
Muller e conflito 
no Concello de 
Pontevedra

Pacífcco, servil e individualistao, esa era a imaxe que c franquismc tentcu difundir 
scbre c campesiñadc galegc e que mesmc hcxe parece necesaric seguir a refu-
tar. Se a eses tópiccs sumamcs cs existentes scbre as mulleres pcdemcs levar 
scrpresas e decatarncs de ccmc hai prexuízcs que seguen ben vivcs. Abcnda 
ccn fxarncs nas lcitas dcs últimcs sesenta ancs nc Ccncellc de Pcntevedra para 
ver que a histcria desmente tctalmente eses tópiccs. 

Perante a imaxe dun territcric dócil e submisco, a durísima represión franquista en 
Galiza ncs ancs pcstericres á sublevación militar cu a baixa afliación á Falanxeo, 
scn pistas de que c ncsc era un país ccn fcrte implantación dc republicanismco, c 
galeguismc e c agrarismc. De igual xeitco, perante c mcdelc de muller que c fran-
quismc quería impcro, remexendc na histcria enccntramcs que scn elas as prcta-
gcnistas de mcitcs exemplcs de resistencia. Pcr que? A muller nc agrc galegc 
representaba a “casa”o, nc seu ccnceptc amplco, e defendían cs seus intereses 
individuais e tamén cs cclectivcso, nalgúns cascs tamén pcderíamcs engadir que 
eran elas as prctagcnistas pcr seren “nais de familia” que van recibir un tratc 
mcitc máis benévclc pcr parte das autcridades. Elaso, ccnscientes dcs rcles que 
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lle scn atribuídcs e que as queren limitar ccmc seres humancso, scn capaces de 
utilizar eses mesmcs prexuízcs ccmc arma nas fcrmas de resistencia esccllidas 
para cada casc. Estas mulleres encabezarcn diversas lcitaso, armandc ccnsciente-
mente a resistencia de fcrma cclectiva. Mais ncn pcr isc acabcu mudandc c seu 
papel na scciedade da épcca. Finalizada a prctestao, retcrnaban para cs seus 
rcles na rutina diaria sen representaren un desafíc estrutural nin para c fran-
quismc nin para c patriarcadco, que as vía ccmc verduleras, seres intelectual-
mente infericres acs hcmes e tendentes á histeria (palabra que deriva dc gregc 
‘úterc’o, c cal ncs relembra c antigc de determinadcs prexuízcs). Ese mencsprezc 
e c feitc de ncn seren lcitas pclc pcdero, axudcunas a resistir e mesmc a vencer 
puntualmenteo, e hcxe axúdancs a ccmprender as fcrmas de resistencia esccllidas
naquela altura.

Cales eran estas fcrmas de resistencia e prctesta? Eran variadaso, e algunhas delas
seguen mci en vigcr: aprcveitar cs recurscs legais existentes (mesmc pcndc 
queixas scbre un crganismc ante cutrc)o, realizar accións na vida cctiá para mcs-
trar desccntentc (absentismco, cmisióno, ncn participación)o, e tamén se daba a 
resistencia abertao, ccm prctestaso, mctíns e bciccts (ccmc a negativa ac paga-
mentc de taxas). Ncn pcdemcs esquecer a existencia dcutras fcrmas de resisten-
cia máis simbólicaso, ccmc a de tirar fcguetes pclc cesamentc dun alcalde impc-
pular.

A seguir repasaremcs resumidamente algúns ccnfitcs cnde a presenza das 
mulleres fci destacadc ac lcngc destes últimcs 60 ancs.

EXPROPIACIÓN DO MONTE NO FRANQUISMO

Tras a Guerra Civilo, c gcbernc franquista inicicu unha pclítica de repcbcación 
fcrestal intensa e sistemática cc cbxectivc de ccnseguir a autcsufciencia dc sec-
tcr. Esa repcbcación fci masiva e baseada en especies exóticaso, ccmc c euca-
liptco, c cal impcsibilitará c aprcveitamentc dc mcnte pcr parte da veciñanzao, 
póndcc ac servizc das empresas madeireiras e causandc graves prexuízcs para c
agrc. Existen múltiples cascs de resistencia ás exprcpiacións de mcnte que deri-
varcn desta pclítica franquistao, ccmc scn cs de Santa María de Xeve cu Salcedc. 
Nesta última parrcquia destacan cs enfrcntamentcs entre veciñanza e Garda Civil
a raíz da ccupación ncs ancs 50 dc mcnte veciñal de San Martiñc pcla Deputa-
cióno, dcs cales derivarcn multas e mesmc detenciónso, ccmc a da veciña Cipriana 
Carabelcs Fartc.

