho masculino polo rexeitamento das 

súas pretensións que se atopa detrás destes actos. 

Noutros, por contra, semella máis un intento de cas-

tigar o esposo, o fillo ou o irmán ao que non se pode 

alcanzar a través da mutilación dun elemento tan ca-

racterístico e esencial da feminidade.

Tal acontece coas mulleres familiares de fuxidos, ás 

que, frecuentemente, se somete á vexación da rapa 

como acto final dun interrogatorio destinado a coñe-

cer o seu paradoiro: «marcando» a esa muller o efec-

to da deshora é dobre, pois tamén alcanza ao home 

ao que, se cadra, tamén se busca forzar a que efec-

túe a súa presentación, de igual xeito que cando son 

encerradas no cárcere como simple instrumento de 

presión. Como tamén, do mesmo xeito que acontece 

nunha violación, se amplifica a dimensión simbólica 

e concreta da vitoria, pois non pode haber expresión 

máxima desta que a de impedir que o inimigo acuda 

en defensa da muller, da nai, da irmá ou da filla. E 

noutros, en fin, o que prevalece é a procura da hu-

millación pública, do grotesco e do irrisorio con eses 

coidadosos rapados de inequívocas significacións 

simbólicas como o que se describe nas páxinas de Lo 

que han hecho en Galiza:

«Con las mujeres caracterizadas de antifascistas o 

simplemente madres, hijas o esposas de hombres 

de izquierdas, se han cometido vejaciones inau-

ditas. El cortarles el cabello a trasquilones, como 

se hace en toda la España nacionalista, ha sido un 

castigo que han impuesto en Galicia a millares de 

mujeres. Pero, además, les prohibían, so pena de 

graves daños, taparse la cabeza para disimular la 

afrenta de que habían sido víctimas. Por burla e 

irrisión les ponían en la cabeza pelada un lacito 

con los coles de la bandera de la monarquía y en 

la frente les pintaban con tinta como inri las letras 

U.H.P. obligándolas a pasear así por toda la ciudad 

para diversión de los señoritos»9.

Pero baixo estes niveis o investigador descobre riquí-

simas inferencias que manifestan a complexidade dos 

niveis en que actuaba a represión e que só pretende-

mos esbozar aquí: o mozo antes rexeitado que ingre-

sa na Falanxe e toma cumprida vinganza rapando á 

mesma que o desairou e que remata por converter-

se na súa muller, nalgúns casos cunha violación polo 

medio que simboliza a dobre vitoria: a do bando ao 

que se pertence e a do macho que consegue, por fin, 

someter ao suxeito-obxecto do seu desexo; a muller 

rapada que accede a casar cun notábel local só para 

asegurar o seu desquite fronte aos represores; e, na-

turalmente, o amplísimo elenco de actitudes das ra-

padas por cuestións de natureza política ou social, que 

oscilan desde a que se pecha na súa casa para ago-

char a súa propia humillación até as popularmente co-

ñecidas como «pelonas» que exhiben con orgullo as 

súas cabezas rapadas e a súa fealdade e aínda miran 

por riba do ombreiro aos responsábeis dun acto no 

que a dimensión pública e ostentosa resulta esencial, 

como esencial é para elas facer ver publicamente que 

non as conseguiran dobregar e nin sequera destruír a 

súa imaxe nin a súa autoestima. 

Capítulo aparte merecería o estudo de todas as vexa-

cións de carácter sexual a que foron sometidas ducias, 

posiblemente centos, de mulleres por militares, gardas 

civís e falanxistas. Como é lóxico son moi poucos os 

casos documentados, non só polo escaso interese que 

as autoridades tiñan en dar a coñecer estes abusos nos 

que con frecuencia se atopaban implicados compañei-

ros de armas, senón polo interese das vítimas en ocul-

tar a súa deshonra naquela hipócrita sociedade que as 

condenaba a un auténtico exilio interior. Nada mellor 

para rematar que a voz dunha destas vítimas, recolli-

da nun atestado, para documentar os extremos a que 

podía chegar esta persecución e o terror que nelas pro-

vocaba a actuación dos milicianos:

“(...) al anochecer del día primero de los corrientes 

se presentaron en el referido pueblo tres falangis-

tas armados preguntando por mi. Uno de ellos, lla-

mándome aparte, atacó mi honor diciéndome que 

tenía que pasar la noche a solas con él. Por haber-

me negado rotundamente a su propósito me ma-

nifestó que me pesaría. (...) pasado un cuarto de 

hora el mismo que me había solicitado empuñan-

do un grueso bastón, vulgo cayado, con él me apa-

leó tan bárbaramente en todo el cuerpo que me 

cuesta mucho poder andar y dejándome el brazo 

izquierdo imposibilitado con fuertes dolores. Los 

vecinos presos del consiguiente pánico acudieron 

a prestarme auxilio refugiándome en sus casas. A 

mi hermana que dió (sic) gritos, pidiendo me so-

corriesen este falangista, poniéndole una escopeta 

al pecho la amenazó con matarla si continuaba gri-

tando. El falangista que me apaleó me dijo que si 

denunciaba lo sucedido, vendrían una noche otros 

falangistas, me sacarían de casa y me matarían 

porque ellos mandaban más y tienen más poder 

que el Gobierno y la Guardia Civil (...) Que no era 

su deseo denunciar este hecho por temor a que la 

sacaran por la noche de su casa y la mataran (...) 

pero de este hecho dió (sic) conocimiento al sacer-

dote (...) y que este hizo la denuncia para enviarla 

al Juzgado, pero que la compareciente se puso de 

rodillas ante él para suplicarle que no lo hiciese 

pues si lo hacía una noche la matarían”10.

V

As características desta represión de xénero que vimos 

de esbozar imposibilitan calquera intento de cuantifi-

car, sequera aproximadamente, o número de mulleres 

8 AIRMN, dilixencias previas 98/1939, fol. 23. 

9 Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror 

blanco en las provincias gallegas contados por quienes 

los han vivido, París, Editorial España, 1938, pp. 116-117.

10 AIRMN, dilixencias previas 281/1939. 
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vítimas dalgunha das modalidades 

represivas citadas. Mesmo non é 

posíbel coñecer o número das que 

foron encadeadas nalgunha das 

prisións ourensás, xa que as au-

toridades militares optaron pola 

fórmula das detencións goberna-

tivas para exerceren sobre elas 

unha represión de carácter marca-

damente selectivo. Os datos frag-

mentarios que dispoñemos sobre 

os cárceres de partido e depósitos 

municipais só permiten documen-

tar 122 presas domiciliadas na 

provincia a sumar algo menos de 

70 que pasaron pola prisión pro-

vincial só entre 1936 e 1939. Unha 

cifra que, posibelmente, se atope 

bastante afastada da realidade. 

Algúns indicios confirman esta im-

presión. Así, por exemplo, só unha 

semana despois de principiada a 

sublevación, a prensa local infor-

maba da condución á prisión do partido de Celanova 

de trece mulleres «comunistas»11. A principios de xa-

neiro de 1937, o encargado desta cadea participaba 

aos responsábeis provinciais a incapacidade do local 

para albergar ás corenta e dúas mulleres e dous nenos 

que se atopaban no cárcere da vila12. Unha cifra certa-

mente elevada se temos en conta que foi a antiga pri-

sión do partido de Bande a destinada especificamente 

a custodiar ás detidas e que tamén houbo mulleres re-

cluídas noutras prisións, caso da de Verín. Segundo os 

datos oficiais, a prisión de Bande tiña capacidade para 

un máximo de 120 reclusos, e todo indica que nos 

primeiros meses da súa habilitación o volume de mu-

lleres e nenos alí recluídos roldaba esta cantidade13. 

A partir de 1937 a cifra foi descendendo e os estados 

numéricos de mediados de xullo de 1938 e setembro 

de 1939 ofrecen unha cifra media que non chegaba ás 

corenta detidas. Daquela o número total de mulleres 

presas era, respectivamente, de 49 e 59; en xaneiro 

de 1940 a cifra reducírase a 5114.

Como dixemos, a represión contra a muller foi espe-

cialmente selectiva. Por unha Banda, dirixíase contra 

as esposas e familiares máis achegadas de elemen-

tos que se destacaran pola súa actividade políti-

ca durante a República, en especial se se atopaban 

fuxidos. Por outra, perseguíanse aquelas que per-

soalmente desenvolveran un intenso labor político 

ou transgrediran os parámetros marcados pola ideo-

loxía sexista que inspiraba os rebeldes. Pero se algo 

diferencia claramente a represión seguida contra as 

mulleres en relación aos homes é esa insistencia nos 

seus aspectos máis puramente simbólicos. Profundar 

neles esixiría máis un traballo de antropólogo que 

de historiador, aínda que só sexa pola inferencia dos 

múltiples niveis interrelacionais que conflúen en de-

terminadas manifestacións represivas como tivemos 

ocasión de comentar. Exemplos, en todo caso, sufi-

cientes para sequera intuírmos o que significou ser 

muller, republicana e progresista naquel Ourense da 

segunda metade dos anos trinta.

11 La Región, 27-VII-1936, p. 2.

12 AHPOU, Fondo Prisión Provincial, 

Libro saída de correspondencia.

13 Entrevista con D.V.O., veciña de Parada-Amoeiro 

e presa nesta cadea, realizada por R. Soutelo.

14 AHPOU, Fondo Prisión Provincial, caixa 12.896.
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“Moitas veces os mártires crean mundos que os herois nin tansiquera son capaces de conseguir. 
E na miña Terra complirase a vontade dos mártires”.

