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A memoria das mulleres

A historia dunha cidade, a evolución dunha comunidade non se pode escribir sobre o esquecemento das vidas das 
mulleres que foron protagonistas principais –directa ou indirectamente- dos avances, das transformacións e das melloras 
que se produciron ao longo do tempo. Un protagonismo que até agora non foi suficientemente recoñecido, mais que se vai 
facendo presente grazas a iniciativas como o programa A memoria das mulleres.

Despois dun paciente traballo de investigación, de pescuda e recollida de fontes orais, gráficas e documentais, a exposición 
Do gris ao violeta levou ao espazo central da cidade –a praza da Ferraría- as vidas de ducias de pontevedresas coñecidas e 
anónimas. Era unha maneira simbólica de facelas voltar do silencio da Historia, e que entrasen pola porta grande da Boa 
Vila, ocupando o primeiro plano, o lugar principal, o centro de todas as miradas.

O libro do mesmo título que agora se presenta é un segundo chanzo imprescindíbel nesta andaina que encetamos no ano 
2012 e que ten dous obxectivos básicos: en primeiro lugar, o coñecemento da verdade histórica, da presenza e protagonismo 
das mulleres na historia da cidade; e, en segunto termo, o recoñecemento da importancia da vida, o traballo e a creación 
das mulleres na evolución do noso concello.

Mais a tarefa non remata aquí. A exposición e o libro reveláronnos todo un mundo aínda por descubrir. Son moitas as 
vidas que aínda permanecen no anonimato, moitas as imaxes gardadas nas gavetas, moitas as memorias recluídas no 
interior das casas. Moitos os nomes de mulleres de toda clase e condición que están agardando. Moitos os sufrimentos, as 
loitas, as violencias, as vexacións. E non serán en van porque sinalan o camiño a seguir, son un exemplo que permanece 
vivo, que se ten que facer máis presente neste tempo que temos dereitos fundamentais que defender e conquistar. 

A elas debémoslle moito, debémosllo todo. Por iso imos seguir o seu ronsel. É de xustiza.

Miguel A. Fernández Lores 
Alcalde de Pontevedra





Somos herdeiras

Así nos sentimos. Somos as mulleres que elas soñaron, unhas máis e outras menos pero comparando, o avance foi grande.

Se queremos ser aviadoras, serémolo. Se queremos ser científicas, serémolo. Se queremos escribir, podémolo facer, e incluso 
triunfar. En realidade as mulleres do Gris ao Violeta seguramente marcarían un sorriso de satisfacción se lles deixaran ver 
por un buraquiño o mundo que vivimos agora, ou non.

A cuestión é que elas loitaron como revolucionarias. Todas. Até as máis insignificante obreira da máis insignificante fábrica. 
Despregaron toda a súa intelixencia, toda a súa potencia para  protexer o que querían, familia, ideais, soños…

Agora estamos no espellismo da igualdade, onde a cambio de ofrecer emancipación por arriba, o capitalismo, axudado polo 
catolicismo, fíxonos crer que todo mudou. Fixémonos, o sistema comezou a asumir reivindicacións que as mulleres berraban, 
usando a vella táctica de ofrecer unha cousa para ocultar que realmente está provocando outra. Así promulgáronse leis que 
obrigan a presenza de certas mulleres privilexiadas nos centros de decisión, pero por abaixo, a colectivización do traballo dos 
coidados e o aumento da fenda salarial non avanzou e nalgúns casos foi a peor. Destacouse, maliciosamente, a importancia 
da responsabilidade persoal e individual da muller, por iso, as que acadan o éxito senten, sentimos, que non lle deben nada a 
ninguén. Conseguírono co seu esforzo. Mentira, debémosllo todo a elas, e a un pequeno número de “eles”, que por valentes, 
merecen ser mencionados. Sen a loita calada nuns casos, ou pública noutros non habería violeta.

Non sería xusto desmerecer os logros, pero que está acontecendo? As nosas obreiras, seguen igual de esmagadas con salarios 
24% menores que os homes, o Estado está en retirada e as mulleres volven ás casas a coidar, as costureiras, as limpadoras, 
as prostitutas, pouco cambiou. Incluso as mulleres que ocupamos espazos públicos tamén sentimos a diario o alento da 
desigualdade. As privilexiadas, as que recollemos algún froito estamos obrigadas a seguir sendo revolucionarias, como elas 
o foron. Non chegamos aquí por mérito persoal, senón que formamos parte dunha estirpe de loitadoras que merecen ser 
lembradas, sen que nos enganen co espelliño que reflexa o sol mentres  rouban o ouro.  A mellor homenaxe son os espazos 
para falar, para sentirnos herdeiras, para conectar coa esencia das súas loitas, moitas delas involuntarias, pero todas libradas 
con dignidade. Sería unha traizón á súa memoria instalarnos na compracencia porque as cotas obrigan. As mulleres, e os 
homes de ben, debemos loitar cas mesmas gañas e forza para que a igualdade deixe de ser unha pose, unha miraxe.

Carme Fouces 
Concelleira de benestar social e igualdade





Para unha historia con todas as cores

Vítimas dun sistema que as condenou durante séculos á submisión e á dependencia, que as recluiu nos recantos máis 
escuros do tempo, as mulleres seguen sufrindo hoxendía a exclusión da invisibilidade nos discursos históricos.

Nos libros non tiveron lugar de seu as innovadoras e pioneiras da Idade Media, as heterodoxas e rebeldes dos tempos 
modernos, as que cultivaron as artes e as letras na época contemporánea, as que romperon as imposicións e entraron nas 
aulas do bacharelato e a universidade no século XX. Tampouco tiveron espazo propio as empresarias, as traballadoras, as 
artesás, as proletarias do campo, do mar e da cidade, as emigradas..., mulleres de coraxe e de labor que ficaron recluídas 
no silencio, no anonimato.

Ou todas as que se comprometeron coa causa da liberdade, cos ideais de progreso e igualdade, con Galiza e a República, 
e que foron perseguidas, aldraxadas, sinaladas, recluídas nos cárceres e nas cadeas da Ditadura, durante décadas. E que 
despois ficaron encerradas no esquecemento, nunha memoria apenas pronunciada no interior das casas.

Mais toda esa historia, toda esa memoria vizosa e valente estaba aí, agardando. E agora emerxe poderosa e fecunda en 
imaxes e documentos, en textos que reflicten as caras ocultas, as voces silenciadas, os nomes rotos, os feitos postergados. 
E tamén os corpos ousados, as mans fortes, as palabras audaces, as mentes lúcidas, creativas, insubmisas. 

Todo para cumprir unha arela de coñecemento e recoñecemento, mais sobre todo de Verdade, para que o pano da Historia 
se ilumine con todas as cores, do gris ao violeta.

Luís Bará 
Concelleiro de patrimonio histórico
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Pioneiras, heterodoxas e rebeldes
María Xesús López Escudeiro

Este artigo é un percorrido por colectivos femininos 
e polas traxectorias dunhas mulleres singulares, que 
conseguiron traspasar con afouteza os muros do 
ámbito doméstico e non dubidaron en incorporarse 
a espazos públicos reservados tradicionalmente ao 
mundo masculino, afrontando toda clase de críticas, 
incomprensións e mesmo persecucións. A análise das 
súas vidas bota luz sobre o esquecemento ao que se viron 
sometidas desde sempre. Porén, malia a terxiversación, a 
ocultación e a invisibilidade por parte da historia oficial, 
a súa existencia chegou a nós por diferentes medios e 
constitúe un elo imprescindíbel para encher os baleiros 
do silencio e recoñecer a importancia da súa presenza nos 
diferentes eidos sociais e no tecido dos fíos da historia de 
Pontevedra.

Iconografía medieval

O concepto que a sociedade medieval tiña da figura 
feminina estaba moi influído pola moral cristiá. Nesta 
época, agás as representacións da Virxe Mª e demais 
integrantes do santoral, con connotacións positivas, a 
muller aparece nos baixorrelevos con sentido negativo, 
como unha alegoría do vicio e do pecado, nomeadamente 
do da luxuria.

Comezando pola representación de Eva, considerada 
como a primeira pecadora, o personaxe feminino 

adquire un sentido pexorativo, xa que é utilizado polo 
demo para tentar e perder aos homes. Aparece de 
diferentes xeitos; coa figura da muller no seu aspecto 
máis cotián represéntase o pecado da concupiscencia, 
parellas de amantes espidos abrazándose, realizando o 
coito, mulleres impúdicas mostrando os seus xenitais, 
ou mulleres espidas que montan un animal cos cabelos 
soltos ao aire, mulleres luxuriosas en actitude de entrega. 
Mais, á vez, son representadas como seres grotescos para 
disuadir da tentación. A idea do castigo está presente na 
figura feminina cuxos peitos e xenitais son devorados 
por serpes. Outras veces as figuras toman aspectos 
fantásticos, sexa baixo a apariencia de harpías, seres 
fabulosos con corpo de ave de rapina, fortes gadoupas 
e cabeza de muller, simbolizando a morte,  sexa baixo a 
forma de sereas, representando a sedución, a tentación da 
carne, con corpo de ave ou peixe e cabeza de muller de 
longos cabelos. Abondan as dúas figuras na imaxinería 
relixiosa e civil; na intención moralizante e pedagóxica 
da arte medieval e do cristianismo, os capiteis, gárgolas 
e canzorros das igrexas medievais reproducen a loita 
contra os vicios e a maldade.

As figuras das sereas ou nereidas, seres mitolóxicos, 
presentes xa na cultura clásica, mudaron a súa simboloxía; 
inicialmente para o cristianismo representaban a 
tentación, mais posteriormente, na heráldica por 
exemplo, aparecen como seres atractivos, xenerosos e 
sedutores, que axudan aos mariñeiros nos naufraxios. 
Entre outras labras heráldicas das fachadas dos palacetes 
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pontevedreses pódese citar, na rúa César Boente, a serea 
representada como tenante do escudo de armas da liñaxe 
dos Mariño de Lobeira (século xviii) (Fig.1)

A muller na Idade Media

As fontes para o coñecemento da situación laboral 
das mulleres na Idade Media, maioritariamente 
androcéntricas, son moi irregulares. Unha gran parte da 
información está en mans de homes da igrexa, homes aos 
que o estado matrimonial lles é negado a partir do século 
xi; a súa visión do mundo feminino está con certeza 
deformada polos prexuízos relixiosos e ideolóxicos. 
Malia todo, os achados históricos sitúan a incorporación 

feminina ao mundo laboral extradoméstico no século 
xiii. Nas cidades de finais da Idade Media, unha parte 
importante da actividade produtora e comercial está 
nas mans femininas, particularmente nas viúvas, que á 
morte do esposo collían as rendas do negocio familiar, 
administraban as propiedades e mesmo podían facer 
testamento cunha liberdade que, paradóxicamente, será 
recortada no futuro.

SéculoS xiv-xviii

Meigas, bruxas e menciñeiras

Mulleres sandadoras, administradoras dun saber 
ancestral ao servizo da poboación, foron consideradas 

1
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bruxas ou meigas e sufriron a exclusión e en moitos casos 
a morte. Lonxe do modelo social vixente na época para a 
muller —sumisa e dedicada aos labores domésticos e do 
campo—, as curandeiras consideradas como diferentes, 
libres e rebeldes, foron perseguidas pola igrexa católica e 
o poder civil, que organizaron a caza de bruxas, desde o 
século xiv ata o xviii. (Fig.2)

Depositarias dun coñecemento transmitido entre familia 
e veciñanza ao longo dos anos, exercían o seu labor a 
carón do traballo da mediciña, realizado polos homes, 
que as sentían como competidoras na súa profesión; nun 
sistema social androcéntrico foron acusadas de practicar 
a maxia, o esoterismo e a bruxaría, por transgredir as 
normas morais da época. A mínima sospeita mudaba 
o seu estatus social, de sandadoras e sabias pasaban a 
convertirse en bruxas e feiticeiras. A súa persecución 
é unha historia de eliminación do diferente, unha 
verdadeira caza á que hai que aplicar unha perspectiva de 
xénero. O seu saber ao servizo da poboación nun medio 
maioritariamente rural outorgáballes un poder e un 
protagonismo que poñían en cuestión o poder masculino, 
de aí a campaña de terror desencadeada pola Inquisición, 
que empregou como referente o tratado Maellus 
maeficarum ou martelo de bruxas, escrito en 1486 polos 
reverendos Kramer e Sprenger. Tratábase de loitar contra 
a maxia, a alteración dos modelos sociais e de erradicar 
as inversións do modelo de muller. Atribuíanselles 
prácticas esotéricas, celebracións pagás, explosións de 
histeria colectivas e incluso intoxicacións alimentarias 
xeralizadas debidas ao uso do cornello do centeo, mais 
as motivacións da igrexa católica e das autoridades civís 
eran ben diferentes. As acusacións denunciaban as súas 
prácticas, mais tamén o feito de representar o mal e a 
oposición ás virtudes relixiosas e femininas.

O monxe ilustrado benedictino Frei Martin Sarmiento 
critica no século xviii a súa persecución por parte da 
Inquisición, que menosprezaba o seu coñecemento 
tradicional sobre as propiedades curativas das herbas 
mediciñais, achega fundamental para a mediciña 
ortodoxa. El mesmo cría no poder curativo dalgunhas 
plantas, cita por exempro a árbore coorno, como un 
reactivo da rabia no home, o pau guergoriño, o pau de 
sangoviño e a codia e a flor do cinamomo ou árbore de 
San Eleuterio que eran así mesmo empregados como 
remedios contra a rabia.

O monxe benedictino desmitifica as supersticións e lonxe 
de condenar o traballo das bruxas, valora o seu labor 
como sandadoras e transmisoras dun saber ancestral.