NON PAGAMENTO DE TAXAS ÁS HERMANDADES SINDICALES DE 
LABRADORES Y GANADEROS
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Na campaña 1944-45 implantcuse c sistema de cctas na prcdución agraria pclc 
cal se cbrigaba a realizar unha declaración da cclleita vindeira. As sancións pcr 
ncn cubrir c impresco, pcr atrasc cu ncn pagamentc da taxa fcrcn mci numerc-
sas. As Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderoso, de afliación cbriga-
tcriao, eran quen recadaban esas taxas a nivel lccal e quen afrcntarcn as maicres 
resistencias. Destaca a parrcquia de Marcóno, cnde se prcduce unha prctesta ben 
crganizada ccntra a taxa en 1953o, da cal resulta unha agresión puntual pcr parte 
de varias mulleres ac axente executivc (seguindc a táctica ccmentada antericr-
mente de seren as mulleres quen lideren certas licrtas para minimizar a represión 
física). A líder da negativa ac pagamentc da derrama fci unha mullero, Manuela 
García Oterc. Ncn será un casc illadco, na parrcquia de Alba en 1954 a líder será 
cutra mullero, aínda que se agcche tras a sentenza “espcsa de Laureanc Barreirc 
Castrc” e en Verducidc enccntramcs a Dclcres Fcntán. Mais ncn eran cascs illa-
dcs e hcubc exemplcs de decisións e accións cclectivas.

A CHEGADA DE ENCE Á RÍA

Inaugurada en 1963 en Lcurizáno, na antiga praia de Pracereso, a fábrica de papel 
fci precedida de múltiples prctestas entre 1959 e 1961o, chegandc mesmc a haber 
manifestacións diarias. A dragao, que tiña ncme de mullero, Amparco, prcvcccu mci-
tas prctestas prctagcnizadas pclas mariscadcraso, ccnscientes de ccmc cs traba-
llcs afectarían ac seu medic de vidao, que bciccteaban pcla ncite cs traballcs que 
a draga facía durante c día. Mcitas desas mulleres acabarcn feridas cu detidas.

AS DRAGAS DE PONTE SAMPAIO

O desenvclventismc eccnómicc franquista tivc múltiples dancs cclateraiso, entre 
eles a encrme draga instalada nc ríc Verdugco, cca cal unha empresa extraía dia-
riamente tcneladas de area dc ríc. Esta draga causaba graves dancs nc medic 
marisqueirco, dc cal vivía bca parte da zcnao, resultandc as mariscadcras as princi-
pais prexudicadas. Serán elas quen dean ccmezc a unha lcita sen cuartelo, mesmc
chegandc a declarar a “guerra” c 29 de cutubrc de 1965. Esta lcita ccntcu cca 
sclidariedade das aldeas da zcnao, que tamén vivían da ríao, aínda que cs hcmes 
estaban nun segundc planco, apciandc na difusióno, para evitaren ser levadcs pre-
scs. Este fci un dcs cascs de éxitc dunha prctesta prctagcnizada pcr mulleres: 
lcgrcuse deter c dragadc.

AUTOESTRADA DO ATLÁNTICO

A ccmezcs dcs ancs 70 prcduciuse cutrc ccnfitc impcrtante na parrcquia de 
Salcedco, c da ccnstrución da Autcestrada dc Atlánticco, que pasaría pcr diverscs 
lugares da parrcquia. O plan crixinal implicabao, ac redcr da autcestradao, cincc 
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fabricas de celulcsao, unha nuclear e dúas térmicaso, ademais de saídas á Brilat e a 
centrcs ccmerciais. O desccntentc da pcbcación viuse plasmada nas múltiples 
prctestaso, ccmc a de maic de 1977 que lcgrcu parar as cbraso, a manifestación de 
setembrc dese mesmc anco, cu c enfrcntamentc de 1978 na Esculcao, que rematcu
ccn múltiples perscas feridas. En tcdcs cs actcs de prctesta destaccu a presenza
activa de diferentes mullereso, ccmco, pcr exemplco, Marujao, de Salcedco, a quen a 
levcu pcr diante unha escavadcra.

OCUPACIÓN DE TERRAS EN SALCEDO POLA BRILAT

Este ccnfitc tivc unha grande repercusión ncs medics de ccmunicación e nel 
destaca c papel das mulleres das parrcquias de Salcedco, que pelexarcn para 
recuperar cs seus dereitcs scbre c mcnte ccmunal de San Martiñco, ccupadc pri-
meirc pcla Deputación e despcis pclc Ministeric de Defensa e c exércitc. Este 
últimc ccnfitc está aínda mci presente debidc a ser c máis recenteo, de 2008. A 
aprcpiación dc mcnte ccmunal de Salcedc pclc exércitc ccmezcu xa nc fran-
quismc candc se instalcu nesta zcna un cárcere para prisicneircs da guerra. Pcs-
tericrmente destincuse c espazc para a instrución dcs militares. Fci cca chegada
da Brilat que c ccnfitc gañcu intensidadeo, xa que negarcn c accesc á veciñanza 
da zcna ac seu mcnte ccmunalo, a istc debemcs sumar a crde ministerial en 2008
dc Ministeric de Defensa cca que instaurcu unha franxa de seguridade. As amea-
zas á veciñanza da parrcquia fcrcn en aumentco, ccn cascs de agresións pcro, sim-
plementeo, pasar pcr unha prcpiedade que era ccmún. Ccnseguiuse fnalmente 
derrcgar a Orde Ministerialo, mais antes hcubc múltiples prctestas e unha mani-
festación multitudinaria pclc mcnte San Martiñc c 28 de xuñc de 2009. 
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