(esquerda): Estampas de Castelao da serie “Atila en Gacilia” editadas en Nova Iorque no ano 1938 
(dereita): Noticia no xornal La Región (1936) dando conta do ingreso no cárcere de Celanova das mulleres de Seixalvo.
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A Marcha Mundial das Mulleres, é un movemento inter-

nacional, antipatriarcal e anticapitalista, que reúne gru-

pos e organizacións de base, que actúan cara a eliminar 

a pobreza das mulleres e a violencia sexista. Os seus 

valores e accións buscan o cambio social, económico e 

político e articúlanse en torno á solidariedade, á igual-

dade, á valorización do liderato e ao empoderamento 

das mulleres, e á alianza entre as mulleres e outros 

movementos sociais. 

Pero, de onde parte a Marcha? A idea xurdiu da marcha 

que as mulleres do Québec, en 2000, a través da Fedé-

ration des Femmes du Québec, organizaron con éxito 

levando 9 reivindicacións até Montreal. Varios anos 

antes comezárase a construír unha rede que acollía 65 

países a nivel internacional. Adoptábanse 2 grandes 

obxectivos: a eliminación da violencia cara ás mulleres 

e da feminización da pobreza, e aprobábase unha táboa 

mundial de 17 reivindicacións feministas, que tamén se 

plasma na Galiza cunha táboa de reivindicacións gale-

gas. Aprobamos, non sen esforzo, a Carta Mundial das 

Mulleres para a Humanidade no V Encontro Internacio-

nal en Kigali (Rwanda), -decembro de 2004- na que 

se propón construír outro mundo, onde a explotación, 

a opresión, a intolerancia e as exclusións non existan 

E V A  S A L G A D O
forma parte da Coordinadora Local 
de Ourense e da Coordinadora Nacional 
Galega da Marcha Mundial das Mulleres

CAMBIAR A VIDA DAS MULLERES,
PARA CAMBIAR O MUNDO!

CAMBIAR O MUNDO, PARA 
CAMBIAR A VIDA 
DAS MULLERES!
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máis; onde a integridade, a diversidade, os dereitos e 

liberdades de todas e todos sexan respectados; e des-

tacando os valores de igualdade, liberdade, solidarie-

dade, xustiza e paz como os rectores das nosas accións. 

Traballamos activamente no seo dos movementos so-

ciais e no traballo de base, á vez que seguimos pro-

fundando na reflexión sobre o lugar que ocupamos as 

mulleres no mundo, sempre desde o respecto á diversi-

dade que nos une e nos enriquece.

Hai agora 8 anos, un 17 de outubro, as mulleres da 

Marcha aterramos en Nova York. Camiñamos cara ás 

dependencias da ONU con cinco millóns de sinaturas. 

Cinco millóns de laídos pola igualdade, contra a discri-

minación, pola autonomía persoal e colectiva, contra a 

pobreza e pola redistribución da riqueza, pola xustiza 

cara as mulleres e, xa que logo, pola xustiza humana. 

Transmitimos tamén as nosas reivindicacións, “Dúas 

mil boas razóns para cambiar o mundo”, aos homes 

directores do Banco Mundial e do FMI. Nunca recibimos 

resposta. Cinco millóns de vergoñentos silencios que 

seguen a repetirse a día de hoxe.

Tamén en 2000, constituíase a Coordinadora Nacional 

Galega -CNG- da MMM, activándose a través das coor-

dinadoras locais das grandes cidades, e tornándose os 

seus principais eventos arredor do 8 de marzo e do 25 

de novembro, así como o encontro europeo feito no 

2004 en Vigo, baixo o lema Diferentes si, desiguais 

non, e o derradeiro Encontro Internacional, o sétimo, en 

Panxón - do 14 ao 21 de outubro - enmarcado no lema 

Mulleres en marcha até que todas sexamos libres!, 

sendo o primeiro encontro internacional celebrado en 

Europa. Formamos parte do consello do Foro Social Ga-

lego1 desde os seus inicios, que terá lugar o 5 e 6 de 

decembro no noso país2, e temos participado en todos 

os Foros Sociais Mundiais.

Pé de foto

1 www.forosocialgalego.org

2 www.feminismo.info; www.marchamundialmulleres.org
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A Marcha abrangue hoxe colectivos e organizacións 

de mulleres dos 5 continentes, cunha organización 

estructurada no Comité Internacional, no Secreta-

riado Internacional, nas Coordinadoras Nacionais 

e Locais; organizando até o momento os 7 encon-

tros internacionais mencionados, nos que as delega-

das galegas tivemos participación en practicamente 

todos eles.

Despois de ter constatado o éxito que supuxo o Encon-

tro Europeo da MMM na cidade olívica, as delegadas 

galegas que acudiron ao VI EI en Lima (Perú) atopáron-

se con forzas para asumir o reto da organización do VII 

encontro internacional no noso país.

En xullo de 2006, en Lima, ampliábanse os obxecti-

vos da Marcha, elixíase un novo Comité Internacio-

nal e aprobábase o plano estratéxico para o período 

2007-2010.

Este plano estratéxico pon en marcha catro campos 

de acción: a violencia contra as mulleres como ins-

trumento de control sobre as nosas vidas e os nosos 

corpos, a Paz e desmilitarización, o traballo das mu-

lleres e o ben común e acceso aos recursos. Todos 

eles encadrados nuns obxectivos políticos para con-

seguir nestes catro anos, e con accións internacionais, 

nacionais e locais temporalizadas.

Pois ben, o encontro celebrado en Vigo, no derradeiro 

mes de outubro, fíxose no ecuador do Plano Estratéxico. 

As 150 mulleres3 chegadas dos 5 continentes, fixeron 

avaliación das actividades realizadas e dos obxectivos 

acadados até agora, sendo o campo de acción, “ben 

común e acceso aos recursos”, o centro do debate, ao 

ser este o máis novidoso para o feminismo e estar nos 

seus inicios a elaboración discursiva de xénero en torno 

ao consumo e á produción de alimentos. 

O Foro de Soberanía Alimentaria celebrado o sábado 

18 de outubro no Auditorio Caixanova tivo dúas partes, 

unha primeira na que a través dunha palestra partici-

pada por Gladys Alfaro (México), Lidia Senra (Galiza) e 

Irene León (Ecuador) se presentou a soberanía alimen-

taria como unha saída para os pobos, e un instrumento 

de acción para as mulleres, e unha segunda parte onde 

se explicaron experiencias concretas.

A través dun vídeo, Gladys Alfaro demostrou como foi 

posíbel mellorar as condicións de vida da comunida-

de en Chiapas, a través da capacitación das mulleres, 

da súa formación, partindo do feito de que son elas 

as que se responsabilizan da alimentación das familias. 

Pé de foto

3 Representando a 47 coordinadoras nacionais: 84 

delegadas e 25 observadoras e mulleres convidadas de 

países como Dinamarca ou Inglaterra que non contan aínda 

con coordinadora nacional, fixeron un total de mulleres 

procedentes de todo o mundo. Países representados no VII 

E.I.: Albania, Arxentina, Bangladesh, Bélxica, Bolivia, Brasil, 

Burkina Faso, Catalunya, Chile, Colombia, Costa de Marfil, 

Cuba, Dinamarca, Valladolid, Euskal Herria, Filipinas, Franza, 

Galiza, Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, 

India, Inglaterra, Italia, Kenya, Líbano, Macedonia, Mali, 

México, Mozambique, Nepal, Nova Caledonia, Pakistán, 

Perú, Portugal, Québec, República Democrática do Congo, 

República Centro-africana, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, 

Sudán, Suiza, Turquía e Uruguay.
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Garantir o dereito das mulleres ao acceso á terra é fun-

damental, e con iso garantir que se valore e visibilice o 

traballo das mulleres, que é esencial e do que depende 

case toda a produción. 

Lidia Senra, do Sindicato Labrego Galego referiu: “É 

necesario reivindicar a titularidade compartida das 

explotacións agrarias, xa que na explotación familiar, 

normalmente, a titularidade é do home e a muller, xa 

que logo, non ten garantido o seu dereito a producir”.

Irene León, fixo fincapé no feito de que “as mulleres 

alimentamos a humanidade, pero non queremos se-

guir facéndoo en posicións de desvantaxe” e subliñou 

a responsabilidade do sistema capitalista nesta invisibi-

lización e usurpación do traballo feminino: “Os coñece-

mentos acerca da produción de alimentos, acumulados 

durante séculos polas mulleres, foron patentados por 

corporacións transnacionais”.

O foro foi completado cunha feira de soberanía ali-

mentaria coorganizada pola Marcha e as 22 organi-

zacións ecoloxistas do país, sendo quen de crear un 

espazo, un lugar de exposición e debate dos principios 

en que se basea o dereito a soberanía alimentaria dos 

pobos: dereito das comunidades para decidir e produ-

cir o seu modelo alimentario; produción e consumo de 

alimentos procedentes de mercados domésticos e lo-

cais; prezos xustos; recoñecemento do papel das mu-

lleres na produción de alimentos; control por parte das 

comunidades dos recursos produtivos 

(terra, auga...); control social das se-

mentes; investimento público para o 

desenvolvemento e control da produ-

ción e consumo de alimentos.

Tamén se aprobou no Encontro o ca-

lendario de accións mundiais para o 

2010, que culminará cunha acción glo-

bal neste ano na Rexión dos Grandes 

Lagos, en África, simultaneada con ac-

cións locais no resto do mundo e or-

ganizadas en cada rexión. A través 

dunha redacción consensuada ema-

naron varios documentos, de entre os 

que destaca o Informe de Europa4 fo-

cado sobre o tema da crise financeira 

que se está a dar no mundo e reali-

zouse a presentación pública do libro 

da Marcha Mundial das Mulleres, con-

memorativo dos 10 anos de historia, e 

publicado nos idiomas da Marcha. 