Vasquida García (Pontevedra ?-1579)

Viviu preto de Pontevedra e foi encarcerada polos 
comisarios do Santo Oficio nos cárceres de Santiago, 
ocupando as prisións secretas. Con anterioridade foi 
exposta á vergoña pública, recibiu cen azoutes e foi 
desterrada da cidade e ameazada con terribles castigos se 
continuaba a relacionarse co seu infernal marido. Malia 
todo, ela mantivo as relacións, numerosos testemuñas 
presentadas ante o tribunal aseguraron ter presenciado 
novos contactos amorosos entre os esposos. Estas 
acusacións ridículas de pactos co demo, moi frecuentes 
nos procesos da Inquisición contra as bruxas, serviron 
con certeza para fomentar a ignorancia das masas e para 
encubrir crimes sen resolver.

Na información de 20 de novembro de 1579 dos 
inquisidores ao Supremo Consello, confírmanse por 
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parte de moitas testemuñas singulares as súas prácticas 
como esposa do demo e declárana autora de supersticións 
e feiticerías.

Durante a súa primeira detención e proceso, condicionada 
pola promesa de perdón se admitía os feitos que se lle 
imputaban, Vasquida autoinculpouse declarándose como 
feiticeira, que tiña pactos co demo, e que mantiña con el 
relacións amorosas. As súas declaracións calumniosas, 
lonxe de acadar a indulxencia prometida, agravaron as 
penas. Ante esta situación, no segundo proceso revocou 
o confesado anteriormente, negando todo con afouteza 
mentres se lle inflinxían os tormentos máis crueis. 

Leonor da Fonte (Pontevedra-1652)

Casada con Bartolomé Infante, mareante de Pontevedra, 
foi acusada de exercer como bruxa e adiviña. Diversas 
testemuñas compareceron ante o tribunal, asegurando 
que procuraba remedios ás enfermidades e celebraba 
cerimonias supersticiosas. Confiscáronlle os bens, estivo 
presa nos cárceres secretos de Santiago e foi sentenciada 
na misa maior a saír ao estrado coas insignias de bruxa, 
a abxurar de levi e a percorrer as rúas perseguida polo 
verdugo, que lle deu cen azoutes, para vergoña pública.
Finalmente foi desterrada de Santiago, Madrid e 
Pontevedra durante dous anos.

2
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Ana Rodríguez (Pontevedra-1609)

Viúva, veciña de Freira ou da Barra de Filgueira, terra 
de San Martiño (figuran os dous nomes en dúas pezas 
distintas do seu proceso) foi encausada o ano 1609, cando 
o Inquisidor de Galicia D. Juan de Ochoa fixo una visita 
por todo o bispado de Tui e vila de Pontevedra.

Sufriu diferentes acusacións: unha testemuña conta que 
tendo un fillo gravemente enfermo e sabedora da fama 
da feiticeira recurriu a ela, indo á súa casa; a bruxa no 
momento adiviñou quen era o paciente, o mal do que 
adoecía e todos os bens que tiña na casa. Comentoulle 
que ela identificaría á bruxa que causaba o mal ao xove. 
Describe o momento da curación misteriosa, unxindo a 
cama con auga, sal, tres carbóns acendidos e gotas de cera, 
en presenza dunha moza virxe. A partir de aí, sóubose 
que había dúas feiticeiras que o querían mal e vingábanse 
do enfermo. Como non recurriu a outros médicos, o fillo 
morreu e o home presentou a denuncia contra as bruxas 
da contorna. Outra das acusacións foi feita por un crego 
que, abraiado por aparicións de espíritos doutro mundo 
ou defuntos preto do cemiterio, buscou refuxio na casa 
da bruxa. Despois da cerimonia dos carbóns, axudada por 
unha sobriña portadora da vela, resultou que a fantasma 
era outro crego que morrera catro anos antes e o quería 
matar. Xa tranquilizado aproveitou a ocasión e consultou 
sobre un mal que a súa nai tiña nun ollo. A curandeira 
comezou a varrer o fogar con moita forza con ramaxe de 
liño, deste xeito atormentaba á feiticeira, logo a mataría 
e finalmente apagaría o lume con auga bendita. A unha 
muller co home doente, recomendóulle durmir con el, 
cunha vela cinguida ao corpo. Outras veces afumaba 
aos enfermos cunha herba chamada Túñez, invocaba 
aos demos e entregábase a eles. As fórmulas eran moi 

diversas, por exemplo:

Vaite de aí, dor fóra de… 
que o aire malo se vaia para as penas Obiñas 
pola gracia de Deus e da Virxe María…

Ana foi castigada coa aplicación do tormento da 
mancuerda, esvaeceuse e o proceso foi adiado ao día 
seguinte, tendo que ser suspendido de novo por perigo 
da súa vida. Pediu clemencia, admitiu a veracidade de 
todas as acusacións e saíu a un auto de fe na catedral de 
Santiago, sobre o estrado na misa maior dun domingo e 
con insignias de bruxa; unha vez lida a sentencia, saíu 
polas rúas coas costas espidas, recibindo cen latigazos. Foi 
desterrada durante tres anos de Santiago e a Folgueira.

Mulleres benefactoras

Como benefactoras, pódense citar os nomes de Dona 
Maior, Teresa Pérez Fiota e Ana Álvarez de Montaos.

Dona Maior (século xiv)

Viúva de Fernán Núñez, aparece documentada en 1327 
como doadora ao convento de Santa Clara dos baños 
que ela mesma construíra e explotara na porta da Rocha 
Forte, freguesía de San Bartolomeu de Pontevedra. A 
presenza das mulleres na construción e explotación de 
baños resulta paradóxica, por ser considerados como 
establecementos sospeitosos.
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Teresa Pérez Fiota

No ano 1439 deixou no testamento unha cantidade 
destinada á fundación do Hospital Corpus Christi, 
en Pontevedra, con catorce camas, para atender aos 
enfermos pobres. Construíuse o centro no predio dunha 
das casas da acaudalada dama pontevedresa, na actual 
praza de Curros Enríquez, onde estivo até o ano 1896. 
Deixou así mesmo bens para o seu sostemento.

Ana Álvarez de Montaos

Esposa do rexedor de Pontevedra Paio de Riveira, fundou 
en 1593 a segunda cátedra de Gramática, gratuíta, que 
ampliaba a inicial fundada en 1546 polo clérigo Alonso 
Gómez. As clases impartíanse nunha capela da antiga 
igrexa de San Bartolomeu.

Navegantes

Isabel Barreto de Mendoza

Pontevedra, século xvi. Foi a única muller almiranta 
na historia da armada española no Océano Pacífico. 
Pertencía á nobreza galega, era moi culta, sabía ler e 
escribir en latín. 

Viaxou de xove ao Perú cos tres irmáns Lorenzo, Diego 
e Luis, en 1575 aparece como dama de compañía de 
dona Teresa de Castro, esposa do virrei García Hurtado 
de Mendoza, marqués de Cañete. Casou con Álvaro de 
Mendaña y Castro, leonés do Bierzo, que se convertiu nun 

dos exploradores máis importantes da coroa española 
a finais do século xvi. Foi titular de fabulosas riquezas, 
tal e como o lembra Pedro Sarmiento de Gamboa na 
súa Historia de los Incas. Felipe II concedeulle o dereito a 
conquistar e pacificar as illas do Mar do Sur.

A presenza das mulleres nas expedicións marítimas 
da conquista era excepcional, porque as ordenanzas 
reais prohibían a súa participación. Isabel transgrediu 
as normas; en 1586 saíu de Perú nunha expedición co 
seu home cara ás Illas Salomón, descubriron as Illas 
Marquesas e poboaron a de Santa Cruz. Durante a viaxe 
e a piques de morrer o almirante, foi nomeada xenerala e 
gobernadora da expedición. Asume o mando, fai fronte 
a varios intentos de rebelión e chega a Manila, nas Illas 
Filipinas, o 11 de febreiro de 1596. Pola súa coraxe e 
determinación foi admirada por todos os mariñeiros. 
A súa afouteza na condución da flota, en calidade de 
almiranta, difundíuse polas costas do Pacífico, en todos 
os portos do Novo Mundo falouse dela con respecto. Pola 
súa afeccción a vestir con luxo e cargada de xoias, aínda 
en plena travesía, era coñecida co alcume de Raíña de Saba 
e fíxose famosa nos portos de El Callao, Manila, Acapulco 
e nas numerosas illas desa parte do mundo. Fernández 
de Quirós, piloto maior da expedición descríbea como 
unha muller de carácter varonil, autoritaria, indómita, 
imporá a súa vontade despótica a todos. Esta calificación 
en boca dun home reflexa moi ben a crítica social ante 
una muller que saltou por riba dos estereotipos da época, 
rebelándose contra as normas imperantes.

En 1596 casa con Fernando de Castro, galego, da familia 
dos Lemos. Continuou participando en expedicións, na 
procura das riquezas que o Novo Mundo ofrecía.
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A historia destas expedicións e a crónica das viaxes de 
Isabel foron noveladas polo escritor Robert Graves en Las 
islas de la imprudencia.

Século xix

Masonaría

O feminismo pioneiro e minoritario do xix, coñecido 
como feminismo social, estivo centrado nas reivindicacións 
no eido social, no dereito das mulleres á educación e ao 
traballo e deixou de lado en principio a reivindicación 
do sufraxio universal. Porén en Galiza, no Proxecto para 
o Estatuto Galego, elaborado en 1887 pola Asemblea 
Federal de Lugo, incluíase o dereito ao voto das mulleres.

As regras da masonaría recollidas na Constitución, 
escrita en 1723 por Anderson, establecían que as loxias 
só podían estar integradas por homes. Desde entón a 
loita das mulleres conseguiu unha lenta incorporación 
feminina, cara á igualdade real, un dos piares da filosofía 
masónica que posteriormente ligou coa liña seguida pola 
Institución Libre de Enseñanza (ILE), compartindo os ideais 
dunha educación libre, tolerante e universalista. 

Durante a segunda metade do século xix e até a sublevación 
militar fascista de 1936, son moitos os pontevedreses 
que comparten nas loxas os ideais de fraternidade e de 
xustiza social. Cunha menor participación, é de destacar 
igualmente a presenza feminina: a finais do xix son preto 
de 40 as mulleres que participan nos movementos laicistas 
e librepensadores das loxas galegas.

3
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Funcionou en Pontevedra entre 1882 e 1890 a loxa 
Helénica nº 63, con sede na farmacia de Joaquín Maquieira 
Fernández. Aparecen algunhas mulleres galegas 
formando parte das loxas madrileñas. Pertenceron á 
loxa madrileña Comuneros de Castilla entre 1891 e 1892 
as pontevedresas Antonia Aldao y Sarmiento (Victoria) 
(Fig.3) e Amalia Armesto de Aldao (Isis) da nobre familia 
dos Aldao de Morrazo, unha das catro liñaxes que 
antigamente elixían os alcaldes de Pontevedra. Amalia 
era irmá de Indalecio Armesto e nai de Víctor Said 
Armesto, tamén masóns. 

Amalia Armesto

Casada co catedrático de ciencias Federico Sáiz, residiu  

na casa dos Aldao na praza da Ferraría. Despois da 
separación do matrimonio, o fillo queda en Pontevedra 
co pai e Amalia foi vivir a Madrid.  Muller de grande 
sensibilidade artística, frecuentou o mundo da cultura 
madrileña, sen esquecer nunca a educación de Víctor, 
con frecuentes visitas a Pontevedra e Bueu, onde o neno 
residía cos avós maternos. (Fig.4)

Pedagoxía

Na segunda metade do século xix Galiza e o Estado 
español comezan a adoptar as novas liñas pedagóxicas 
chegadas de Europa. A Institución Libre de Enseñanza 
foi fundada en Madrid por un grupo de liberais que 
tiñan en común os criterios de liberdade de ensino e a 
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independencia de todo o poder estatal e eclesiástico. A 
metodoloxía de Froebel está presente na ILE, método 
intuitivo basado na libre participación do alumnado e 
nunha nova consideración do espazo escolar.

Os mestres Enrique García e Manuel Martínez inauguran 
en Pontevedra a comezos da década de 1880 un centro 
Froebel, na Casa do Barón (hoxe Parador Nacional). Fronte 
ás prácticas conservadoras, iníciase un importante 
cambio educativo dirixido á formación dunha cidadanía 
activa; fronte ao exercicio único da memoria, trabállase a 
intelixencia, a reflexión e o raciocinio.

A Escola Superior de Maxisterio creada en Madrid 
en 1909 foi convertida en 1911 en Escola de Estudios 
Superiores, concebida como centro de cultura pedagóxica 
para a formación do profesorado da escola normal e 
do corpo da inspección, na liña da Institución Libre de 
Enseñanza. O centro atrae ao alumnado progresista, 
entre outros docentes galegos a redondelana Ernestina 
Otero completou a súa formación nestas aulas. En 1927 
instálase en Pontevedra a Misión Biolóxica e coa II 
República chegaron as Misións Pedagóxicas. 

As páxinas da prensa local reflectían estes eventos: El 
País, diario republicano de Pontevedra, narraba estas 
experiencias, e Escola Vivida, publicación do ensino de 
Pontevedra, presentaba en 1935 un novo proxecto, a 
creación dunha especie de Teatro-Barraca, co obxectivo 
de achegar as actuacións a todo o país.

A Residencia de Señoritas

A Xunta para a Ampliación de Estudos, vencellada á ILE, 

fundou en 1915 a Residencia de Señoritas, para facilitar o 
acceso das mulleres aos estudos medios e universitarios. 
Entre as residentes figuran as pontevedresas Raquel 
Lesteiro e Carmen Bugallo.

Raquel Lesteiro

Durante os anos 1921 e 1922, estudou Filosofía e Letras. 
Preparou oposicións ao corpo de arquivos e bibliotecas 
e colaborou na sección de Estudos Hispanoamericanos 
do Centro de Estudos Históricos creada por Américo 
Castro; en 1935 foi destinada ao arquivo da Delegación 
de Facenda en Pontevedra e posteriormente acadou a 
dirección do Arquivo Provincial de Pontevedra.