Nas nosas accións tratamos de incor-

porar ao feminismo heteroxéneo que 

se desenvolve no noso país en distintos ámbitos: no 

artístico, coa representación dun milladoiro na praza 

do concello feito polas compañeiras da Faculdade de 

Belas Artes de Pontevedra: Ana Gesto, Ada Adriana 

García e Marta López e coa participación das delega-

das presentes no VII Encontro Internacional da Marcha.

Con este milladoiro quixemos lembrar a construción mi-

lenaria da ofrenda ás deusas e aos deuses para facer o 

camiño protexidas e fortes.  

Pé de foto

4  A Declaración sobre a crise financeira foi 

aprobada o 20.10.08 e podedes atopala en 

www.marchamundialdelasmujeres.org 
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A peza escultórica resultante terá incorporados varios 

símbolos alusivos ao camiño: unha sandalia, calzado 

que simboliza a viaxeira, e unha zoca, calzado galego 

utilizado pola muller traballadora que simboliza a forza. 

Son pois a sandalia e a zoca en conxunción as que 

arrouparon o milladoiro feito a partir das pedras de 

cada país de procedencia das delegadas participantes 

deste VII Encontro Internacional.

Tamén con representación de mulleres que están tra-

ballando no plano institucional, no universitario e na 

mocidade, incorporando nun dos plenarios o debate 

sobre as dificultades das feministas novas, nas rela-

cións coas compañeiras mais veteranas, e as posi-

bilidades de creación dunha axenda común para as 

mozas da MMM, e coordinadas e coorganizadas polas 

mozas da MMM da Galiza e da organización portugue-

sa AJPAZ; e no plano activista como se deixa entrever 

na colorida e lúdica manifestación que tivo lugar o 

domingo, día 19. 

Nesta marcha que percorreu as rúas viguesas tomou a 

palabra con gran emoción a compañeira da Coordinado-

ra Nacional Galega Tereixa Otero; de Filipinas, Jing Yna-

res; de Mali, Nana Aicha; e a brasileira Miriam Nobre da 

Coordinadora do Secretariado Internacional, para esixir 

“o fin das guerras, do capitalismo e do patriarcado ma-

chista”, á vez que recordaron que “as mulleres debe-

mos seguir en marcha até que todas sexamos libres”. 

“Somos mulleres en loita contra a mercantilización do 

mundo, o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo, o 

racismo e todo tipo de opresión e exclusión”.

No manifesto tamén se fixo referencia á situación 

de violencia e pobreza que padecen as mulleres de 

lugares como o Congo, Iraq, Afganistán ou Irán, e a 

“necesidade de estar vixiantes” ante as accións dos 

Gobernos do primeiro mundo e da ONU, á que acu-

saron de non facer “nada” para atallar situacións de 

violencia e inxustiza. 

Na súa intervención, 

Miriam Nobre sinalou 

varios aspectos preocu-

pantes para as mulleres 

e que teñen que ver co 

modelo de mercado e as 

súas relacións económi-

cas do mundo actual que 

seguen en moitos países 

excluíndo as mulleres, 

incluso do seu dereito 

de acceso á terra.

A crise financeira que 

xorde en EE.UU. e que 

está contaminando todo 

o mundo, demostra que 

a economía financeira 

actual está afastada da 

produción real da rique-

za que é a producida 

polo traballo humano. 

Esta economía que é 

virtual ten impacto na 

economía real, no cotián 

e é a causa do encarecemento dos alimentos, sobre 

todo para aquelas comunidades que non consumen 

os seus produtos locais. Agora podemos dicir que o 

mercado está corrupto, non só se dá a corrupción dos 

estados, tamén no mercado, e son case sempre os 

homes que protagonizan este apropiamento das ri-

quezas e dos recursos sen medir as consecuencias 

para o conxunto da poboación.

O grao de cinismo é tan grande que se impón a per-

cepción de que cando o Estado paga a educación e 

as políticas sociais está gastando, cando compra tí-

tulos da banca está investindo. Estase a dar un pro-

ceso de privatización das ganancias e socialización 

das perdas.

Outro dos aspectos destacados foi o proceso de emi-

gración das mulleres do Sul e do Leste que se dedican 

ao coidado no Norte, sen ter acceso ás mesmas protec-

cións e aos mesmos dereitos. Hai inmigrantes que son 

útiles e outras que non! 

Miriam Nobre clamou pola gran forza que temos todas 

as mulleres para reaxir contra esta situación. 

O acto concluíu con diversos cánticos reivindicativos 

en lingua swahili por parte das compañeiras africanas 

e coa emoción e o orgullo de todas nós por termos 

estado alí!

Pé de foto
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1. Introdución

Dende os últimos 20 años estase impulsando, por 

parte de varóns de varios países occidentais (Escandi-

navia, Canadá, EEUU, Australia, Inglaterra e Francia, e 

nos últimos anos en España e Sudamérica), unha serie 

de actividades en maior ou menor medida organiza-

das, loitas e reivindicacións que teñen a masculinida-

de como tema principal. 

Dentro destes movementos atópase Homes Galegos 

pola Igualdade, que non considera a masculinidade 

como algo garantido e natural, senón como algo cul-

tural e a transformar.

É un movemento de crítica e deconstrución da mas-

culinidade tradicional hexemónica, que está e esta-

rá constituído por homes que se van achegando ao 

grupo a través da comprensión da inxustiza sobre 

as mulleres na nosa sociedade, polas reflexións que 

facemos a partir do coñecemento de diversas teo-

rías, ou por ter tomado distancia do modelo mascu-

lino hexemónico.

Recoñecemos a responsabilidade masculina no man-

temento da subordinación social das mulleres. Non 

somos anti-heroes ou resentidos coa masculinida-

de, senón que rexeitamos o modelo masculino do-

minante, o sometemento acrítico e o corporativismo 

masculino, e propoñemos o activismo social, a in-

vestigación e a formación de grupos de reflexión 

de homes para cuestionar o ideal de masculinidade 

tradicional e construír masculinidades alternativas, 

romper a complicidade masculina antisexista e prac-

ticar a igualdade coas mulleres.

A forma en que mellor podemos contribuír á loita 

contra a desigualdade é tentando convencer outros 

homes do inxusto da situación, da necesidade de aca-

bar cos comportamentos masculinos que a reproducen 

e de que unha vida mellor é posíbel, tanto para as 

mulleres como para os propios homes. 

Este é un acto de beneficio propio, que permite me-

llorar a nosa calidade de vida e a do resto da humani-

dade, pensando que a implicación activa dos homes é 

necesaria porque, se somos parte do problema, tamén 

o somos da solución.

2. Obxectivos

Os obxectivos de Homes Galegos pola Igualdade son 

os seguintes:

• Reflexionar sobre os roles e conductas dos 

homes na sociedade, sobre as novas masculi-

nidades e sobre a representación igualitaria de 

homes e mulleres na sociedade actual e futura, 

incidindo na transformación de todos os axentes 

de socialización.

• Favorecer a igualdade real e efectiva entre 

homes e mulleres, en todos os aspectos e ámbi-

tos: legal, social, laboral, familiar, educativo, etc. 

• Fomentar o cambio nos homes cara posicións 

máis favorábeis á igualdade e á ruptura co modelo 

tradicional masculino.

• Favorecer a igualdade real e efectiva entre todas 

as persoas, en todos os aspectos e ámbitos: legal, 

social, laboral, familiar, educativo, etc. loitando es-

pecialmente contra a discriminación sufrida polas 

persoas con discapacidade, as persoas maiores e 

as inmigradas.

3. O ideario de Homes 
Galegos pola igualdade

Os principios ideolóxico sobre a perspectiva de xéne-

ro da Asociación Homes Galegos pola Igualdade, parte 

dun concepto, modelo ou idea sobre a igualdade de xé-

nero, baseada nos seguintes principios ou postulados:

HOMES GALEGOS 
POLA IGUALDADE: 
EXPERIENCIA E APRENDIZAXE 
CARA UNHA NOVA MASCULINIDADE

H O M E S  G A L E G O S 
P O L A  I G U A L D A D E
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• Igualdade é ter os mesmos dereitos e as 

mesmas responsabilidades, sen ningunha dis-

tinción, e respectando a diversidade social, cul-

tural e persoal.

• A igualdade debe verse dunha óptica inte-

gradora que respecte todas as opinións, fun-

damentacións e reflexións, sempre que estas 

non estean baseadas na discriminación e/ou 

segregación.

• Consideramos a educación como o motor e 

o sustento básico para a redución das des-

igualdades.

• Cremos que mulleres e homes son cautivos 

dun proceso de socialización fundamentado 

na discriminación, segregación e desigualdade, 

o que non nos torna responsábeis da nosa pro-

pia identidade persoal.

• Desexamos superar un modelo reactivo de cul-

pabilidade da masculinidade por un modelo pro-

activo e construtivo na igualdade de xénero.

• A igualdade non é propiedade nin está suxei-

ta a ningunha ideoloxía política ou social.

• Mulleres e homes debemos ir da man, sen 

protagonistas nin antagonistas.

• Non estamos resentidos coa masculinidade, 

simplemente non compartimos en absoluto o 

seu rol tradicional.

• Rexeitamos calquera tipo de violencia, discri-

minación, separación e segregación.

• Non buscamos ser protagonistas, só participar 

no cambio.

• Consideramos a desigualdade como algo es-

tructural e baseada no poder.