Carmen Bugallo Orozco 

Morou na residencia entre 1935 e 1940. Máis tarde 
exerceu como profesora de Filosofía no Instituto de 
Pontevedra, estivo casada con Mariano García Martínez, 
catedrático de Ciencias Naturais do mesmo centro.

Ensinantes

O colectivo do ensino pontevedrés participou con 
entusiasmo en todas as actividades pedagóxicas 
innovadoras e as mulleres con certeza non quedaron á 
marxe, achegando o seu compromiso e a súa enerxía na 
loita polos ideais da República. Cabe destacar entre elas 
as figuras de Josefa Iglesias Vilarelle, Isolina Muíños 
Búa, Ernestina Otero, Felisa Rosa Saz Álvarez e Daría 
González. 
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Josefa Iglesias Vilarelle 

(Santiago 1883-Pontevedra 1966 )

Naceu en Santiago de Compostela e pronto se trasladou 
a Pontevedra, onde fixo os estudos de nivel elemental 
de Maxisterio, que rematou en 1901, coa calificación 
de Sobresaliente e Premio Extraordinario. Pasou os 
exames da Reválida e obtivo o título de nivel superior 
en 1904. Aprobou as oposicións de Maxisterio en 1908, 
exerceu como mestra en Carnota e logo trasladouse 
a Mourente. Militante no Partido Galeguista, no 
momento da escisión producida pola alianza coa Fronte 
Popular, Josefa abandona o partido e ingresa na nova 
organización, Dereita Galeguista, ocupando o cargo de 
Tesoureira-Contadora da Xunta Directiva. Foi unha das 
doce mulleres que participaron no Seminario de Estudos 
Galegos (SEG), onde a presenza feminina é aínda menor 

que a que hai daquela na Universidade de Santiago. 
Participou nas actividades do SEG ao rematar a carreira, 
cando xa exercía como docente, na Sección de Pedagoxía, 
dirixida polo seu irmán Antón Iglesias Vilarelle e Díaz 
Rozas, que dirixía tamén o Laboratorio de Psicotecnia.

Vicente Risco, en 1921, na terceira Asamblea 
Nacionalista, proclamara a necesidade de elaborar un 
Plan Pedagóxico para a galeguización das escolas, urxía a 
elaboración dun manual para a aprendizaxe do galego, 
de aí o encargo para as Publicacións Escolares do SEG. 
En 1932, Josefa Iglesias publica o seu Método de lectura 
(Fig.5), primeiro texto didáctico escrito en galego para o 
ensino da lectura e escrita do galego (até 1969 non sae do 
prelo o Catón Galego de Ben-Cho-Sey, escrito en 1936). 
A súa preocupación polo emprego do idioma galego no 
ensino e polas escolas rurais foi constante, así como a 
colaboración co SEG, integrándose na liña de traballo 
que marcaba o grupo galeguista. Na portada do seu texto 
aparece un debuxo de Castelao, publicado no número 12 
da revista Nós en 1922, no que figura un texto crítico coa 
castelanización da infancia da fidalguía.

Nun tempo de pescudas innovadoras pedagóxicas, 
a publicación dun Catón escolar, de liña tradicional, 
orixinou moita controversia. María Barbeito, pedagoga 
coruñesa, introdutora do Método Montessori, baseado 
na espontaneidade e na liberdade, critica a liña 
metodolóxica do Método, por tradicional e conservadora. 
En Ourense, a Asociación de Traballadores do Ensino 
de Ourense, ATEO, en concreto o seu membro o mestre 
Herrero Fuentes comentou que non supuña ningún 
avance nas publicacións existentes, xa que se baseaba en 
procedementos xa vellos. Fronte a estas opinións alzouse 
a voz de Risco, que explica que a crítica que se lle fai ao 
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Método,  por non ser innovador, pode ser unha vantaxe, 
xa que ao mellorar o método tradicional é máis fácil de 
usar que un método novo, que require ao profesorado 
esforzo e preparación para a súa aplicación. No nº109 da 
revista Nós, en 1933, comenta o bo traballo da profesora, 
á que moito lle ten que agradecer a cultura galega, 
defende o seu labor coas seguintes verbas: do Catón ao 
Método da Profesora Iglesias Vilarelle, vai aínda algunha 
distancia, a favor do derradeiro. Do mesmo xeito, Clemente 
López Pasarón en A fouce, nº94, o 15 de setembro de 1932 
describía o Método como atalaya lanzal da nosa cultura… 
obra dunha muller nosa.

Partindo do método tradicional, Josefa Iglesias Vilarelle 
fai achegas moi interesantes e innovadoras, poñendo 
en valor a lingua e a cultura do alumnado, emprega a 
xeografía, o folclore e o medio rural galegos como base 
do coñecemento e da aprendizaxe. Desde unha óptica 
conservadora e católica realizou un importante labor a 
prol da galeguización da escola, dotando á lingua galega 
dun pioneiro manual para a súa aprendizaxe.  

Isolina Muíños Búa (Pontevedra 1886-1944)

Realizou na súa vila natal os primeiros estudos e os da 
Escola Normal, onde exerceu de docente como Auxiliar 
Numeraria da Sección de Letras e permaneceu durante 
moitos anos. En 1914 publicou en Pontevedra o Atlas de 
Geografía General y regional para ejercicios prácticos en las 
Escuelas Normales, con 11 láminas, nas que figuraba o 
contorno dos mapas, para que fosen completados polo 
alumnado. Defende no prólogo a necesidade de que o 
alumnado coñeza e recoñeza os mapas dos diferentes 
países e “con maior desexo o da súa patria”, por iso a metade 

das ilustracións están dedicadas a Galiza. Colaborou 
desde 1917 en El Progreso de Pontevedra. Traballadora 
incansábel sobre o mundo da educación e da pedagoxía, 
en 1920 tiña en preparación outras obras: Concepto del 
profesorado por concurso y por oposición e Opinión sobre 
el tratamiento del adulto y del niño. O seu labor a prol do 
ensino foi unha constante ao longo de toda a súa vida.

Ernestina Otero Sestelo (Redondela 1890-1956)

Cursa os estudos de primeiro ensino en Redondela 
e fai a carreira de Maxisterio na Escola Normal de 
Pontevedra (1904-1908). Xa nesta época destaca entre 
as súas amizades polas ideas progresistas, sobre os 
dereitos das mulleres. Aducida polo carácter innovador 
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da Escola de Estudios Superiores de Madrid, pola súa 
metodoloxía e polo seu sistema organizativo —cun 
programa de materias moi especializado, ademais das 
de cada sección e das linguas estranxeiras—, Ernestina 
decide completar a súa formación na sección de Ciencias 
desta escola, caracterizada pola súa apertura, tolerancia 
e pola pluralidade de ideas. Alí entra en contacto co 
profesorado da Institución Libre de Enseñanza, co que 
comparte as inquedanzas e as ideas progresistas no 
tocante a pedagoxía, ensino laico e coeducación. Remata 
os estudos en 1913, e é unha das primeiras mulleres en 
obter o título, na segunda promoción. (Fig.6)

Casou en 1914 con Luís Pereira Míguez, farmacéutico de 
Redondela. En 1915 toma posesión da praza de Pedagoxía 
na Escola Normal de Pontevedra, na que ocupará o 
cargo de directora durante algúns anos da II República. 
Preside nesta época o Consello Provincial de Primeiro 
Ensino, encargado do asesoramento e coordinación dos 
Consellos locais, que substituíron as eliminadas Xuntas 
locais de Educación, organismos que sometían a escola 
aos criterios arbitrarios dos gobernos locais municipais.

De acordo coa Constitución de 1931, o Estado republicano 
defínese como un Estado laico e aconfesional, a educación 
e a cultura son consideradas como unha función do 
Estado. Comprometida co movemento renovador 
pedagóxico, Ernestina asumiu na práctica como 
principios pedagóxicos fundamentais a coeducación 
e o carácter activo e creador do ensino. Desde a Escola 
Normal apoia e participa en diferentes proxectos, 
organiza viaxes culturais a diferentes lugares do país, 
instalacións industriais e centros de investigación (por 
exemplo a Cerámicas Celta, en Pontecesures, en 1933). 
Promove a formación de adultos, coopera coas xuntas 

municipais na posta en marcha de campos agrícolas 
experimentais e de talleres artesanais e industriais. 
Traballou a prol do fomento da asistencia á escola, ao 
que contribuíron en boa medida os roupeiros escolares, 
creados de xeito experimental en 1920, coa finalidade de 
aumentar a asistencia ás aulas e de mellorar a economía 
precaria de moitas familias, coa dotación de roupa e 
calzado. Na escola primaria, en teoría obrigatoria, había 
un gran absentismo, sobre todo no caso das nenas, cunha 
tasa de escolarización moi por debaixo da masculina. De 
aí que as consecuencias das medidas innovadoras tiveran 
unha maior relevancia no mundo feminino.

Muller comprometida coa realidade política e social 
do seu tempo, en febreiro de 1933 asinou o Manifesto de 
Intelectuais a favor do Estatuto de Autonomía para Galiza, 
sendo xunto con María Cruz Pérez as únicas mulleres 
que asinan o documento. Polas súas ideas políticas e pola 
súa práctica profesional, a partir do comezo da Guerra 
Civil é suspendida de emprego e soldo en novembro de 
1936, figurando na primeira listaxe de depuración do 
distrito universitario de Santiago, xunto cuns sesenta 
profesionais máis entre os que se atopan Castelao e 
Tafall. As súas irmás Lola e Esperanza, tamén mestras, 
corren a mesma sorte. Comeza una época de denuncias, 
persecucións e humillacións contra a súa persoa, a súa 
familia e a súa contorna. Vítima de toda esta situación 
morre o seu home en xuño de 1937 e ela é separada 
definitivamente do seu posto e dada de baixa no 
escalafón.

Regresa a Redondela e fai fronte á economía familiar 
impartindo clases particulares, que ademais lle permiten 
pagar as constantes multas impostas pola persecución 
franquista. Axuda os presos políticos e as súas familias, 
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a rebotica familiar convértese agora nun roupeiro para os 
condenados na prisión.

Ao remate da Guerra revísase o seu expediente e procédese 
á anulación da separación definitiva do ensino, múdase 
a sanción pola suspensión de emprego e soldo durante 
dous anos, con inhabilitación para cargos directivos e por 
un desterro á Escola Normal de Ourense, onde exerceu 
durante dez anos, nun exilio dobre: o exilio interior, 
rodeada dunha ideoloxía imposta polo franquismo, e 
fóra da súa vila. Continuou implicada socialmente, na 
loita polas liberdades axudando a familiares do colectivo 
represaliado e prisioneiro. En 1951 permitíuselle 
participar nun concurso de traslados e puido volver a 
Pontevedra, onde exerceu até a morte, o 13 de febrero de 
1956. Rematou aos 65 anos a intensa vida dunha muller, 
profesora de numerosas promocións de galegos e galegas, 
muller loitadora pola igualdade e liberdade, á que o 
profesor Herminio Barreiro identificaba como un símbolo 
de emancipación feminina e feminista da primeira metade do 
século XX. 

Felisa Rosa Saz y Álvarez

Durante os primeiros anos do século xx exerceu como 
profesora de labores e economía doméstica na Escola 
Normal de Pontevedra. Publicou en 1929 Apuntes de 
economía doméstica para uso de las escuelas normales. 
(Fig.7)

Daría González García (Pontevedra 1913-1999)

Pertenceu a unha familia pontevedresa, republicana e 

progresista. O seu avó paterno, Sebastián González foi 
concelleiro en Pontevedra. Por parte materna, o seu avó 
Enrique García Requejo, mestre e masón, foi o introdutor 
en Galiza da pedagoxía de Froebel e publicou en 1887 
Fröbel y su sistema educativo. Filla de Bernardino González 
Paz, concelleiro, procurador e membro do Partido 
Republicano Radical, desterrado por motivos políticos 
en Vigo, en 1915. O seu irmán, Sebastián González, 
alcalde accidental de Compostela e dirixente do partido 
Galeguista, historiador e arqueólogo, estivo exiliado en 
Puerto Rico. (Fig.8)

Despois dos anos de infancia pasados en Vigo, Daría 
estudou o bacharelato en Pontevedra e continuou a 
formación en Santiago de Compostela, na Universidade, 
onde se licenciou en Filosofía e Letras, sección de 
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Historia, en 1935, cando se iniciaba a presenza feminina 
na universidade. Militou no Partido Galeguista desde 
1932 até 1983 e por mor dos antecedentes políticos non 
puido participar nas oposicións de Adxunto de Instituto. 
Presentouse á Administración do Estado, formou parte 
da primeira promoción de mulleres Técnico Civil e 
adscribiuse á Inspección de Traballo de Pontevedra. 
Cursou os estudos de Maxisterio e graduouse en 1949.

Casada con Francisco Cerviño Xesteira, avogado 
e licenciado en Filosofía e Letras, republicano e 
antifascista, fundou en 1950 en Pontevedra o Colexio 
da Inmaculada, xunto co seu marido e con Blas Arias, 
Angel Piñón e as súas donas Pilar Torrado e Concha 
Cimadevila. Impartiu docencia neste colexio como 
profesora de inglés e doutras materias de letras, até 1954; 

logo exerceu como ensinante nos institutos de Marín 
e de Pontevedra. As súas clases amenas e dinámicas, 
sempre abertas á reflexión, ao diálogo e ao debate sobre 
temas de actualidade, estaban vencelladas con certeza á 
metodoloxía do sistema educativo Froebel, introducido 
en Pontevedra como xa se comentou polo seu avó.

É unha das nove mulleres que figuran como socias 
protectoras do Seminario de Estudos Galegos. Socia 
fundadora da Fundación Alexandre Bóveda, formou 
parte da xunta reitora da Fundación Castelao e estivo 
vencellada ao Museo de Pontevedra.

Elixida concelleira por Unidade Galega, nas primeiras 
eleccións democráticas, foi tenente de alcalde de 
Cultura entre 1980 e 1983, ano no que deixou a política, 
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despois do fracaso obtido pola súa candidatura no 
Partido Galeguista nas municipais celebradas ese ano. 
En 1988 recibiu o Premio Cidade de Pontevedra e en 
1989 concedéuselle o Premio Amigos de Pontevedra, en 
recoñecemento ao seu labor a prol da cultura galega e ao 
seu compromiso coa súa vila e con Galiza.

María del Carmen del Valle del Río, Carmiña 

(Cádiz, 1915-Lérez, 1992)

Filla de militar, quedou orfa moi pequena e veu vivir 
a Lérez co seu tío materno, Leandro del Río, crego da 
parroquia de San Salvador. Conviviu no propio convento 
co seu tío e dous fillos deste. (Fig.9)

Muller independente, considerada excéntrica, era una 
adiantada ao seu tempo, non seguía as modas estéticas da 
época nin as normas de conduta do franquismo. Movíase 
polas rúas de Pontevedra na súa bicicleta.

Traballou como mestra particular en San Vicente de 
Cerponzóns e o alumnado lémbraa como una mestra 
agarimosa e xenerosa que exercía de balde para as 
crianzas sen recursos.

Viviu os derradeiros anos na casa da súa curmá e do seu 
home, o xornalista Manuel Blanco Tobío, refuxiada na 
soidade en compañía  dos seus cans e gatos.

Varia

María e Concepción Mendoza Babiano Méndez 

Núñez

Coñecidas como as irmás Mendoza, fillas da debuxante, 
pintora e música Carmen Babiano e sobriñas netas do 
almirante Méndez Núñez, coñeceron desde os primeiros 
anos o ambiente intelectual das reunións celebradas 
no palacete, ao que se achegaban as personalidades 
máis importantes da sociedade da época, con motivo 
das tertulias e das sesións musicais organizadas pola 
nai. Recibiron unha educación artística moi completa 
e dominaron varios idiomas. Herdaron da nai o gusto 
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pola pintura e a música, seguiron cos concertos e as 
xuntanzas e a residencia continuou a ser un centro 
cultural e de referencia para a Pontevedra da época. Os 
seus coñecementos lingüísticos permitíronlles contactar 
cos membros das flotas inglesas e alemanas que facían 
escala nos portos da provincia, actuaban de guías e de 
intodutoras na sociedade pontevedresa, figurando o seu 
nome nalgúns libros de viaxe. Deron clases particulares de 
idiomas. (Fig.10 e 11)

María estivo casada con Fernando Casado Andriani, 
falecido aos poucos anos da voda e non tiveron 
descendencia. Morre en 1971 e meses máis tarde faleceu 
a súa irmá Concha. Fixeron doazón das súas pertenzas ao 
Museo de Pontevedra. 

María Vinyals y Ferrés (Soutomaior, 1875-)

Coñecida como Marquesa Vermella polas súas ideas 
progresistas, foi unha firme defensora dos dereitos das 
mulleres. (Fig.12)

Naceu o 14 de agosto de 1875, no Castelo de Soutomaior, 
no seo dunha familia de orixe catalá, que se trasladou 
a Galiza cando a súa tía Zenobia Vinyals casou co VI 
Marqués de Mos e VIII de Soutomaior, propietario do 
mencionado Castelo, o matrimonio non tivo fillos e María 
ocupou ese espazo. Asinou en ocasións como Marquesa de 
Ayerbe e María Lluría, foi unha adiantada ao seu tempo, 
en 1906 a Real Academia Galega nomeouna académica 
correspondente, xunto a outras trece escritoras.

Marquesa de Ayerbe, por matrimonio co marqués de 
Ayerbe, destacou como unha muller de grande cultura, 

10
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dominio de linguas (francés, inglés, alemán e portugués), 
coñecida nos ambientes culturais e nas tertulias en 
Madrid, durante os invernos, nos veráns regresaba a 
Soutomaior. Amiga persoal de Emilia Pardo Bazán,  
interesada pola arte, pola historia e pola literatura, 
fixo traballos de tradución e participou en diferentes 
exposicións. Autora de obras sobre a historia da familia, 
colabora en diversas publicacións, na revista Galicia 
de Madrid, en La Correspondencia de Cienfuegos en 
Cuba, etc., reivindicando sempre a igualdade xurídica 
entre homes e mulleres e reclamando o dereito ao voto 
feminino.

Viúva en 1908, casou en 1909 co médico e sociólogo 
cubano Enrique Lluria. Ao morrer o tío e ser nomeada 
María única herdeira, trasladáronse a vivir a Soutomaior 

e nas proximidades do castelo levantaron o primeiro 
sanatorio de Galiza. Os comezos foron doados xa que 
o establecemento, dotado con tecnoloxía punteira, 
tivo moita sona; mais a fama do local como un punto 
de reunión de altos cargos socialistas, Pablo Ríos ou 
Giner de los Ríos entre outros, e a pertenza de María á 
Agrupación Feminista Socialista fixeron que a clientela 
empezara a declinar, o matrimonio arruinouse e en 1917 
o castelo saíu a poxa. Pasan unha época en Madrid e en 
1919 van a Cuba, residindo na Habana e en Cienfuegos, 
onde Enrique monta unha consulta. María continúa 
coa súa loita feminista e ten unha intensa vida cultural 
e política, colabora en diferentes publicacións, baixo o 
nome de María Lluria. Morto o seu home en 1925, non 
se coñece con certeza o seu paradeiro; segundo Aurora 
Marco e outros biógrafos regresou a España, mais o 
vecindario de Soutomaior sitúa os seus derradeiros días 
en Lisboa. Axudada por algunhas amizades ao principio, 
rematou a súa vida na máis absoluta miseria.  

No labor cultural significouse como conferenciante e 
publicista e incidiu na maior parte desta actividade na 
temática feminista. Cultivou as artes e as letras nunha 
época en que a sociedade rexeitaba ás mulleres creadoras. 
Alcumada a Marquesa Roja polas súas ideas progresistas 
no eido social e político, tivo que enfrontarse a unha 
sociedade que non compartía a súa ideoloxía. Foi unha 
muller destacada polo seu compromiso social e político.

Chichana Patiño (Pontevedra 1990-1919)

Elisa Patiño y Meléndez, Chichana, filla dos Duques 
de Patiño, foi unha pioneira no mundo da aviación en 
Galiza. Intrépida e aventureira, foi a primeira muller que 

12
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subiu a bordo dun aeroplano, xunto ao afamado aviador 
José Piñeiro. En varias demostracións aéreas acompañou 
ao piloto no seu bleriot. (Fig.13)

O 8 de abril de 1913 Piñeiro despegou na praia de Baltar, 
en Sanxenxo, onde instalara o seu propio aeródromo, ía 
sobrevoar a costa ante unha multitude de persoas que 
ficaban abraiadas na praia. O espectáculo foi aínda máis 
impresionante cando observaron que Chichana, xoven 
que veraneaba na localidade, non dubidou en acompañar 
ao piloto. Como se trataba dun aeroplano monoplaza 
houbo que acondicionar o bleriot colocando unha táboa 
como asento da acompañante. A partir de aí realizaron 
varias saídas, o 12 de outubro de 1913, no mesmo lugar, 
realizou a súa primeira experiencia como aviadora e 
convertiuse así na primeira muller galega en facelo.

Muller culta, posuía uns grandes dotes artísticos 
e interpretativos, pintaba, cantaba, tocaba o piano 
e o violín. Participou en moitos actos benéficos; as 
súas cualidades artísticas foron moi aprezadas pola 
actriz María Guerrero que, de xira por Galiza, ficou 
impresionada polo seu talento e quíxoa levar na súa 
compañía. A tráxica gripe do 18 rematou coa súa vida.

Dolores Trabado

Muller pioneira, foi a primeira muller galega e das 
primeiras do estado español que se incorporaron ao 
sector do taxi, gremio tradicionalmente masculinizado. 
Sempre acompañada polo seu bastón, por mor dun 
accidente, muller de gran forza de vontade, en Pontevedra  
era coñecida polos seus íntimos como Lola la de la Cruz 
Roja e conducía un enorme Peugeot, co garaxe na travesía 13
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da Marquesa, a carón dos antigos locais da Cruz Vermella. 
Rafael Landín fala dela como unha muller rozagante e 
sempre de bo humor. 

En plena ditadura franquista, non era un traballo doado 
para unha muller nun sector que aínda hoxe en día conta 
con pouca presenza feminina.

Carmen Durán Constenla (Pontevedra 1917-1999)

De nena axudaba a súa nai, Paca, a carrexar as cestas dos 
vexetais, que vendía na praza da Verdura. Dende a rúa de 
San Román, onde vivía, ía lavar ao río levando a tina na 
cabeza. (Fig.14)

De casada, traballa como revisora na empresa do seu 
marido, Autocares Cándido.

Muller pioneira no mundo do transporte, logo do 
pasamento do seu home, con 38 anos e 3 fill@s (a 4ª 
naceu meses despois), toma as rédeas da empresa, 
que se converte en Autocares Vda. de Cándido. Nunca 
deixou de asistir ás feiras (era a empresa que máis 
autorizacións tiña). Traballou arreo, subía ao autobús 
enferma e accidentada, chegando a andar de xeonllos 
porque a escaiola non lle permitía sentarse. Xestionou a 
empresa e non dubidou en exercer o estraperlo, en Pedre 
enfrontouse á Garda Civil na defensa dunha muller que 
levaba café.

Muller emprendedora, montou unha froitaría na parte 
dianteira do garaxe, onde vendía os produtos que 
mercaba nas aldeas. Tiña moitas amizades e polo seu 
local pasaban  persoeiros da esquerda pontevedresa como 
Celestino Poza.

Muller xenerosa e solidaria, recollía nas paradas pola 
montaña (traxecto Pontevedra-Lalín), os paquetes 
enviados polos familiares á xente que estaba no cárcere e 
ela mesma ía entregalos.

Carmen Durán, malia a súa enerxía e afouteza, foi un 
exemplo máis de anonimato no mundo empresarial, e a 
súa identidade ficou agochada baixo o nome de Vda de 
Cándido. 

Impresoras

Despois da Idade Media, a partir da publicación 
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dos libros de horas e miniados, asociados a un uso 
fundamentalmente feminino, os vínculos entre a 
lectura e a figura feminina estréitanse e abondan 
as representacións dos libros como indicadores da 
capacidade intelectual da muller. Mais non só é de 
resaltar o seu papel como lectoras, senón tamén como 
partícipes da empresa familiar que foi o mundo da 
tipografía, desde o século xv até o xix. 

A capacidade empresarial e a presenza da muller no 
eido da imprenta foron unha vez máis silenciadas e 
invisibilizadas; porén a súa contribución á economía e á 
cultura non poden ficar na escuridade. Desde 1476, data 
na que as monxas do convento de San Jacopo de Rípoli 
en Florencia xa aparecen traballando como impresoras 
até a actualidade, coñécense nomes de mulleres que 
integraban este colectivo de empresarias. Certo é que 
non son casos moi abondosos, mais a súa presenza é 
recoñecida a través dos séculos. Despois da morte do 
propietario é frecuente que a viúva ou a herdeira se 
faga cargo da empresa familiar, dándolle continuidade 
e implicándose na xestión e en todos os traballos da 
produción tipográfica.

A partir da lei Moyano, en 1854 coa creación da rede 
nacional de institutos de Ensino medio, medran na 
sociedade os índices de lectura, aumentando así o número 
de imprentas, librarías e bibliotecas. A finais do século 
xix a literatura estranxeira traducida chega á vila, en 
1890 edítanse en Pontevedra 109 xornais, existe un gran 
número de imprentas, algunha delas completa o negocio 
das letras co do bazar e ultramarinos; na Imprenta, librería 
y encuadernación dos Antúnez, na rúa da Ponte, número 
29, as publicacións comparten edificio con obxectos 
tan dispares como azúcares, cortizas ou alpargatas. Ao 

tratarse de negocios familiares, no caso de falecemento 
do fundador, a viúva asume o mando da empresa e muda 
o nome do establecemento. Na Pontevedra do século xix 
destacan as seguintes: Carmen Anciles, Viuda de Pintos 
(1845-1849), Viuda de José Antonio Antúnez (1880), Viuda 
e hijos de J.M.Madrigal (1884-1894), sendo esta última a 
impresora de dúas publicacións periódicas en galego, O 
Galiciano e A Tía Catuxa. 

Como noutros sectores do mundo laboral, a invisibilidade 
do traballo das mulleres é unha constante, moitas veces 
colaboran desde a creación da empresa, mais nunca 
figuran e xa cando se convirten en únicas propietarias o 
seu nome segue a permanecer oculto, sempre á sombra 
do familiar, aparecendo como viúvas de.

Antonia Vila (Santiago 1815- Pontevedra 1870)

Filla de Manuel María de Vila e Mª de Concepción 
Soneira medrou familiarizada coa arte tipográfica que 
exercía o seu pai en Compostela. En 1833 casa con Juan 
Verea, que se integra no obradoiro familiar. O pai é 
reclamado a Pontevedra polo Subdelegado de Fomento 
en 1834 para iniciar a impresión do Boletin Oficial de la 
Provincia de Pontevedra, polo que se convirte no primeiro 
impresor pontevedrés, continuando en Compostela o 
matrimonio Verea-Vila. Cando Manuel cae enfermo, 
trasládanse a Pontevedra e fanse cargo da imprenta 
até 1845, ano no que despois do falecemento do pai 
pasa a denominarse Imprenta de los hijos de Don Manuel 
María de Vila. Amplían o negocio e en 1847 figura como 
Establecimiento tipográfico, librería y encuadernación 
de los hijos de D. Manuel María de Vila y compañía. 
Posteriormente extenden o negocio a Vigo e a Tui, co 
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nome de Imprenta de D. Juan Verea y Varela. En 1854 
morre o seu home e Antonia faise cargo da empresa coa 
razón social Viuda de Verea Varela; nela imprimíronse 
os xornais La Unión Liberal, periódico de política e El 
justiciero, periódico político, literario, económico e industrial. 
Máis tarde en 1864 alugouna a unha sociedade e tomou o 
nome de Imprenta del Siglo. Catro anos máis tarde un fillo 
seu asóciase con Rogelio Quintáns e forma a imprenta de 
Verea e Quintáns.