• O importante non é mudar sentimentos, o 

realmente importante é que exista liberdade 

para manifestalos sen estarmos influenciados 

por estereotipos.

4. Que gañamos coa igualdade?

Os homes gañamos independencia e autonomía per-

soal, podendo Cubrir as nosas necesidades básicas. 

Tamén gañamos en saúde, xa que a masculinidade 

é sinónimo de risco e toxicidade que prexudica a un 

mesmo e a os demais (accidentalidade, guerras, ex-

ceso de riscos). Trátase de un modo de vida que im-

plica un modo de morte. Ademais disto, potenciamos 

as nosas habilidades emocionais e relacionais, repri-

midas historicamente, apenas a ira é unha emoción 

potenciada nos homes. 

Conseguimos gozar e responsabilizármonos da pater-

nidade. E o máis importante, gañamos liberdade.

5. Como formar parte 
desta experiencia

Para ser membro de Homes Galegos pola Igualdade 

é preciso ser admitido pola maioría dos membros do 

mesmo ao cumprir con estes principios:

• Compromiso público e activo contra a violen-

cia machista. 

• Asumir persoalmente a igualdade de xénero e 

participar socialmente na loita contra a desigual-

dade e a discriminación que sofren especialmen-

te as mulleres. 

• Promover o cuestionamento crítico do modelo 

masculino tradicional.

Pé de foto.
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6. A traxectoria de experiencia 
e aprendizaxe cara unha 
nova masculinidade

O noso activismo é patente, tanto no feito de concen-

tración e manifestos contra a violencia de xénero, como 

na formación para o cambio de roles de xénero na nosa 

comunidade autónoma. Xa son moitas as entidades que 

solicitaron a nosa participación, tanto para contarmos a 

nosa experiencia, como para formar e sensibilizar.

A modo de resumo, amósase a participación que tivo 

Homes Galegos pola Igualdade:

• O día 26 de setembro de 2008, presentouse 

a asociación.

• O domingo 21 de outubro de 2007, convocou 

a toda a sociedade galega a unha concentración 

de concienciación e protesta contra a violencia 

machista, ás 12:00 h., na Praza do Toural de San-

tiago de Compostela. O slogan da concentración 

foi “O Silencio Fainos Cómplices”. A violencia 

masculina contra as mulleres ten unha magni-

tude inaceptábel, milleiros de mulleres maltra-

tadas e decenas de mulleres mortas se repiten 

anualmente, o que supón un ataque intolerábel 

aos dereitos humanos e ás liberdades democrá-

ticas no noso país. É preciso que toda a socieda-

de participe activamente no cambio, é necesario 

que non calemos, que nos fagamos responsábeis, 

e que esta situación non se perpetúe. Os homes 

somos os primeiros que temos que rachar coa 

complicidade de quen maltrata.

• O día 25 de novembro de 2008, Homes Galegos 

pola Igualdade convidou toda a sociedade galega, e 

en particular aqueles homes que rexeitan a violen-

cia contra as mulleres, a exteriorizar a súa repulsa a 

esta lacra, saíndo á rúa e participando activamente 

nas concentracións e manifestacións que se desen-

volveron en todo o territorio galego, rompendo coa 

nosa presenza e voz o silencio que nos fai cómpli-

ces. En particular, representantes da asociación de 

homes galegos pola igualdade estiveron presentes 

e apoiaron actos coma os do concello de Padrón, na 

Praza Macías e os do concello de Narón, na Praza 

de Galiza, ambos no domingo 25 ás 12:00h., ou os 

do concello de Lalín, ás 21:00h, na Praza da Igrexa. 

En todos estes lugares repartíronse lazos brancos 

contra a violencia, portáronse pancartas co slogan 

“O silencio fainos cómplices” e léronse proclamas 

contra a violencia de xénero.

Durante o ano 2007 estivemos informando e sensibi-

lizando a cidadanía en:

Lugo. 

Asociación Amas de Casa do Barrio da Milagrosa 

(2 de novembro de 2007).

Concello de Carballedo (7 de novembro de 2007). 

Delegación da Vicepresidencia da Igualdade (21 

de novembro de 2007).

Lalín.

I Foro Social Contra a Violencia de Xénero (10 de 

novembro de 2007).

Santiago. 

I Congreso Internacional da Violencia de Xénero 

(17 de novembro de 2007).

Ourense. 

Xornada de Violencia e Mocidade na Infancia (19 

de novembro de 2007).

Sarria. 

IES Gregorio Fernández (22 de novembro de 

2007).

Teo. 

Asociación Teenses pola Igualdade (23 de nov-

embro de 2007).

Redondela. 

IES Chapela (26 de novembro de 2007).

Vilagarcía de Arousa. 

Concellería da Muller (27 de novembro de 2007).

Vigo. 

Universidade de Vigo (30 de novembro de 2007).

Durante este ano 2008, estamos levando a cabo va-

rias actividades, entre as que destacar compre desta-

car as seguintes:

Participación en charlas de sensibilización á 

cidadanía.

• Concello de Castroverde (Lugo), 14 de febreiro 

de 2008. I.E.S. de Castroverde.

• Concello de Porriño (Pontevedra), 11 de marzo 

de 2008. I.E.S. de Porriño.

• Concello de Tui (Pontevedra), 11 de marzo de 

2008. I.E.S. de Tui.

• III Xornadas de Formación Educación, Xénero e 

Igualdade (Santiago de Compostela), 27 de marzo 

de 2008. CIFEX (USC).

• AS-PG. III Xornadas da Muller (Santiago de Com-

postela), 1 de abril de 2008.

• Concello de Muxía (A Coruña), 14 de marzo de 

2008. Concello de Muxía.

• Concello de Ribadeo (Lugo), 25 de abril de 2008. 

CIM de Ribadeo.

Obradoiros de corresponsabilidade para homes.

Na actualidade, a conciliación da vida laboral e fa-

miliar é un problema sociolóxico complexo, ao que 

se comeza a buscar solución. Pero, que fai que a 

conciliación sexa un problema?. Segundo un estu-

dio sobre a conciliación da vida familiar e a vida 

laboral: situación actual, necesidades e deman-

das, publicado polo Instituto de la Mujer, concluíase 

que as barreiras e restricións para a compaxinación 

da vida familiar e a vida laboral débense a barrei-

ras relativas á estrutura social (arraigo da tradicio-

nal división sexual do traballo), barreiras relativas 

á estructura económica (relacións de produción e 

segmentación do mercado de traballo) e barreiras 

políticas (insuficiencia da infraestrutura pública de 

apoio á conciliación e ameazas á validez do recoñe-

cemento dos dereitos recollidos na lexislación

Este mesmo estudo coloca un dato bastante es-

clarecedor sobre o problema da cooperación mas-
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culina cando no mesmo fogar homes e mulleres 

desempeñan unha actividade laboral remunera-

da, dicindo que as mulleres ocupadas dedican 

111% máis de tempo que os homes ás tarefas 

domésticas (tres horas e 10 minutos diarios, fron-

te a unha hora e media, respectivamente), des-

empeñando pouco mais das dúas terceiras partes 

do tempo global dedicado polos homes e mulle-

res a estas actividades. 

Para conseguir alcanzar a conciliación, é preciso que 

os poderes públicos e sociais poñan todos os meca-

nismos cos que contan na procura da mellora desta 

situación. Pero non abonda con que haxa apoio 

institucional; todos os movementos asociativos e 

as persoas a nivel particular temos que comezar a 

cambiar o noso rol na sociedade, isto é, temos que 

valorar a importancia de sermos persoas, indepen-

dentemente de sermos home ou muller. 

Así pois, debemos propiciar un espazo de en-

contro, onde convivamos diariamente, que sexa 

o máis igualitario posible. Isto conséguese a tra-

vés da corresponsabilidade e da solidariedade 

no fogar. Debemos erradicar o pensamento que 

as tarefas do fogar están predefinidas para o 

sexo feminino.

Queremos que estes obradoiros que estamos im-

plementando sexan un lugar de encontro e re-

flexión para que os homes que participen asuman 

un novo rol.

I Premio Home Galego Pola Igualdade

O obxectivo desta acción e recoñecer publicamen-

te un home polo seu labor a prol da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes, e desta 

forma crear referentes para que outros homes 

sigan un camiño similar.

Congreso sobre masculinidade.

Estamos a organizar o Congreso “De que falamos 

cando falamos dun novo modelo de masculi-

nidade?”. A finalidade é ofrecer unha radiografía 

sobre a situación da igualdade e a implicación dos 

homes na consecución da mesma, propiciando un 

lugar de reflexión e clarificación de ideas á volta 

do concepto de igualdade.

Para concluír, dicir que a investigación e o estudio da 

masculinidade preséntase como un dos maiores desa-

fíos para as persoas integrantes de Homes Galegos pola 

Igualdade para ofrecer unha radiografía das novas mas-

culinidades na Galiza.

Ademais, queremos continuar coa reflexión, sensibiliza-

ción e formación en igualdade de oportunidades.

Obradoiros de corresponsabilidade para homes en Vilalba e Ourense
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O libre desenvolvemento da personalidade de cal-

quera individuo, se ben é un dereito inalienábel, é 

moitas veces discutido e mesmo contrariado na nosa 

sociedade. Desde a educación 

inicial outorgada na familia, 

até a posterior conformada 

pola educación académica/

escolar e ambiental recibimos 

pautas comportamentais que 

nos conducen a un ethos reco-

ñecido polas persoas membro 

do grupo social como a máis 

favorábel, ou quizais a menos 

perigosa, para que a continui-

dade desa harmonía non mude 

moito máis alá do previsíbel.

Por tanto, nesa confrontación 

entre a moral autónoma e a 

moral heterónoma, as persoas 

imos definindo as aprendizaxes significativas que van 

moldeando o noso ser individual e colectivo.

O noso ser vese peiteado por retallos que nalgúns 

casos nos axudan a sermos nós mesmas e mesmos, 

mais noutros son vernices, e mesmo enraízan en nós, 

atoándonos, freando, de feito, 

o que realmente somos. Somos 

e non existimos. Somos en pro 

do que desexamos e desexan 

ver e ollar en nós. Somos cons-

trutos que anhelamos a que-

renza e que nos ollamos no 

reflectir das persoas coas que 

interactuamos.

Pois ben, a nosa realidade 

Trans, como persoa física e 

como colectividade, xorde do 

desexo de chegar á plena con-

fluencia de ser o que sentimos 

ser, co existir, co desexo e de-

reito á existencia. “O desexo 

danza sobre o precipicio que xace entre o determi-

nismo e a ruptura”, Jefrey Weeks

Esta manifestación singular, e plural, non deixa de ser 

un manifesto ben ás claras das dificultades que na ac-

tualidade en Galiza, así como noutras latitudes, temos 

que resolver quen toma a decisión de autodefinirse. 

A sociedade avanza, mais ás veces semella que fica 

desorientada diante da nosa presenza, sen se decatar 

de que o noso proceso é, per se, unha revolución que 

sanea, e saneará, canta outra manifestación de liber-

dade e esixencia de dereito inalienábel teña calquera 

outra persoa ou colectivo.

Como teño manifestado noutras ocasións, se desde a 

perspectiva da transexualidade fixésemos, como se 

for un contraste, unha anamnese da sociedade galega 

actual encontraríamos síntomas de doenza, mesmo 

acho que manifestacións de enfermidade, con reta-

llos crónicos. Sintomatoloxía social que procede dun 

cadro clínico que teremos que concretar que somos 

fillas e fillos, descendentes porén, da historia recen-

te, onde se nos deconstruímos non valoraremos toda 

carga, mesmo lousa, cultural dunha tradición xudeo-

cristiá que nega o que verbalice sexo.

A TRANSEXUALIDADE EN GALIZA,
TRANSXENERISMO

L A U R A  B U G A L L O
Pedagoga social 
Coordinadora do Coletivo  TransGaliza

... a nosa realidade 
Trans, como persoa 

física e como 
colectividade, xorde 
do desexo de chegar 
á plena confluencia 

de ser o que sentimos 
ser, co existir, co 

desexo e dereito á 
existencia.
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As persoas trans definímonos desde á benquerenza, 

desde a nosa autodefinición, como as transgresoras 

do xénero.

E asevero tal, sabendo que nesa transgresión coparti-

cipamos coas persoas lgbt, coas mulleres feministas e 

cos homes que loitan a prol dunha sociedade diferen-

te, máis xusta e de igualdade real.

Transgredimos e deixamos patentes que os axiomas 

de único concepto muller/home non se pode axei-

tar a calquera que conscientemente se 

defina, pois somos a evidencia de que 

non hai un único concepto, e que en 

todo caso somos o continuum muller/

home o que realmente nos liberta e 

enriquece.

Por outra banda, manifestamos o noso 

xogo, ás veces saboroso, as máis, e 

outra doloroso, cando hai agresión, co 

xénero. Xogamos co xénero, para deixar desvalorizado 

que sexo/xénero é un construto social e que realmen-

te non é un binomio inseparábel.

As persoas trans, que levamos os nosos procesos de 

reconstrución do noso presente, xurdimos con forza, 

mais non sen dificultades, recollendo aquelas aprendi-

zaxes outorgadas na determinación sexista de outrora. 

Redefinímonos, e valoramos o que xa somos manifes-

tando o que xa existimos.

Con todo, e como parte activa, nalgúns casos, 

mesmo cunha militancia comprometida e compro-

metedora sabemos que achegamos interrogantes á 

sociedade e ás persoas que conforman o noso con-

torno próximo. A nosa existencia ten axudado e in-

terrogado diversas cuestións xa presentadas no seo 

do feminismo, e desde unha perspectiva de xénero, 

analizamos algunhas das reflexións da vivencia da 

sexualidade, no noso caso, mulleres trans da sexua-

lidade feminina. 

Jefrey Weeks, no seu marabilloso e esclarece-

dor libro “O malestar da sexualidade. Significa-

dos, mitos e sexualidade modernas”, escribiu que 

“máis de cen anos de discusións teóricas e de in-

vestigacións sobre o sexo, cruzadas de moralidade 

e oposicións radicais, definicións e autodefinicións, 

produciron unha crise de valores sexuais nas que se 

puxeron en causa moitas nocións estabelecidas e 

nas cales as forzas en liza, loitaron para definir o fu-

turo da sexualidade”. E mesmo, acho que continua-

mos aí, achegando máis análise e liñas de reflexión 

catalizadoras de sabernos actrices/transgresoras 

das sempiternas normas da moralidade tradicional, 

patriarcal e androcéntrica.

No movemento Trans agromamos con máis defini-

cións e autodefinicións para construír un grupo de per-

soas imbricadas no tecido social, capaz de interactuar 

no equilibrio inestático das interrelacións.

Facemos isto sabedoras de que somos e existimos 

dentro do marco socio-educativo, económico, cul-

tural, político, histórico e persoal que nos pauta e 

tamén conceptualiza.

As mulleres e homes trans somos proceso in facto 

esse, somos un proceso cheo de flutuacións e incluso 

de contradicións, cuxo obxectivo é a plena equipara-

ción de ser e de existir. Estriba en que, recoñecéndo-

nos na nosa identidade sexual como mulleres, temos 

que destinar unha enerxía suficiente e calibrada para 

redefinir o noso contorno social, de xeito que verte-

bramos ao noso redor uns cambios na busca e procu-

ra da nosa existencia. Esta busca e este encontro xa 

non só se estabelecen en termos persoais, senón que 

tamén a nivel social, e sen dúbida é aí onde se esta-

belece así a terapia ou efecto terapéutico –social- que 

impacta de necesidade coas mencionadas atribucións 

sexo/xénero. O proceso de transgresión de xénero, 

de reorientación de sexo, signifícase na vivencia do 

corpo, físico e social, e da nova e recon-

quistada sexualidade.

Mais hoxe, como está o evolucionar da 

loita trans, das persoas transxéneros e 

transexuais en Galiza?

Persoalmente, acredito que o Colectivo 

TransGaliza está nun proceso de rexur-

dimento, de renovar os pulmóns rei-

vindicativos e militantes mercé á achega de persoas 

trans procedentes de latitudes afastadas de nós, das 

mulleres e homes inmigrantes. Tamén, mercé á inte-

gración deste, o noso Colectivo, na Federación Galega 

LGBT Aturuxo, onde coparticipamos como entidade na 

programación de actos como o que se vai celebrar en 

Compostela o 28 de Xuño deste ano.

Desexo aclarar que, se ben houbo avances importan-

tes e ben valorados por nós, nun primeiro momento, 

O proceso de transgresión de xénero, de 
reorientación de sexo, signifícase na vivencia 

do corpo, físico e social, e da nova 
e reconquistada sexualidade.
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Procedencia do mapa www.ilga.org (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association).
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como foi a Lei de Identidade de Xénero, debo pe-

neirar a primeira satisfacción inicial por un non, así 

non. A Organización Mundial da Saúde deixou fóra 

das doenzas psiquiátricas a gaidade e o lesbianismo, 

mais na data de hoxe a transexualidade é doenza. 

Pois a Lei do ano pasado parte do mesmo paradig-

ma, da mesma fundamentación de base, e nós, non 

somos doentes psiquiátricos, temos demandas sani-

tarias, mais non a ese nivel. 

E non desexo que se ma-

nipule, como foi no debate 

parlamentar en Galiza do 

2007 onde pola parte dal-

gún partido político se nos 

quixo enfrontar con outros 

colectivos que demandaban 

a asistencia en tal ou cal 

outra tema. Non, desculpen, 

mais ese manternos enfrontadas é maquiavelismo, e 

entretemento e desvío da nosa atención e preocupa-

ción. Sostemos que a Saúde Pública debe ser univer-

sal e gratuíta, e debe garantir calquera necesidade da 

persoa ou colectivo.

Os últimos cambios legais produciron na militancia 

lgbt un proceso adormentador, como un lexatin que 

“xa está”, “xa se conseguiu”, mais non, non o com-

parto e manifesto que moi pouco mudou.

E podo manter estas afirmacións cando os atropelos 

laborais seguen a acontecer. As persoas trans cando 

comezan os seus procesos de terapia de substitu-

ción hormonal, cando estas compañeiras/os non con-

seguen traballo porque o documento de identidade 

non se axeita á súa propia imaxe, cando acudimos á 

persoa profesional da medicina e di que “non ten in-

formación, formación”, cando se nos di “ a responsa-

bilidade médica é túa”, cando despois de tanta cousa 

escoitada lembro unha frase dos corredores parlamen-

tares do Hórreo “Excusatio non petita, acusatio mani-

festa”… Hai camiño, hai folgos, e desde logo temos 

compromiso, vainos na vida.

E vou rematar esta exposición con dous parágrafos dun 

artigo que publiquei en A Nosa Terra, o 2 de xuño do 99: 

Ser muller, antes expresado en termos de fantasía, 

agora realidade, suponme unha aposta diaria pola 

normalidade, pola convi-

vencia normal, nunha so-

ciedade difícil e, ás veces, 

hostil. Mais o meu proce-

so de transexualización, 

que tanto supón en canto 

a liberar a miña realidade 

máis íntima e reorientar a 

realidade social, atopou en 

persoas amigas e en gru-

pos concretos un acolle-

mento de agradecer e sen palabras. (….)