Pilar Reclusa Pereira

Impresora de finais do século xix. A partir de 1893, 
despois do deceso do seu home, José Alfredo Antúnez, 
fíxose cargo da imprenta Antúnez, que pasou a chamarse 
Viuda de José Alfredo Antúnez (1893-1900).

Dolores Lois Soto (Pontevedra 1908-1992)

Veciña da Moureira, costureira de nova, casou co 
impresor Ramiro Paz Carbajal. Fíxose cargo no ano 
1936 da imprenta La Popular despois do fusilamento 
do seu home polas forzas franquistas. Con nove fillos 
que manter —o derradeiro naceu tres meses despois 
do asasinato—, traballou arreo para manter a familia, 
atendendo o surtidor de gasolina que rexentaba na 
Alameda e vendendo tecidos nas feiras. Durante a guerra 
o negocio é incautado polo réxime e funciona baixo a 
xerencia do encargado Víctor Torres. A familia non recibe 
ningún tipo de beneficio. Cando Víctor Torres monta 
a propia imprenta, La Popular sae á poxa e nun acto de 
solidaridade exemplar a xente de Pontevedra consegue 
que por un terzo do valor de saída volva á propiedade da 

viúva, anos máis tarde volve funcionar baixo o nome de 
Viuda de Ramiro Paz.

Cándida Otero (Pontevedra¿- Vigo 1915)

Foi a primeira muller que exerceu como fotógrafa 
profesional en Galiza.

Casada co fotógrafo italiano Felipe Prósperi, que chegou 
coa súa compañía a Pontevedra como actor de teatro. 
En 1870 foron vivir a Vigo e a empresa Felipe Prósperi y 
Sra tiña o negocio na rúa de Sombrereiros. Participaron 
nunha exposición celebrada en A Coruña no ano 1878, 
no apartado de Belas Artes, modalidade de fotografía, e 
obtiveron cadansúa medalla de bronce. Na década dos 
setenta do século xix eran os únicos profesionais con 
dedicación permanente que residiron en Vigo (Ramón 
Buch pasaba moito tempo fóra da cidade, Ricaud e 
España Penaranda exercían outros traballos en paralelo). 
O matrimonio Prósperi é o único que aparece rexistrado 
como fotógrafos nas primeiras edicións do famoso 
Almanaque Bailly Bailliere. En 1879 obteñen do seu 
inventor, Francisco López Fertrell, a exclusiva do uso 
do sistema de marfilotipia, que garantía a reprodución 
fidedigna das cores das persoas e obxectos. Nos oitenta 
presentaron a innovación da ferrotipia, que permitía 
obter por unha peseta nove retratos en miniatura, 
unha novidade para a época. Os traballos da parella 
identificábanse por separado, ela estaba máis ben 
dedicada ao retrato infantil.

A partir da morte de Prósperi en 1899, Cándida dirixe a 
galería fotográfica e en 1907 asóciase co portugués Jaime 
de Sousa Guedes Pacheco, no estudio Pacheco y Viuda 
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de Prósperi. Á morte da pontevedresa en 1915 o arquivo 
Prósperi pasou a ser propiedade da familia Pacheco, 
salvándose así a maior parte das placas.

Cándida Otero foi unha acreditada fotógrafa que 
permaneceu relativamente invisíbel. O feito de figurar na 
razón social como esposa de Felipe Prósperi indicaba un 
certo recoñecemento con relación a outros casos nos que 
nin se nomea á muller, mais o seu nome permanece oculto 
detrás do familiar ou socio, a división xerarquizante do 
traballo sitúaa a nivel de colaboradora e nunca como 
socia en pé de igualdade. As diferentes razóns sociais da 
empresa: Felipe Prósperi y Sra, Viuda de Prosperi ou Pacheco 
y Viuda de Prosperi son a evidencia dunha autonegación 
da artista que minusvalora o propio traballo.

DEPORTISTAS

Nos tempos da República, a xuventude pontevedresa 
acolleu con entusiasmo a moda do novo deporte, o 
hockey en herba, chegado do estranxeiro da man da 
viguesa María Antonia Sanjurjo. En Pontevedra, as 
deportistas pioneiras formaron unha equipa composta 
por Key Zas, Carmiña Echeverría, Mª Luisa Nóvoa, as 
fillas do xeneral Iglesias, Mª Luísa Fernández Autrán, 
Corusa Mon, Glorita Landín, Tonia Riestra e Mª del 
Carmen Limeses. (Fig.15) Participaron  en 1934 nunha 
liga autonómica xunto coas equipas de Vigo, Vilagarcía e 
A Coruña. 
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BRUXAS E CURANDEIRAS

Coñecidas como meigas, bruxas, sabias ou menciñeiras, 
as curandeiras eran mulleres que curaban as doenzas 
das persoas e dos animais con elementos naturais, 
conxuros, ensalmos e rituais máxico-relixiosos. Antonio 
Fraguas distingue entre as menciñeiras que empregaban 
elementos máxicos e naturais e as curandeiras que botan 
man das propiedades curativas dos elementos naturais. 
A sabia é unha muller que coñece as propiedades das 
plantas e na súa zona é recoñecida como persoa que 
sanda as doenzas relacionadas co mal de aire, a caída da 
paletilla, etc.

Rosa de Mirón (século xx)

Tivo a sona de ser a bruxa máis famosa de toda a 
contorna de Pontevedra. Desde Tourón (Ponte Caldelas) 
viña consultar a Pontevedra os días de feira. De nova foi 
costureira e aprendeu o labor da súa nai que tamén era 
sabia. Aos trinta anos comezou a traballar como bruxa. 
Acudían á consulta na súa casa xentes de todas as clases 
sociais.

A sabia do Lérez

Menciñeira de moita fama, foi considerada como unha 
maga. Descubría segredos e acertaba o porvir. Clientela 
de diferentes niveis sociais achegábase á súa casa na 
procura de consellos e remedios. Juan de Lérez (José 
Bieito Amado) lembrouna nos seus versos.
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Creadoras na construción doutro 
mapa artístico da cidade
Carme Vidal

A historia literaria, artística, teatral e musical en poucas 
ocasións se contou con nomes de mulleres e, malia iso, 
detrás dese esquecemento latexan as obras de moitas 
creadoras que desenvolveron as súas actividades artísticas 
en Pontevedra. Carmen Babiano, Aurora Argibay ou 
Mercedes Ruibal en pintura, Obdulia Prieto Nespereira 
en música, Concepción Arenal en pensamento ou Aurora 
Vidal e Mª Victoria Moreno en literatura son algunhas 
delas.

A casa, o espazo doméstico, imponse de maneira especial 
nas súas vidas. Talvez sexa esa a razón de que sexa 
tamén nese lugar de encontro familiar no que se tezan, 
en moitos dos casos, os vencellos artísticos e literarios. 
A artista Yoya Argibay e a súa filla Mercedes Ruibal na 
casa de Xeve, as irmás González Bará na avenida de Santa 
María, Aurora Vidal canda seu irmán e as súas sobriñas 
nos Soportais ou Carmen Babiano e as súas fillas no 
Palacete das Mendozas contribuirían a descubrir outro 
plano da cidade, o rueiro imaxinario no que se marcarían 
as casas que foron estudos e obradoiros para a creación 
de tantas mulleres que naceron ou chegaron a unha 
Pontevedra na que crearían a súa obra. Son estes algúns 
dos seus nomes, de entre outros moitos que existiron e 
existirán, que tentaremos situar na cidade, nos lugares 
nos que moraron para vinculalas aínda máis a unha 
Pontevedra que quere recuperar a súa memoria e pasala, 
como ben sabemos, do gris ao violeta.

Unha das pioneiras de entre elas é a artista Carmen 
Babiano Méndez-Núñez (Pontevedra 1854-1914), (Fig.16) 
que tomaba parte daquela aristocracia da cidade que vía 
con bos ollos a formación artística e musical das súas 
mozas. Alumna do pintor catalán e profesor do instituto 
Ramón Vives —que impartía aulas en Pontevedra desde 
1866—, Babiano participaría en numerosas mostras 
artísticas como a Exposición colectiva de pintura do 
Instituto de Bacharelato de 1870, a Exposición Rexional 
de Santiago de 1875, a da Coruña de 1878. Mais sería 
na Exposición Rexional de Pontevedra de 1880 na que 
a pintora mostre a súa dimensión como artista con tres 
retratos e varios debuxos e, en especial, co cadro As pitas 
no que recrea unha nena dando de comer ás galiñas, obra 
pola que sería premiada no certame.

Colaborou Babiano tamén con La Ilustración Gallega y 
Asturiana e coa Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. 
Malia a súa formación, o matrimonio co médico Víctor 
Mendoza en 1882 —que sería despois alcalde da cidade— 
afastaría á artista do espazo máis público da creación 
plástica que pasa xa a desenvolver só no ámbito privado. 
Do seu traballo creativo queda pegada nas máis de 
130 obras que forman parte da colección do Museo de 
Pontevedra, entre as que se atopan óleos e debuxos. A 
pesar do seu abandono da faceta social da pintura e da 
desaparición do seu nome do ámbito público creativo, a 
partir de 1894 Carmen Babiano colaborará coa Sociedade 
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Arqueolóxica de Pontevedra con varios debuxos da 
cidade.

As tertulias e as sesións musicais converteron a casa de 
Carmen Babiano nun lugar de referencia para a cultura 
da cidade. Xunto coa pintura, a súa afección á música 
—á que se achega pola instrución da súa propia avoa 
Tomasa Núñez— levouna a dar varios concertos de 
canto, a animar a carreira de Manuel Quiroga, e a gozar 
da admiración de Casto Sampedro. Nese ambiente 
cultural medrarían as súas fillas María e Concepción 
Mendoza Babiano, nacidas en 1883 e 1885 e coñecidas na 
cidade pola súa modernidade e o seu carácter irreverente. 
Dominaban varios idiomas, moi pouco ao uso no seu 
tempo, practicaban equitación e tenis e recibían no 
domicilio revistas de moda de París. Concha era tamén 

pianista, e ás veces era o mesmo Casto Sampedro quen a 
acompañaba en interpretacións a catro mans. A familia 
residía no coñecido como Palacete das Mendoza que 
acolleu unha mostra de Carmen Babiano ao se inaugurar 
como sede de Caja Madrid. A casa fora deseñada no 
século xix polo arquitecto Alejandro Rodríguez Sesmero, 
autor tamén da casa do Concello e do edificio da 
Deputación, e as irmás Mendoza foron as últimas que 
habitaron o edificio como casa particular, que recibiu a 
súa nai Carme Babiano como legado da familia Méndez 
Núñez á que pertencía a súa nai Clara. Coñecidas por 
unha morea de anécdotas e polas súas extravagancias, 
arredor das irmás Mendoza Babiano naceron multitude 
de historias creadas algunhas ao abeiro da súa condición 
de anfitrionas dos cargos militares ingleses ou alemáns 
na Segunda Guerra Mundial, ou o seu carácter creativo 
que queda á vista nos surreais collages fotográficos das 
irmás que morreron a comezos dos anos setenta.

A exposición do Instituto de Bacharelato de 1870 
descobre outro nome que sumar ao de Carmen Babiano 
na listaxe de artistas pioneiras de Pontevedra. Natural 
da cidade, a pintora Juana Ulloa mostra entón paisaxes 
ou debuxos de figuras que aprendera a pintar co profesor 
Ramón Vives, o mesmo mestre de Babiano.

Dúas artistas na mesma  
casa de Xeve

Mais sería en 1928 cando en Pontevedra naza unha 
das máis relevantes figuras da arte galega do século 
xx. Na parroquia de Sta. Mª de Xeve ve a luz a artista e 
escritora Mercedes Ruibal, (Fig.17) nunha casa na que a 
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creatividade se espalla a través da sensibilidade do pai, 
ex-seminarista que contaxiaba paixón polos clásicos e os 
versos de Rosalía e Cabanillas e da sensibilidade da nai, 
Yoya, que se daría a coñecer como pintora naif cando tiña 
máis de setenta anos. O dramaturgo Xosé, a cantante e 
poeta Ánxeles e a propia Mercedes herdan esa paixón 
creadora que se vivía naquela casa pontevedresa.

De nova, viaxa a Buenos Aires, cidade na que reside o 
seu irmán Xosé que a achega aos círculos intelectuais 
e artísticos. Na capital arxentina atopa o maxisterio de 
Laxeiro, que impulsa a súa primeira exposición aberta en 
1956 na que a súa influencia fica á vista. Como no artista 
de Lalín, a obra de Ruibal saía “do máis profundo do seu 
ser” e coincidía tamén na mesma idea de crear unha obra 
valente que deixara ver as “feras e os anxos que viven 
dentro de si”.