É este “ser muller e non morrer no intento”, xa non 

un proceso individual senón un proceso social, onde 

cabe facer terapia, a todos os niveis de relación huma-

na (familia, escola, barrio, traballo, lecer,...). Calquera 

achega ou aceno, por pequeno que sexa, será de ter 

en aprecio e na lembranza propia e colectiva.

Sostemos que a Saúde 
Pública debe ser universal 
e gratuíta, e debe garantir 
calquera necesidade da 

persoa ou colectivo.
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N I V E L  M U N I C I PA L : 

CONCELLARÍA DE IGUALDADE 

Tenencia de Alcaldía – Concello de Ourense 

Rúa da Concordia, 20 - entrechán

32003 Ourense

Tel. 988 374401 – Fax: 988 216441

concelleriamuller@ourense.es

Nas súas dependencias atópanse tamén:

• O Centro de Información Municipal áss Mulleres 

(CIMM)

• O Centro de Documentación EN MATERIA DE 

IGUALDADE

• A Sede do Consello Municipal da Muller (no 

que están representadas as asociacións de 

mulleres, as áreas da muller de partidos políticos 

e sindicatos, as vogalías da muller das asociacións 

veciñais, colectivos cidadán que traballan a prol da 

igualdade, a Área de igualdade da Universidade...)

• A Sede da Comisión de Investigación e 

Seguemento da Violencia exercida contra as 

Mulleres (aglutina a todolos colectivos profesionais 

que interveñen nesta problemática)

• Galescolas (información, tramitacións,...)

N I V E L  A U T O N Ó M I C O : 

VICEPRESIDENCIA DE IGUALDADE E BENESTAR 

DA XUNTA DE GALICIA 

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

San Caetano, s/n 

15781 Santiago de Compostela 

Área das Familias 

Tel. 981 957 688 

Área de Promoción da Igualdade 

Tel. 881 999 163 

Área de Prevención e Tratamento da Violencia 

de Xénero

Tel. 981 957 699

http://igualdadegaliza.org/

SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

Praza de Europa, 15A - 1º 

Área Central - Polígono de Fontiñas 

15781 Santiago de Compostela 

Tlf.: 981545366 

Fax: 981545365 

http://www.xunta.es/auto/sgi/

DELEGACIÓN DA VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E 

DO BENESTAR DA XUNTA DE GALICIA EN OURENSE 

Camiño Vello Prado Lonia s/n

32004 Ourense 

Tel. 988 386147

SECRETARÍA XERAL DO BENESTAR 

http://www.benestargaliza.org/

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE 

E BENESTAR

http://www.igualdadebenestar.org/consorcio/

CONSELLERÍA DE TRABALLO

Secretaría Xeral-Unidade Administrativa de Igualdade

Edif. Administrativo s/n – San Lázaro

15781 – Santiago de Compostela

Tel. 881 997256 – Fax 981 546969 

http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/portada/

traballo-en-igualdade/igualdade

 E-mail: unidade.igualdade.traballo@xunta.es

Delegación provincial de Ourense:

Avda da Habana, 79

32004 - Ourense

Tel. 988 386223 /988 386224; Fax: 988 386838

N I V E L  E S TATA L :

MINISTERIO DE IGUALDADE

Calle Alcalá, 37 

Madrid

www.migualdad.es

Delegación Especial do Governo contra a Violencia 

sobre a Muller

 www.mtas.es/igualdad/DelegacionG

INSTITUTO DA MULLER 

C/ Condesa de Venadito, n° 34 

28027 MADRID 

Teléf. 91 363 80 00 (centraliña) 

Teléfono de información gratuíto 24h:  900 191 010 

Teléfono de información gratuíto 24h (DTS para 

mulleres xordas):  900 152 152 

www.migualdad.es/mujer/

inmujer@migualdad.es 

UNIDADE CONTRA A VIOLENCIA SOBRE A MULLER DA 

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO EN OURENSE

Parque San Lázaro, 1 

32003 - OURENSE 

Teléfonos: 988 759 173 / 76

Fax: 988 372 442

O R G A N I S M O S  R E S P O N S A B L E S  D A S  P O L Í T I C A S  D E  I G U A L D A D E
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Asociación de Mulleres Empresarias 

de Ourense

Praza de Paz Nóvoa 5, oficina 5

32003 - Ourense

Tel. 988 217342

E-mail: info@aso-ame.es

Asociación de Viúvas María Andrea

Rúa do Progreso, 93 - Galerías Roma, 

local 18

32003 - Ourense

Tel. 687430879

E-mail: floreschao@hotmail.com

Asociación de Amas de Casa Montealegre

Rúa Fonte do Rei 1, 2º A

32003 - Ourense

Tel. 988 243411

E-mail: asociacion.consumo.montea-

legre@hispavista.com

Asociación de Mulleres Separadas 

e Divorciadas de Ourense

Avenida de Bos Aires 58

32003 - Ourense

Tel. 988 238712

E-mail: separadasourense@yahoo.es

Asociación de Mulleres Progresistas

Rúa Ervedelo 71, 3º

32002 - Ourense

Tel. 988 386108 - 988 223865

E-mail: susagonzalezalvarez@hot-

mail.com

Asociación de Mulleres Rurais Volvore-

ta (Velle)

Velle, 17

32960 - Velle - Ourense

Tel. 988 251233 - 988 241163

Asociación de Mulleres Rurais San 

Amaro (Oira)

Rúa Peliquín 33, 1º

32001 - Oira - Ourense

Tel. 988 219508

Asociación de Mulleres Rurais Clarexar 

(Palmés)

Rúa Greco 6º D

32002 - Ourense

Tel. 676 008720

Asociación de Mulleres Rurais Xesta 

(Covadonga)

Praza de Covadonga 9-1ºD

32001 - Ourense

Tel. 988 211479 - 687 932 777

E-mail: amscesta@hotmail.com

Asociación de Mulleres Rurais Santa 

Águeda (Seixalvo)

Rúa Seixalvo 25.

32970 - Seixalvo - Ourense

Tel. 988 220333

Área da Muller do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) 

Rúa Canle s/n

32005 - Ourense

Tel. 988 388162

Área da Muller do Grupo Municipal 

do Partido Popular (PP) 

Casa do Concello. Praza Maior

32005 - Ourense

Tel. 988 388100

Área da Muller do Grupo Municipal 

do PSdeG-PSOE

Casa do Concello

Praza Maior s/n

32005 - Ourense

Tel. 988 388137

Secretaría da Muller de Comisións 

Obreiras (CC.OO.)

Parque de San Lázaro 12-3º

32004 - Ourense

Tel. 988 391727 - Fax: 988 274630

E-mail: saramorliz@hotmail.com

Secretaría da muller da Unión Xeral 

de Traballadores (UXT)

Parque de San Lázaro 12, baixo

32004 - Ourense

Tel. 678703470

E-mail: ugtourense@galicia.ugt.org

Secretaría da muller da Confederación 

Intersindical Galega (CIG)

Parque de San Lázaro 12 - 1º D

32004 - Ourense

Tel. 988 238350

E-amil: campos@cig-ensino.com

Secretaría da muller da Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios (CSIF)

Rúa do Concello 3, 1ºD

32003 - Ourense

Tel. 988 391050

E-mail: sanidad32@csi-csif.es

Vogalías da Muller da Federación de 

Asociacións Veciñais Limiar

Rúa da Concordia 5-7

32003 - Ourense

Tel. 988 227806 - 620420400

E-mail: modesto@moure.org

Comisión da muller da Agrupación 

de Persoas Xordas 

Rúa Ramón Cabanillas, 6, baixo

32003 - Ourense

Tel. 988 366085

Asociación Fibromialxia e Fatiga 

Crónica de Ourense

Rúa A Farixa, 7 (Finca Sevilla)

32005 - Ourense

Tel. 678636037

E-mail: fibromialxia@terra.es

Anacos da Cidade

Rúa do Bierzo nº 34 - 1º C

32004 - Ourense

Tel. 639817175

E-mail: anacosdacidade@anacosda-

cidade.org

Área de Igualdade da Universidade 

de Vigo

Campus Universitario - As Lagoas

32003 - Ourense

Tel. 988 219300

E-mail: ourense@aecc.es

Fundación Taller Solidariedade

Rúa Progreso nº 24

32005 - Ourense

Tel. 607464650

E-mail: ourense@tallerdesolidari-

dad.org

Marcha Mundia das Mulleres

Tel. 687217391

Asociación para prevención 

da exclusión social

Tel. 661873177

C O N S E L L O  M U N I C I PA L  D A  M U L L E R  D E  O U R E N S E 
( A S O C I A C I Ó N S  D E  M U L L E R E S ,  C O L E C T I V O S  E  E N T I D A D E S  I N T E G R A D A S  N O  M E S M O )
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ALLARIZ 

Praza Maior, 1 

32660 – Allariz

Tel. 988 440001

BANDE

San Roque, 2 

32840 – Bande

Tel. 988 443001

BAÑOS DE MOLGAS

Doutor Samuel 

González 

32701 - Baños de 

Molgas

Tel. 988 430000

BOBORÁS

Cristobal Colón, s/n 

32514 - Boborás

Tel. 988 402008

BOLA (A)

Estrada Allariz-

Celanova, 4 

32812 - A Bola

Tel. 988 451293

CASTRELO DO VAL

Toural, 15 

32625 - Castrelo do Val

Tel. 988 419002

COLES

Vilarchao, s/n 

32152 - Coles

Tel. 988 205134

CUALEDRO

Avda. de Portugal 

32689 – Cualedro

LOBIOS

Estrada de Portugal, 27 

32870 - Lobios

Tel. 988 448000

MONTEDERRAMO

Praza Montederramo, 

28 

32750 - Montederramo

Tel. 988 292000

MONTERREI

Fontiñas, 2 

32618 - Monterrei

Tel. 988 418002

OÍMBRA

Avda. do Carregal, 3 

32613 - Oímbra

Tel. 988 426160

PADERNE DE ALLARIZ

Rioseco, 7 

32110 - Paderne de 

Allariz

Tel. 988 293000

PARADA DE SIL

Campo da Feira, 1 

32740 - Parada de Sil

Tel. 988 208010

PIÑOR

Piñor, s/n 

32137 - Piñor

Tel. 988 403236

TEIXEIRA (A)

Estrada Xeral, 19 

32765 - A Teixeira

Tel. 988 207400

VILAR DE SANTOS 

Celanova, 77 

32650 - Vilar de 

Santos

Tel. 988 465883

VILARDEVÓS

Paseo de Manuel 

Núñez, 30 

32616 - Vilardevós

Tel. 988 417004

XUNQUEIRA DE AMBÍA

Praza de san Rosendo, 1 

32670 - Xunqueira de 

Ambía

Tel. 988 436069

XUNQUEIRA DE 

ESPADANEDO

Praza dos Amigos, s/n 

32730 - Xunqueira de 

Espadanedo

Tel. 988 291001

CASTRO CALDELAS

Rúa do Concello, 1

32760 - Castro Caldelas

Tel. 988 203000 / 988 203481

E-mail: cimcaldelas@yahoo.es

MACEDA

Rúa Toural, 2

32700 - Maceda

Tel. 988 463554 / 988 463554

E-mail: cimmaceda@hotmail.com

MANCOMUNIDADE DE CONSO - FRIEIRAS

Avda. Beato Sebastián Aparicio, 76

32540 - A Gudiña

Tel. 988 594006 / 988 421081

E-mail: cimconsofrieiras@gmail.com

MANCOMUNIDADE TERRAS 

DO NAVEA - BIBEI

Paseo de San Roque, 4 - 2º

32780 - Pobra de Trives

Tel. 988 330012 / 988 331010

E-mail:cimnaveabibei@gmail.com

MANCOMUNIDADE 

VOLUNTARIA DO RIBEIRO

Fondal de Beade s/n

32431 - Beade

Tel. 988 484700 / 988 484701

E-mail: cimribeiro@hotmail.com

MANCOMUNIDADE TERRAS DE CELANOVA

Barrio da Hermida, 39

32800 - Celanova

Tel. 988 451646 / 988 451646

E-mail: cimterradecelanova@yahoo.es

MUÍÑOS

Praza San Rosendo, 1 - Mugueimes

32880 - Muíños

Tel. 988 456403 / 988 456480

E-mail: cim.muinos@hotmail.com

O BARCO DE VALDEORRAS

Praza do Concello, 1 - Baixo

32300 - O Barco de Valdeorras

Tel. 988 320202 / 988 327441

E-mail: asociales.barco@mundo-r.com

O CARBALLIÑO

Rúa Faustino Santalices nº 10

32500 - O Carballiño

Tel. 988 531076 / 988 531077

E-mail: cimcarballino@yahoo.es

OURENSE

Rúa da Concordia nº 20, entrechán

32003 - Ourense

Tel. 988 374401 / 988 216441

E-mail: concelleriamuller@ourense.es

VERÍN

Casa da Xuventude Avda. de 

Portugal, 11 - Bis

32600 - Verín

Tel. 988 414776 / 988 411900

E-mail: cimm@verin.net

VIANA DO BOLO

Rúa Constitución, 14

32550 - Viana do Bolo

Tel. 988 329260 / 988 329089

E-mail: cimviana@hotmail.com

XINZO DE LIMIA

Casa da Cultura Rúa Curros Enríquez, 15-17

32630 - Xinzo de Limia

Tel.988 550023 / 988 550112

E-mail: cim@xinzodelimia-ayto.com

C E N T R O S  D E  I N FO R M AC I Ó N  Á S 
M U L L E R E S  DA  P R OV I N C I A  D E  O U R E N S E

P U N TO S  D E  I N FO R M AC I Ó N  Á S  M U L L E R E S 
( P I M )  DA  P R OV I N C I A  D E  O U R E N S E
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SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS

Concellería de Benestar Social 

R/ Bispo Carrascosa, 14

Tel. 988 388137

Plan de Inclusión 

R/ Arcediagos,3 

Tel. 988 388141

Axuda Inmigrantes 

R/ Arcediagos,3 

Tel. 988 388142

Unidade de Traballo Social Casco 

Histórico e Centro 

R/ Bispo Carrascosa, 14 Tel. 988 

388137

Unidade de Traballo Social A Ponte 

Avda. de Marin s/n 

Tel. 988 212563

Unidade de Traballo Social O Couto 

R/ Ponte Pelamios, s/n 

Tel. 988 240437

http://www.ourense.es

C H O U

CITE (Centro de Información de 

Traballdores/as Extranxeiros/as): 

Parque San Lázaro nº12, 3º

32004 - Ourense

Tel. 988 392254

Galicia Terra de Acollida

C/Juan de Angés, 7 bajo dcha.

32002 - Ourense

Tel. 988 603549

Asociación Sociocultural 

Afrolatina (ASALA)

Rúa Progreso, 89-91. Galerias 

Proyflem. Doctor Fleming, local 

10 A

32003 - Ourense

Telf. 988 229619 

SAF (Servizo de Atención á Familia 

da Policia Nacional)

R/ Paseo Mestre Vide, 4

32004 - Ourense

Tel. 988 391445

Xulgado

Pazo de Xustiza

Praza concepción Arenal s/n. 

32003 - Ourense

Tel. 988 687047

Bolsa Alugueiro

C/ Rúa Valente Docasar nº2 

32003 - Ourense

Tel. 988 511574

Servicio de Menores

Saenz Diez, 39 bajo

32003 - Ourense

Tel. 988 386123

UCA (Unidadede Conductas 

Adictivas)

C/ Ramón Puga 52-56 

32005 - Ourense

Tel. 988 369828

Biblioteca Pública Nodal. 

Concello,13

32003 - Ourense 

Biblioteca Central da Universidade 

Campus universitario As Lagoas

32004 - Ourense

E-mail: www.uvigo.es

Casa da Xuventude

Celso Emilio Ferreiro ,27

32004 - Ourense

Tel. 988 228500

GABINETE DE ORIENTACIÓN 

FAMILIAR (G.O.F.) - 

VICEPRESIDENCIA

Camiño Vello Prado Lonia s/n

32004 - Ourense 

Tel. 988 386128 

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR 

DE OURENSE

Asociación Punto Cero 

Tel. 988 238946 

CENTROS DE ORIENTACIÓN 

FAMILIAR (C.O.F.) NA 

PROVINCIA DE OURENSE

Unidade Básica de Orientación 

Familiar – HCV 

(Hospital Comarcal de 

Valdeorras)

Rúa Conde de Fenosa nº 50,

32300 - O Barco de Valdeorras 

Tel. 988 339009

Centro de Orientación Familiar 

do Carballiño 

Centro de Saúde de O Carballiño 

Rúa Alberto Vilanova s/n

A rede galega de Oficinas de Igualdade e Benestar 

(Oficinas I+B), articula os equipos de Igualdade do 

Consorcio, así coma os equipos de Inclusión e os do 

Plan da Infancia e da Adolescencia. Desde estas ofi-

cinas trabállase a prol da dinamización da igualdade 

de xénero no territorio, así como en favor da inclusión 

social dos colectivos máis desfavorecidos e no apoio á 

educación familiar.

A BOLA 

(Terras de Celanova - Ourense - Allariz) 

Campo da Veiga 4, 32812

A RÚA 

(Valdeorras – Trives- Viana) 

Praza José A. Míguez Freire 1, 32350

O CARBALLIÑO 

(O Carballiño - O Ribeiro) 

Rúa da Cerca, 2-baixo-esq., 32500 

Tel. 988 270 209

XINZO DE LIMIA 

(A Limia - Verín - Maceda) 

Rúa Río Sil, 7-baixo, 32630 

Tel.988 462 507

O F I C I N A S  I + B  N A 
P R OV I N C I A  D E  O U R E N S E : O U T R O S  S E R V I C I O S  E  R E C U R S O S  D E  I N T E R E S E
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32500 – O Carballiño

Tel. 988 273223 / 988 271816

Fax 988 271983 

Centro de Orientación Familiar de 

Ribadavia

Centro de Saúde de Ribadavia 

Rúa Ribeiro s/n

32400 - Ribadavia

Tel. 988 471577 - 988 470500

Fax: 988 470449 

Centro de Orientación Familiar 

Centro de Saúde Novoa Santos

Rúa Xoan XXIII 8-10, 4º

32003 - Ourense

Tel. 988 385 85 

Centro de Orientación Familiar da 

Delegación da Consellaría de Sanidade 

Avenida de Zamora 13, 4º

32005 - Ourense

Tel. 988 386300 

QUÉROTE - CENTRO DE ASESORA-

MENTO AFECTIVO-SEXUAL

Casa da Xuventude 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27 

32004 - Ourense 

Teléfono: 988 231470

COMITÉ ANTI-SIDA OURENSE

R/ Cabeza de Manzaneda 26, baixo, 

32005, Ourense

Tel. 988 220049 / 988 233000 - Fax: 