“Empecei a pintar moi cedo. A miña aprendizaxe 
consistía en copiar a realidade: uvas, mazás, cereixas, 
pero adoitaba comer a froita e pintar o que me daba a 
gana”, comentoulle das súas orixes na arte á súa sobriña a 
escritora e xornalista Graciela Baquero, tamén nacida en 
Pontevedra, dun tempo no que a pintura fluía lixeira, con 
fervor e emoción creativa. Regresa de Buenos Aires un ano 
despois de expoñer por vez primeira a Vigo, onde mostra 
de novo a súa obra e consegue os cartos necesarios para se 
trasladar a Madrid,  cidade na que se fascina coa pintura 
de Velázquez, o Bosco e, en especial, de Goya. Entra 
tamén en contacto coa intelectualidade que frecuentaba 
o Café Gijón, entre a que se atopaba a artista Mª Antonia 
Dans ou o médico humanista natural de Pontevedra, José 
Luís Barros. Daquel tempo nace a célebre definición que 
lle dedicou José María Moreno Galbán pola súa destreza 
no uso de tacos: “a muller máis ben malfalada”.

En 1959 casa co arquitecto e artista Agustín Pérez 
Bellas co que forma unha parella coñecida nos ámbitos 
intelectuais pola súa intensidade vital e polo seu 
compromiso político na militancia no PC. Viven dacabalo 
entre Vigo e Madrid, onde expón en repetidas ocasións, 
e nos anos setenta montan estudo na rúa Corsini do 
popular barrio do Trastévere, dunha Roma á que chegan 
por convite do PCI e na que establecen amizade co poeta 
Rafael Alberti e a escritora Mª Teresa León. De Alberti 
é o poema “Mercedes Ruibal, pintura en versos para 
cantar con gaita gallega” dedicado á amiga pintora á 
que describiu como “bruxa, audaz, disparatada, criatura 
excepcional e testemuña dunha época que ela soubo 
reflectir como moi poucos”. O escrito de Alberti insírese 
no catálogo da exposición antolóxica que se abrirá en 
Vigo en 1993. O poeta lamentaba entón a falta de persoas 
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queridas e non era difícil adiviñar a referencia a Agustín 
Pérez Bellas, que morre en 1982 sumindo á pintora nunha 
depresión da que sae pintando con paixón cadros escuros 
e dramáticos.

“Pinto porque sinto a necesidade de facelo, de me 
expresar, como quen canta ou como quen escribe”, dixo 
na entrevista que a escritora Úrsula Heinze recolleu no 
seu libro Mulleres. Interesáballe á artista captar a figura 
humana e dar conta do tempo no que viviu, do seu 
compromiso vital que se apreza de maneira especial na 
denuncia que fai das atrocidades cometidas no Vietnam, 
no cadro Con Chile no Corazón ou nunha das súas series 
finais titulada Bosnia. Procuraba, malia o seu retrato do 
horror, estampar unha flor nos cadros tráxicos como 
maneira de imprimir a esperanza no medio da desolación.

“Considérome unha representante do meu tempo, da 
época na que vivo como todos os artistas, como todas 
as persoas que nos dedicamos a expresar sentimentos 
e ideas”, dicía Mercedes Ruibal como expresión da súa 
maneira de estar no mundo, dunha linguaxe propia 
que contribuíu a través da súa traxectoria artística. A 
artista afirmaba que, de non pintar, posibelmente se 
tería dedicado a escribir e desa faceta queda o singular 
libro Confesiones de una volatinera con bragas de repuesto al 
dorso (1978) e o poemario Y mi voz es tu nombre (1986), que 
nace da ausencia de Pérez Bellas.

Só cando Mercedes Ruibal era xa un nome de referencia 
na arte de seu tempo coñecería a vocación creadora 
da súa nai, a artista Aurora Argibay (1904-1994), unha 
muller que só se descubriría como artista con setenta e 
cinco anos. Aurora pasara moito tempo vendo pintar 
á filla, aprendendo sen dicilo as técnicas do óleo e 

agochando os primeiros cadros que ela mesma creaba. 
Foi a propia Mercedes quen un día descubriu os cadros 
de Yoya e convocou a algúns amigos artistas e críticos 
para ensinarlles unha obra que se ía mostrar por vez 
primeira en 1985 na sala de arte da Caixa de Aforros de 
Vigo, nunha exposición na que Eduardo Blanco Amor 
sería o autor do texto do catálogo. A Fundación Barrié de 
la Maza e o propio Museo de Pontevedra recoñecerían a 
obra desta tardía e singular artista naif coñecida en Xeve 
pola súa xenerosidade, que aprendeu da filla e adoraba 
pintar para os seus netos e netas.

As irmás González Bará no 
encontro coa pintura

A casa é tamén o espazo creativo das irmás Alicia e 
Mercedes González Bará, (Fig.18) que compartiron  
a paixón pola arte. Nacidas en Portonovo en 1926 
Alicia e en 1937 Mercedes, as dúas participaron en 
distintas bienais de Pontevedra e foron protagonistas 
de exposicións individuais en diversas cidades galegas. 
A condición de mestra de súa nai fixo que na infancia 
tiveran que vivir en localidades como Lalín ou Noalla 
mais foi en Pontevedra onde as dúas González Bará pasan 
a maior parte das súas biografías, maiormente na casa 
familiar da avenida de Santa María. Alicia tería outras 
residencias na cidade, unha delas na rúa Michelena, até a 
súa morte a comezos de 2013.

Con formación autodidacta as dúas, Alicia e Mercedes 
contáxianse e comparten creatividade. Alicia, a maior, 
iníciase na acuarela, para pasar logo ao óleo, ao ver 
a Mercedes, a máis nova, pintar coa técnica da auga, 
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despois de ter comezado a súa traxectoria artística co 
debuxo. Co tempo Mercedes asentaríase no pastel e as 
ceras —mesmo con pintura sobre pedra— até se achegar, 
desta volta por influencia de Alicia na súa obra, ao óleo 
nos últimos anos da súa carreira. A casa é o estudio 
das dúas artistas. Alicia tiña, malia iso, a fonte da súa 
obra nas paisaxes, en especial, de campo e mar, temas 
privilexiados da súa obra. En paseos e excursións, toma 
apuntes e fotografías da costa, as dornas, as lonxas ou 
os prados. Só co tempo se achegaría ao retrato en obras 
que recollen a imaxe de Carlos García Bayón ou Valle 
Inclán. Mercedes, pola súa parte, repite maternidades 
como motivo que deixa fonda pegada na súa obra, alén 
da querenza polo campo e a natureza que comparte con 
Alicia.

De carácter reservado, as irmás González Bará centran 
a súa traxectoria no ámbito do privado, no traballo 
na casa e en exposicións individuais e colectivas que 
se desenvolven na proximidade do fogar. Pontevedra, 
Vigo, A Coruña, Vilagarcía ou Cambados son algúns dos 
espazos que visita a súa obra, asinada maiormente co 
apelido que lles chega por vía materna. Os seus cadros 
están presentes en numerosas coleccións privadas, 
algunhas delas fóra do país e as dúas expuxeron en varias 
ocasións nas salas da Caixa de Aforros de Pontevedra, de 
referencia da arte na cidade.

“Vivía a pintura con entusiasmo. Emocionábase creando 
e tamén ao contemplar obra doutros artistas. A súa 
paixón era tal que ao rematar unha obra do seu gusto 
ficaba esgotada. Tiña moita vitalidade”, lembra o fillo de 
Alicia, Francisco Javier, único descendente na familia por 
parte das dúas irmás.

Nunha carta manuscrita escrita en 1995 ao pintor 
Vilaseco e recollida por María del Carmen Gago,  
Alicia Bará deixa ver a súa condición persoal de non se 
expoñer ao público. “Busco a discreción, aprezo o afecto 
e a amizade e procuro vivir en paz comigo mesma e 
cos demais. O tempo segue o seu devir entreverado de 
alegrías e penas, de esperanzas e fatigas, trazando coas 
súas idas e vidas, voltas e revoltas, o debuxo da miña 
existencia. Aínda que haxa un trazo da miña alma que 
me conforta e estimula: a beleza e a bondade emocionan”, 
escribe a artista.

Alicia Bará só deixou de pintar nos últimos anos da súa 
vida, con problemas de saúde cada vez máis acuciantes 
que a foron minando ata a súa morte a inicios de 2013. 
Tamén a enfermidade afastaría a súa irmá Mercedes da 
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creación artística. De Alicia deixou escrito Laxeiro en 
1989: “A exposición de Alicia Bará sorprendeume, non 
esperaba que unha muller con este talento de pintora 
chea de luz e color estivera ensombrecida” e sirvan as súas 
palabras para iluminar a lembranza das dúas pintoras 
pontevedresas.

Compositoras e intérpretes

Por Faustino Santalices chega noticia, como indica o 
investigador Ramom Pinheiro, da historia da zanfonista 
María Rosa Doval, muller cega que cada ano saía de 
Pontevedra para percorrer toda Europa tocando o seu 
instrumento. Santalices relataba a historia da música ao 
explicar a orixe dunha das zanfonas da súa propiedade, 
do século xvi que, segundo dícía, era a mesma que 
a muller levaba nas súas longas traxectorias polo 
continente europeo. A zanfonista viaxaba, segundo os 
indicios que chegan de Santalices, acompañada da súa 
neta e xuntas atravesaban a Península para cruzar os 
Pireneos e emprender o seu percorrido cara ao norte 
e, desde Francia chegar até Rusia para baixar logo 
por Alemaña, Suíza e Italia até embarcar desde alí a 
Barcelona e regresar por terra a Pontevedra polo Nadal. 
Pouco máis se sabe daquela zanfonista que, segundo os 
documentos aparece co nome de María Rosa Doval ou 
María do Val. Un dos relatos que nos chegan da historia 
é a través do xornalista natural de San Xurxo, M. Fraga 
de Lis que en 1951 escribe un artigo no que fai falar á 
zanfona de María cun “fiíño de voz, só perceptible por 
Santalices”. Alí conta que a mediados do século xix 
emprendía cada ano a súa viaxe nos primeiros días 
de xaneiro e, despois de rezar á Peregrina dirixíase 
a Santiago para visitar o Apóstol antes de iniciar 

percorrido  pola costa cántabra até chegar aos Pireneos, 
primeira etapa das súas longas viaxes.

Casar co avogado asturiano Francisco Antonio Riestra 
—senador e deputado a Cortes— levaría a se instalar 
en Pontevedra a Micaela López Fernández; a parella 
que desenvolvería unha intensa vida cultural na cidade 
patrocinando mesmo, segundo defende Otero Urtaza, 
a creación en 1848 dun teatro público no seu domicilio 
da praza do Teucro con capacidade para 150 persoas. 
Micaela López de Riestra, nome que toma despois do 
matrimonio, asume en 1865 o cargo de presidenta da 
Asociación de Señoras da Casa Hospicio de Pontevedra.

A influencia económica e política da familia continuará 
na seguinte xeración, na que se instaura o marquesado 
dos Riestra, á que pertencen as irmás Carmen e Teresa 
Riestra, recoñecidas intérpretes musicais formadas 
as dúas co mestre Ricardo Pérez Camino, natural 
de Compostela mais que impartía aulas no Liceo 
pontevedrés. Carmen era coñecida como pianista e 
Teresa como cantante.

Saudade é o título dunha obra sinfónica para orquestra 
de Obdulia Prieto Nespereira, pianista e autora musical 
que asinou outras composicións como Paisaxe na que 
pon música a unha obra pictórica do seu irmán Xulio 
ou varios lieders e cantos galegos que interpretou a Coral 
Polifónica de Pontevedra.

Tamén como pianista sentiuse no concello o nome da 
francesa Martha Lehman, que viaxa co Manuel Quiroga 
na súa primeira visita a Nova York en 1914. Un ano 
despois, Martha Lehman casará co músico pontevedrés 
co que as súas traxectorias coinciden ademais en ter 
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gañado o prestixioso premio do Conservatorio de París, 
un na modalidade de violín e outra de piano.

Josefina Blanco Tejerina, a actriz 
esquecida

Pontevedra é a cidade na que reside os últimos anos 
da súa vida Josefina Blanco Tejerina, unha das máis 
recoñecidas actrices de finais do século xix e comezos 
do xx. Nacida en León, compartiu con Valle Inclán 
escenarios e proxectos teatrais mais, despois do 
casamento en 1907, ao tempo que o nome do escritor 
medra en círculos teatrais e literarios, o seu esmorece até 
que, tres anos despois volve aparecer na interpretación de 
Cuento de abril na Arxentina, obra de grande éxito para 
a actriz mais tamén para o seu home, autor e director 
artístico. En 1912 retírase de novo do teatro, coincidindo 
co seu traslado a terras galegas e o nacemento dos seus 
fillos. Malia se divorciaren en 1932, Josefina Blanco fíxose 
cargo do legado literario de Valle Inclán despois da súa 
morte e, no remate do levantamento militar, trasladou a 
súa residencia a Pontevedra, cidade na que viviu no Hotel 
Engracia e no domicilio da rúa Peregrina no que faleceu 
en 1957.

Cando Concepción Arenal escribía 
na rúa Oliva

Apenas tres anos antes da súa morte, Concepción 
Arenal (Ferrol 1820 - Vigo 1893) reside unha temporada 
en Pontevedra. Entre 1889 e 1890, con case setenta 

anos, unha saúde mermada, poucos cartos mais xa 
un amplo recoñecemento, a pensadora, avogada, 
escritora, visitadora de cárceres de mulleres e pioneira 
do feminismo viviu na rúa da Oliva nunha casa que se 
converteu en centro de tertulias nas que participaban, 
entre outros, González Besada ou Casto Sampedro. Unha 
parte de El visitador del preso, obra publicada con carácter 
póstumo, foi escrita neste domicilio pontevedrés.

Tamén vencellada a Pontevedra estivo a escritora 
Filomena Dato Muruais (Ourense 1856-Moruxo, 
Bergondo, A Coruña, 1926) pola súa relación familiar 
cos escritores pontevedreses Xesús e Andrés Muruais 
Rodríguez con quen compartía tertulias literarias. Na 
cidade foi gañadora de certames e xogos florais en 1884 
e 1888. Da súa autoría naceron catro libros, Penumbras, 
Follatos, Romances y Cantares e Fe. Poesías religiosas.