988 220049 / 988 233000

E-mail: antisidaou@hotmail.com

CRUZ VERMELLA- PROGRAMA 

DA MULLER

Díaz De La Banda 40

32004 - Ourense

988 222484

CÁRITAS - PROGRAMA MULLER 

-CENTRO DE DÍA ALUMAR

Praza do Bispo Cesáreo s/n 

32005 - Ourense

Tel. 988 236819 / 988 249899

CIMO- PROGRAMA CLARA

Díaz De La Banda, 18

32004 - Ourense

Tel. 988 391525
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Marcha Mundial das Mulleres (MMM)
http://www.marchemondialedesfem-
mes.org

MMM Galiza
http://www.feminismo.info
http://www.feminismo.info/marcha/
sitios_organizazons/colectivos_organiza-
zons.htm

MMM Portugal
http://www.ajpaz.org.pt/marcha.htm

Forum Galego de Política Feminista
http://forumfeministagalicia.blogspot.
com/

Directorio de Mulleres Expertas Galegas
http://www.mulleresexpertas.info

Álbum de Mulleres. 
Consello da Cultura Galega
http://www.culturagalega.org/album/

Women Lobby 
(Lobby Europeo de Mulleres) 
http://www.womenlobby.org/site/
hp.asp?langue=EN

Coordinadora Española 
do Lobby Europeo de Mulleres
http://www.celem.org/

Nacións Unidas. Instrumentos 
internacionais de dereitos humanos. 
Dereitos das mulleres
http://www.unhchr.ch/spanish/html/
intlinst_sp.htm

Fondo das Nacións Unidas 
para a Muller. UNIFEM
 http://www.unifem.org/

CEDAW. Division for the 
advancement of Women 
http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/

INSTRAW. Investigacións, capacitación e 
información para o empoderamento das 
mulleres e a igualdade de xénero
http://www.un-instraw.org/es/

UNESCO Gender Equality 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=3160&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

OIT Sección Xénero e Desenvolvemento 
(Organización Mundial do Traballo)
http://www.ilo.org/public/spanish/gen-
der.htm

Unión Europea. 
Igualdade entre mulleres e homes 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/
s02310.htm

MAGEEQ. Transversalidad 
de Género en Europa
http://www.mageeq.net/

Asociación de Mulleres 
Progresistas de Vigo
http://www.mulleresprogresistas.org/
mulleresprogresistas/inicio/inicio.php

Mulheres Nacionalistas Galegas. MNG
www.feminismo.org

Colectivo Violeta
http://www.gratisweb.com/colecti-
vo_violeta/

Mujeres en Red
http://www.nodo50.org/mujeresred/

Assembleia de Mulheres do Condado
http://condadolilas.blogspot.com/

Lerchas. Terroristas da Palavra
http://lerchas.blogspot.com/

Mulheres Transgredindo
http://mulheres.causaencantada.org

Mámoa. Asociación Galega 
Pro-Lactación Materna
http://mamoa-trasancos.blogspot.com/
Fundación Mujeres 
www.fundacionmujeres.es

Asociación de Mujeres Juristas Themis 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/

Amnistía Internacional España. 
Derechos de las Mujeres
http://www.es.amnesty.org/campanas/
no-mas-violencia-contra-las-mujeres/

Sin género de dudas
http://www.singenerodedudas.com/

Otras voces feministas
http://www.cmpa.es/otrasfeministas

Red Estatal de Organizaciones Feministas 
contra la Violencia de Género
http://www.redfeminista.org

Mulheres de Preto – Women in black
http://wib.matriz.net

União de Mulheres. 
Alternativa e Resposta
http://www.umarfeminismos.org/femi-
nismos/apresenta.html

Transexualía
http://www.transexualia.org

BOGA (Mulleres Lésbicas 
e Bisexuais da Galiza)
www.lgbtcompostela.tk

Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuais e Bisexuais 
www.felgt.org  

Nós Mesmas
http://nosmesmas.forogratis.es/board/

Raras Somos Todas  
www.rarassomostodas.org

A.L.A.S. (Asociación por la Libertad 
Afectiva y Sexual de Lugo)
http://gaylugo.iespana.es/alas/alas.htm

Teensespolaigualdade
http://www.teensespolaigualdade.org

Homes Galegos pola Igualdade
http://www.homesgalegospolaigualda-
de.org

Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género
http://www.ahige.org/

Grupo Prometeo. 
Hombres por la Igualdad
http://www.nodo50.org/prometeo/

Directorio de Organismos 
Oficiales del Estado 
http://www.vozdemujer.org/direccio-
nes.htm

Guia de Género
http://guiagenero.mzc.org.es/index.
html 

REDES DE XÉNERO
L I G A Z Ó N S  R E L A C I O N A D A S  C O N  F E M I N I S M O S ,  M U L L E R ,  I G U A L D A D E
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Conta con Elas. Agrupación de Desarrollo 
Área Metropolitana de Vigo
www.contaconelas.org

Alecrín. Grupo de Estudos 
sobre a Condición da Muller
www.alecrin.org 

AUDEM. Asociación Universitaria 
de Estudios de las Mujeres
http://www.audem.com/

Unidade de Muller e Ciencia de Galicia
http://www.unidadedamullereciencia.es

Mujeres Universia 
http://www.universia.es/html_estatico/
portada/actualidad/noticia_actualidad/
param/noticia/iebbf.html

Fundación Isonomía
http://isonomia.uji.es/

Instituto de Investigaciones Feministas
http://www.ucm.es/info/instifem/

GENET. Red Transversal de Estudios 
de Género en Ciencias Humanas, 
Sociales y Jurídicas 
http://genet.csic.es/

Feminario de Investigación. Feminismos 
e Resistencias. (Teorías e Prácticas)
http://webs.uvigo.es/h04/tdiferencia/

Cátedra Caixanova de Estudos Feministas. 
Universidade de Vigo
http://webs.uvigo.es/pmayobre/cate-
dra_feminista.htm

Centro Interdisciplinario de Investigacións 
Feministas e de Estudios de Xénero 
(CIFEX)
http://www.usc.es/es/institutos/cifex/
index.html

Oficina de Igualdade de Xénero- 
Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/oix

Oficina para a igualdade de xénero- 
Universidade de A Coruña
http://www.udc.es/oficinaigualdade/

Máster en Educación en Igualdade de 
Xénero e Políticas de Igualdade. 
Universidade de Vigo
http://webs.uvigo.es/pmayobre/pc/
master.htm

Máster en Educación, Xénero e 
Igualdade. Universidade de Santiago
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/Cur-
sosPostgrado/Datos2005/Cp13402005-
2006g.htm

Máster en Xénero e Políticas de 
Igualdade. Universidade da Coruña
http://www.udc.es/uep/Cursos/2006/
Master/M54/index.htm

Seminario Mulleres e Universidade. USC
http://www.usc.es/smucea/index.
php?lang=gl

Directorio de masters violencia 
de xénero, igualdade, 
desenvolvemento desarrollo
http://www.emagister.com/master/
master-genero-kwes-35559.htm

Amaranta. Revista sobre Mujeres
http://www.amaranta.com

Andaina. Revista Galega de 
Pensamento Feminista
http://www.andainamulleres.org/

Ciberfeminista
http://ciberfeminista.org/

Ciudad de Mujeres
http://www.ciudaddemujeres.com/

CLIO. Revue Francophone 
d’Histoire des Femmes
http://clio.revues.org/

Creatividad Feminista
http://www.creatividadfeminista.org/

Daniela, una Mujer sin Fronteras
http://www.danielawebpress.com/

El Periódico Feminista de Mujeres en Red
http://www.mujeresenred.net/news/
breve.php3?id_breve=143

Festa da Palabra Silenciada
http://perso.wanadoo.es/festadapala-
brasilenciada/

La Ciudad de las Mujeres en la Red
http://www.e-leusis.net/

La Mujer
http://www.lablaa.org/blaavirtual/his-
toria/lamujer/indice.htm

Lectora. Revista de Dones i Textualitat
http://www.ub.es/cdona/lectora.htm

Mujeres Célebres
http://www.geocities.com/crosaslanda/
Mujeres_Celebres.html

Mujeres Hoy. Rompamos el Silencio
http://www.mujereshoy.com/secciones/
portada.shtml

Radio Internacional Feminista
http://www.radiofeminista.net/

Revista Poder y Libertad
http://www.vindicacionfeminista.com/
rev.html

Foeminas. Revista Virtual de Xénero da 
Casa da Muller do Concello de Lugo
http://foeminas.lugo.es

Storia delle Donne. La Nuova Rivista
http://www.storiadelledonne.it/

Textos para a Historia das Mulleres 
en Galiza
http://www.culturagalega.org/bibliote-
ca_detalle.php?id=130

Voz de Mujer 
http://www.vozdemujer.org/

REF - Revista de Estudos Feministas
http://www.cfh.ufsc.br/ http://portalfe-
minista.org.br/ 

Católicas pelo Direito de Decidir 
http://www.catolicasonline.org.br/

Clube Safo - Associação de Defesa dos 
direitos das Lésbicas 
http://www.clubesafo.com/ 

Sempreviva Organização Feminista
http://www.sof.org.br/ 

ILGA – International Lesbian and Gay 
Association-Portugal 
http://www.ilga-portugal.pt/ 

Rede Portuguesa de Jovens para a 
Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens
http://www.redejovensigualdade.org.pt/ 

Plataforma Portuguesa para os Direitos 
das Mulheres
http://www.plataformamulheres.org.pt/
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