Pouco se sabe de Ramona Simán mais a súa sinatura 
rubrica os poemas “Jehová” e “Amor”, na antoloxía El 
Álbum de la Caridad de 1862 e tamén nas composicións 
“A Pontevedra, “A Dios” e “Improvisación a la luna” da 
revista La Perseverancia falan da súa relación coa cidade. 
Tamén en Pontevedra viu a luz a colección de poemas de 
Edelmira Visconti y Visconti Ecos del alma.

Filla da pontevedresa Elisa Couto e do leonés Augusto 
Escarpizo Lorenzana, Sarha Escarpizo Lorenzana 
nacería en Cangas en 1876 e con só trece anos conseguiría 
o título de mestra superior con altas cualificacións, 
traxectoria precoz que a situará como directora do 
Colexio Purísima Concepción da cidade con só dezasete 
anos para con dezanove ocupar o cargo de vicesecretaria 
da Asociación Pedagóxica provincial. Margarita del 
Campo sería o seu nome literario, co que asinaría boa 
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parte da súa obra, con especial relevancia na literatura 
infantil.

En El Ángel del Hogar entre 1894 e 1896 iniciaría como 
directora na provincia de Pontevedra a súa dedicación 
á prensa feminina que continuaría en Madrid como 
redactora de La Última Moda. Da súa colaboración en 
xornais e revistas quedará pegada en cabeceiras como 
El Diario de Pontevedra, El Eco de Santiago, El Liberal, La 
Escuela Moderna ou El Noticieiro Universal ademais doutras 
americanas como Artes y Letras de México, El Comercio de 
Perú ou El Boletín de los Niños de Arxentina, ademais de 
facerse cargo da secretaría española da revista francesa 
Ĺ Envolée. Coa súa sinatura deixa pegada en El Diario de 
Pontevedra en especial na sección “Las quincenas de El 
Diario” no que publica os textos “Sueños…”, “Ánxel d ó 
Leres (Á Maruxa Taresa)” (en galego) e “Fantasía”, os tres 
en 1899 ou o texto ensaístico “Feminismo. La dulzura en la 
mujer”, publicado o 21 de abril de 1904.

Será o editor pontevedrés, Rogelio Lois quen anime a 
traxectoria literaria de Sarha Escarpizo. “Escribo, lo 
mismo, que el arroyo murmura, el céfiro suspira ó el 
pájaro gorjea; á ellos nadie les ha enseñado a producir 
esas suaves notas de cadenciosa armonía, esos blandos 
ecos llenos de misterio, que tanto nos subyacen y 
entusiasman; a mi tampoco me inculcaron la poesía, ni 
me obligaron a que le rindiese culto; pero sintiéndola y 
amándola con el más profundo cariño, con el amor más 
ferviente de que es capaz mi corazón, no puedo menos 
de entregarme a ella, adorándola, como a algo que forma 
parte de mi ser”, explica da súa condición de escritora 
que tiraría do prelo obras como o libro de poemas Lirios: 
poesías originales (Tui, 1897), Acuarelas (1905) no que inclúe 
o seu poema en galego “Meu Leres” e en 1913 o conxunto 

de contos Bosquejos. Como escritora de literatura infantil 
nacerían da súa autoría Los ensueños del príncipe Jazmín 
(1923) e a serie de novelas Las aventuras de Hugo ademais 
dos contos de cores entre os que se atopan Cuentos de 
color de hortensia, Cuentos de color de oro, Cuentos azules, 
Cuentos color de amatista ou Cuentos de color de nieve.

As dúas literatas que falan en 
Curros Enríquez

Unha placa lembra nos Soportais a localización da casa 
familiar de Aurora e Xoán Vidal Martínez. Trátase dun 
dos espazos da cidade habitados pola escritora mais son 
moitos máis os lugares da cidade que, dalgunha maneira, 
gardan tamén a súa memoria. A Imprenta Peón de onde 
saíron os dous libros iniciais da súa traxectoria literaria, 
a rúa Riestra na que naceu, a Escola de Maxisterio na que 
estuda, o Teatro Malvar no que se estrea a súa primeira 
obra Camino de Belén, a casa familiar de Salcedo que 
tanto quería ou o local da praza de Curros Enríquez no 
que se instala o comercio téxtil que rexentou durante un 
tempo son algunhas das localizacións que contribúen 
a reconstruír a través dos espazos do mapa urbano a 
biografía da escritora Aurora Vidal Martínez.

A cidade, Pontevedra, está presente na vida de Aurora 
Vidal desde o seu nacemento o 28 de agosto do ano 1910 
até a súa morte o 10 de maio de 2.005. Na Escola Normal 
a escritora estuda Maxisterio a inicios dos anos trinta 
e exerce como mestra en centros tanto de fóra como da 
Galiza. A primeira escola sería en Castellón, destino ao 
que se dirixe canda a súa irmá tamén mestra contra a 
vontade da nai que decide abrir dous comercios do sector 
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téxtil en Pontevedra para que as fillas regresen ao fogar 
familiar.

A Casa Vidal, un dos establecementos, continúa desde 
aquela nos Soportais, no edificio no que se atopa a 
placa que lembra aos irmáns Aurora e Xoán. Casa Vidal 
garda aínda a memoria do seu pasado, cando os andeis 
e escaparates mostraban mantillas, mantóns de manila 
ou mantelerías bordadas chegadas maiormente de 
Barcelona. Sería este o comercio da irmá de Aurora, a 
poucos metros do que a nai abriría para a escritora, en 
plena praza de Curros Enríquez, no que os traxes de 
noiva, de primeira comuñón, a lencería ou o punto eran 
os principais reclamos. O domicilio próximo da escritora 
Herminia Fariña, gran amiga de Aurora, convidaba a 
que o comercio se convertese en escenario de animados 
encontros das dúas literatas.

A apertura dos comercios respondía á condición 
emprendedora e mesmo vangardista da nai, Mª Carmen 
Martínez, que inaugurara a súa actividade coa Casa Vidal 
no número 26 da Rúa Real, establecemento dedicado ao 
téxtil no que se reunía o Partido Galeguista. A comezos 
de século, a nai de Aurora viaxaba xa a Barcelona na busca 
de mercadoría que non chegaba a Pontevedra. Na cidade 
estimábase o xénero dos seus comercios, que un viaxante 
visitaba periodicamente para prover das novidades do 
sector catalán.

Por vía paterna, a familia procede da parroquia de 
Salcedo, casa familiar coa que os irmáns Vidal Martínez, 
de maneira especial Aurora e Xoán, gardaban unha 
intensa relación afectiva. O pai, Xoán Vidal Lino, era 
músico na banda de Pontevedra e tocaba o cornetín 
diante do quiosco da Alameda congregando un público 

que acudía puntualmente á cita cada domingo para 
escoitar o “só de Vidal”. Que tanto Aurora como Xoán 
decidiran casar en Salcedo é sinal do forte vencello co 
lugar de procedencia da ascendencia paterna e daquela 
casa na que, posibelmente, atoparían o seu primeiro 
encontro coa literatura a través da tía Carme, unha 
muller que non deixou obra escrita mais que transmitiu 
ás seguintes xeracións a memoria como a primeira das 
poetas da familia, dona dunha biblioteca tan ampla que 
en carros se tivo que trasladar á súa morte aos locais da 
Igrexa á que foi dar todo o seu patrimonio.

O compromiso do seu irmán Xoán co Partido Galeguista 
polo que se ten que afastar da cidade, o asasinato de 
Alexandre Bóveda e do propio médico da familia tras o 
golpe militar de 1936 son algúns dos episodios que deixan 
pegada en Aurora Vidal que, a partir de entón, deixa de 
ir á misa pola connivencia da igrexa co réxime, segundo 
relata a súa sobriña Clementina Vidal.

De volta ao maxisterio, Aurora Vidal impartiría aulas 
en distintos destinos, en dúas ocasións nas Canarias, 
onde coñece ao mestre e pintor Marcial Pantín Folgar —
orixinario de Xubia— co que casaría en 1953. O clima das 
illas favorecía a práctica da natación que tanto gustaba 
á escritora, os seus encontros co mar e a piscina que se 
prolongaban máis alá do que permitía o inverno galego. 
Mais da súa profesión de mestra xubilaríase na mesma 
Pontevedra, no centro de Campolongo que dirixía o seu 
home e no que deixou, entre outras, pegada do seu amor 
polo teatro.

As primeiras composicións literarias de Aurora Vidal 
aparecen en publicacións como Vida Gallega e Sonata 
Gallega. Sería en 1946 cando da Imprenta Celestino 
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Peón de Pontevedra saia do prelo o seu primeiro libro, 
Camino de Belén, obra de teatro en nove cadros e tres 
actos ilustrada por Manuel Torres que se estrearía no 
desaparecido Teatro Malvar da cidade en 1949. A obra 
pon á vista a intensa relación co mundo do teatro no 
que, alén de autora, desenvolveu labores de escenógrafa 
e coreógrafa ademais de promover o Teatro Experimental 
da Arte do que tamén foi directora.

Sonetos Líricos, obra publicada ao igual que a inaugural 
obra teatral co selo da imprenta Peón en 1948, sería o 
seu primeiro libro como poeta antes de iniciar a súa 
obra en prosa con Cartas de Amor (1950) —confesionais 
escritos por un amor non correspondido de mocidade— 
e Mensaxe de Outono (1951) publicados xa en Santa Cruz 
de Tenerife. Con Poemas de nenos e paxariños (imprenta 
L. Torre, Pontedeume) inaugura en 1958 a súa obra en 
galego. O volume de relatos en verso Contos de rapaces 
(1991) e a obra de teatro Xa naceu Xesús (1993), estreada 
en 1987 no Teatro Principal de Pontevedra, sumaríanse á 
súa obra publicada.

Aurora Vidal tomaba parte da vida cultural da cidade 
e mantiña relación de amizade con escritores como 
Emilio Álvarez Negreira, Sabino Torres, Manuel Cuña 
Novás ou Álvaro Cunqueiro. Proposta por Leandro Carré 
Alvarellos, Antonio Couceiro Feijomil e Francisco Vales 
foi nomeada en 1952 membro correspondente da Real 
Academia Galega.

Até os noventa anos, continuaba a escribir na súa casa 
de Pontevedra mais, nos tempos finais, desconfiaba da 
calidade da súa derradeira obra. Unha nota encargando 
aos sobriños a destrución dos seus últimos escritos 
confirma a vontade da escritora de eliminar a etapa final 

da súa obra literaria que non deixou de medrar ao longo 
de toda a súa vida, coa paixón que sentía pola creación. 
Alén da obra publicada, de Aurora Vidal quedan aínda 
textos inéditos no domicilio familiar, entre eles, algunha 
obra que foi representada nos escenarios de Pontevedra 
como El divino caminante e Os contos do avó e unha novela 
rematada.

A placa na casa dos Soportais foi instalada en 2010, ano 
no que se conmemorou o centenario do nacemento 
de Aurora Vidal e no que, en Pontevedra se volveu 
representar a súa primeira obra Camino de Belén. Dúas 
das súa sobriñas, Clementina e Aurora, fillas de Xoán 
Vidal, continúan a dar nomes de muller á historia 
literaria de Pontevedra.

Son moitos os datos biográficos de Aurora Vidal que 
a relacionan con Herminia Fariña, literata nacida en 
Santiago de Compostela en 1904 que residiu durante 
tempo en Pontevedra, nun domicilio próximo ao seu 
establecemento téxtil. Como no caso de Aurora, o primeiro 
libro de Herminia Fariña sae da Imprenta de Celestino 
Peón. Con só 18 anos, a escritora publica o libro de poesía 
Cadencias con portada de Castelao en 1922, ano no que 
casará na Igrexa da Peregrina con Eduardo del Río. Dous 
anos despois verá a luz Seara, a súa segunda obra, escrita 
integramente en galego e impresa tamén nas máquinas 
de Celestino Peón, desta volta, con ilustracións de Luís 
Pintos Fonseca. Florencio Vaamonde, Eladio Rodríguez 
e Federico Maciñeira propoñen o nome de Herminia 
Fariña para formar parte da Real Academia Galega como 
correspondente para o que sae elixida o 7 de agosto de 1925. 
A súa obra teatral Margarida a Malfalada represéntase no 
Teatro Principal de Pontevedra o 2 de xuño de 1927, pouco 
máis de dous meses despois da súa estrea en Compostela.
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A paixón pola literatura de 
María Victoria Moreno

Para quedar até a fin da súa vida chegou a Pontevedra a 
escritora Mª Victoria Moreno (Cáceres 1939-Pontevedra 
2005). En 1963 coñece a cidade esta escritora e profesora 
que, despois dun tempo en Lugo e Vilalonga, regresa 
a Pontevedra para impartir aulas nos institutos Valle 
Inclán e Torrente Ballester, actividade que mantivo até a 
súa xubilación. (Fig.19) 

En Pontevedra, varias xeracións que pasaron polas súas 
aulas lembran a paixón da profesora pola literatura, a 
súa particular maneira de contaxiar o amor polos libros. 
Tampouco esquecen o seu compromiso coa lingua 
galega que defendía e tiña como propia desde a súa 
chegada a Galiza. “Escribo sempre como un impulso, 
sen planificación, Mar adiante o meu primeiro libro 
galego saiu porque o soñei. E a partir daquela o meu 
compromiso co galego xa foi para sempre. Ningunha 
lingua me necesita a min. Fun necesaria para sacar 
adiante a miña familia cando tivo problemas, pero 
ningunha literatura necesita a María Victoria Moreno. 
Escribo en galego porque amo a Galiza, porque Galiza me 
deu moito, porque penso en galego, porque collín a causa 
dos pobres”… explicoulle ao xornalista Xan Carballa 
nunha entrevista publicada a inicios do 2005, o ano da 
súa morte.

O seu preferido Leonardo e os fontaneiros (1986), o célebre 
Anagnórise (1989) ou Guedellas de seda e liño (1999) son 
algunhas obras da súa conta de libros que remataría co 
volume memorialístico O Diario de luz e sombra (2004) 
no que relata a súa relación co cancro. Cando elabora 

o libro, botando man do diario escrito durante a etapa 
máis dura do tratamento, leva cinco anos na loita 
contra o cancro de mama. Sabe do que fala e o tempo 
deulle para sentir, experimentar, coñecer, ler e pensar 
arredor da enfermidade. “O meu único propósito é 
revelar estados de ánimo, ilusións, medos, incertezas e 
esperanzas que eu vivín a aqueles que estean a vivilas 
agora. Ou sexa, gustaríame achegarme a eles como me 
acheguei tantas veces aos que tomaron a quimioterapia 
conmigo —ou como se achegaron eles a min— e falarlles 
con complicidade a respecto do que eu descubrín porque 
xa pasei por esta situación. Simplemente disto, do que 
descubrín porque xa pasei por esa situación”, escribe 
das intencións do seu libro autobiográfico. Eu conto, 
ti contas, de 2005 e Elexías de luz, xa póstumo, porán o 
punto final á súa traxectoria de escritora, centrada de 
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xeito especial na literatura para os máis novos.

“Ben sei da túa ética e estética, do teu lirismo auténtico 
como auga de manancial, do teu firme carácter, do teu 
compromiso… Ben sei que a túa voz de bronce non hai 
quen a estrangule porque é grande o teu testamento: 
ti aprendíchesnos, a diferentes xeracións de mestres 
e mestras, a sentir o respirar dun verdadeiro poema”, 
escribiu a escritora tamén de Pontevedra Fina Casalderrey 
no “In memoriam” publicado no Diario de Pontevedra o 11 
de febreiro de 2006, coa morte de María Victoria Moreno 
aínda recente, no día no que o Salón do Libro Infantil e 
Xuvenil lle rendía unha merecía homenaxe á escritora 
que decidiu entrar a formar parte da historia literaria da 
cidade.
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Muller e educación
Mª Victoria Martins Rodríguez 

«A educación é probablemente a condición previa máis 
importante para a emancipación, pois a ignorancia é un 
medio tanto para manter sometida á muller como para 
xustificar ese sometemento». 

G. M. Scanlon1

A dificil conquista das letras

A principios do século xx un 85% das galegas eran 
analfabetas. A negación ás mulleres do acceso á 
lecto-escritura constitúe un dos elementos esenciais 
da nosa Historia. As orixes deste fenómeno, as súas 
connotacións e a súa evolución ata a actual situación 
educativa das mulleres constitúe unha das cuestións 
máis suxestivas da nosa época contemporánea.

De feito, o acceso das mulleres ao ensino deu lugar a gran 
número de debates, que se mantiveron no tempo ata case 
a actualidade. Uns debates baseados na consideración 
das mulleres como seres inferiores aos homes, tanto 
desde o punto de vista das súas capacidades intelectuais 
como desde o seu valor intrínseco como persoas, ao 
seren creadas “coa finalidade” de reproducir e de coidar 
da especie, funcións que condicionan os modos e os 

1 Scanlon, G.M. (1976): La polémica feminista en la España 

contemporánea, século xxi

contidos nos que debían ser educadas. 

A expansión da instrución pública é un fenómeno 
contemporáneo que arranca do movemento ilustrado. 
Malia a socialmente aceptada opinión que consideraba 
inoportuna a instrución para as mulleres, comezan a 
escoitarse nesta época novas voces como as de Feijoo que 
preludian o cuestionamento deste prexuízo social:

Estes discursos  contra as mulleres son de homes 
superficiais. Ven que polo común non saben senón 
aqueles oficios caseiros aos que están destinadas. O máis 
corto lóxico sabe que da carencia do acto á carencia da 
potencia non vale a ilación; e así, de que as mulleres non 
saiban máis, non se infire que non teñan talento para 
máis. (Teatro crítico universal, 1726)

A Ilustración tamén deixará como herdanza a loita  
dalgunhas mulleres que pulan por intervir nos espazos 
públicos —denominadas daquela despectivamente 
como «as bachilleras»—. María Reguera (Compostela, 
1756) non foi admitida na Real Sociedade de Lugo, 
pero permitiuselle a lectura dun discurso en 1788, no 
que defendeu a educación de nenos e de nenas como 
instrumento único capaz de xerar «cidadáns útiles e 
aplicados». Paralelamente, asistimos neste período á 
creación das primeiras casas públicas de ensinanza para 
as nenas de máis baixa extracción social, nas que podían 
recibir os rudimentos da fe católica, a instrución nas 
virtudes e na boa educación, así como os “labores propios 
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do seu sexo”. A xustificación viña dada pola necesidade 
de ensinar ás nenas porque «han de ser nais de familia».

No século xix tiveron lugar importantes procesos 
de transformación política e social, que seguían 
caracterizándose pola desigualdade de trato entre 
homes e mulleres: desde os constitucionalistas de Cádiz, 
que prohibiron o acceso das mulleres ás súas sesións, 
até os revolucionarios obreiros, que buscaban apartar 
ás mulleres para que non ocuparan os seus postos de 
traballo. Tamén as novas correntes pedagóxicas, que 
preconizaban a ampliación do dereito á educación, 
cuestionaban que esta fose igual para homes que para 
mulleres.

Na segunda metade do século xix xorden tamén 

incipientes movementos de liberación das mulleres, que 
inciden moi especialmente na necesidade do acceso á 
cultura para poder lograr unha mínima independencia 
e dignidade persoal. Tres galegas destacan entre as 
precursoras: Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán e 
Rosalía de Castro. As tres evidenciaron nos seus textos 
a marxinación das mulleres. Concepción Arenal e Pardo 
Bazán participaron dos debates sobre a educación das 
mulleres que xurdiron nos espazos dos Ateneos, as 
Conferencias e os Congresos celebrados durante este 
século. 

Mentres Concepción Arenal afirmaba no Congreso Socio-
Pedagóxico celebrado en 1892 que: 

O primeiro que necesita a muller é afirmar a súa 

20



muller e eduCaCión  | 51

personalidade, independente do seu estado, e persuadirse 
de que solteira, casada ou viúva, ten deberes que cumprir, 
dereitos que reclamar, dignidade que non depende de 
ninguén, un traballo que realizar e idea de que a vida é 
cousa seria, grave, e que si se toma como xogo, ela será 
indefectiblemente xoguete.

Fernando de Castro, reitor da Universidade Central de 
Madrid, e organizador das Conferencias dominicais para a 
muller de 1869, no seu discurso inaugural afirmaba:

Trátase, non de que unhas cantas mulleres de clase 
alcancen moito, senón de que todas saiban o suficiente 
para vivir como membros dignos da sociedade, e para o 
comercio recíproco de ideas e sentimento co home, pois 
nunca debe perder de vista a muller, que debe educarse, 
ante todo, para ser esposa e nai, e que a Providencia 
colocouna ao lado do home nas tres idades que percorren 
a vida; na infancia, para guiar os primeiros pasos do 
neno; na virilidade, para moderar as paixóns do home; e 
na vellez, para manter o vacilante paso do ancián.

Este é o centro do debate: a educación como proceso 
previo e fundamental para a consecución de mulleres 
libres, independentes e con criterio propio, ou como medio 
para o control das súas mentalidades e dos seus destinos. 
A aparición das primeiras mulleres con voz e perspectiva 
propia —aínda que estivera moi mediatizada pola súa 
época— e o impulso de movementos de renovación social 
fan temer a posible Revolución emancipadora feminista. 
Estas mulleres toman conciencia de que só a cultura as 
fará progresar. (Fig.20)

Malia todo, mulleres como a pedagoga Concepción Sáiz 

Otero2 (Compostela, 1851) eran conscientes de que era 
imposible pretender un debate político e social sobre o 
feminismo cando o 85% das mulleres non sabían ler nin 
escribir. A taxa de alfabetización das mulleres galegas era 
de 4,5% a mediados do século xix, e só de 16,3% cando se 
inicia o século xx3.

O século xx: un despegue 
interrompido
Durante a primeira metade do século xx teñen lugar dous 
acontecementos fundamentais para as mulleres: o dereito 
de acceso aos estudos universitarios e a implantación do 
réxime republicano. Por unha banda, as mulleres das 
elites irán incorporándose aos estudos superiores, e, por 
outro lado, aumentará o interese por estender o ensino ás 
mulleres das clases populares. Os estudos comezan a ser 
vistos polas mulleres como unha alternativa persoal.

No contexto xeral da crise finisecular do xix, a educación 
comeza a ser considerada como a palanca para a 
rexeneración. Principia o século xx coa creación dun 
Ministerio de Instrución Pública que comeza a traballar 
na mellora das escolas públicas. A meirande parte das 
nenas estaban sen escolarizar, por falta de medios ou 

2 Para saber máis sobre as mulleres na historia de Galicia 

consultar: http://www.culturagalega.org/album/

3 Costa Rico, A. (2004): Historia da Educación e da Cultura 

en Galicia (séculos IV-XX), Ed. Xerais. Para un profundo coñecemento 

estatístico da alfabetización en Galicia consultar Gabriel, Narciso de 

(2006): Ler e escribir en Galicia, Universidade da Coruña.
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por falta de interese. As nenas das clases populares 
dedicábanse desde moi novas a realizar tarefas agrícolas 
e domésticas, tanto dentro como fóra das súas casas. Se 
a familia tiña un mínimo interese pola formación da 
nena, ensinábaselle moi frecuentemente na propia casa 
e máis os números que as letras, dando por sentando 
que lle sería máis útil contar que ler. Para as nenas 
das clases máis adiñeiradas fóronse abrindo colexios 
privados relixiosos, que reservaban unha cota para as 
denominadas «gratuítas», nenas pobres que recibían un 
trato diferenciado. En Pontevedra instálanse a principios 
do século xx o Colexio do Sagrado Corazón dos Praceres  
(Fig.21) e o Colexio das Doroteas.  

A instauración da II República vai mudar a 
conceptualización das mulleres na sociedade, outorgando 

ademais ao ensino un papel fundamental nos procesos 
de transformación social. A República recoñece por 
primeira vez a igualdade xurídica entre ambos sexos e o 
lexítimo dereito das mulleres de exercer unha profesión, 
sen limitar o acceso a ningunha actividade laboral. Para 
exercer esta igualdade dunha forma responsable era claro 
que a muller necesitaba mellorar a súa formación. 

A un plan masivo para a fundación de escolas sumáronse 
accións de atención social á infancia: cantinas, 
«roperillos» (Fig.22), colonias escolares, conforman un 
conxunto de accións encamiñadas á atraer as nenas á 
escola e a paliar a pobreza de numerosas familias. Tamén 
se traballou para levar a cultura ao mundo rural a través 
das Misións Pedagóxicas4, con bibliotecas itinerantes, 
teatro, cine, museos ambulantes, que chegaron as aldeas 
espalladas polo país. 

Até 1936 continúa progresando a matrícula de mulleres 
nos estudos universitarios, pero sobre todo comeza a 
aceptarse que a titulación universitaria pode implicar 
un exercicio profesional. As estudantes que pertencían a 
familias cun nivel económico e cultural que o permitise, 
saíron fóra do país para ampliar as súas opcións 
formativas e tamén para coñecer novas experiencias 
persoais. Moitas delas incorporáronse ao interesante 
grupo de mulleres da Residencia de Señoritas de 
Madrid, na que residiron una trintena de galegas entre 
1915 e 19365 (Olimpia Valencia, Ángeles Alvariño, Rita 

4 Porto Ucha, A.S. e Vázquez Ramil, R. (2013): Innovacións 

republicanas na educación popular: As Misións Pedagóxicas. Análise dunha 

experiencia con referencia a Galicia, Innovación Educativa nº 23.

5 Vázquez Ramil, R. (2012): Mujeres y educación en la España 
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Fernández Queimadelos, Maruja Mallo, Marina Peña-
Rey, e as pontevedresas Raquel Lesteiro e Carmen 
Bugallo, entre outras).

O franquismo: 
adoutrinamento educativo
O franquismo fainos retroceder a esquemas que xa 
vimos nos séculos pasados, cando as nenas ían á escola 
coa finalidade de asimilar os rudimentos da fe católica, 
as regras do bordado e o exercicio das virtudes e os 

contemporánea: la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de 

Señoritas de Madrid, Akal.

“labores propios do seu sexo”. O propósito do paso das 
nenas pola escola era que recibisen unha cultura xeral 
básica, adubiada cunha estrita doutrina moral, que 
as capacitase para seren boas nais e boas esposas. Os 
contidos estaban basicamente centrados en cuestións 
que formaran as mulleres para o seu labor de educadoras 
e coidadoras da súa familia e do seu fogar. O concepto de 
familia nacional-católica era un referente constante nos 
textos escolares que conseguiron inserir esta construción 
psico-social na nosa sociedade, con grandes doses de 
éxito e de perdurabilidade no tempo. 

Os golpistas son conscientes da significativa importancia 
da educación dentro do proceso de consolidación do novo 
estado, e así, desde os seus inicios (e tendo en conta que 
o curso comeza a algo máis de un mes do golpe militar) 
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preocúpanse por ditar normas relativas ao ensino en 
todos os períodos formativos. No ensino primario, por 
ser un período vital no que os seres humanos resultamos 
especialmente receptivos; no ensino secundario, por 
tratarse dun período fundamental cara á sociedade 
adulta; e no ensino universitario, por consideralo o 
campo de formación das elites do país.

O  franquismo tiña clara a función formadora da escola. 
A metodoloxía no ensino caracterizouse por empregar 
unha linguaxe sumamente directa, incontestable, 
centrada fundamentalmente en consolidar o sistema 
do réxime a través dunha sociedade de convencidas/os. 
Respecto do debate secular sobre a idoneidade de que 
as mulleres tiveran acceso á educación, o franquismo 
decántase pola opción de permitir o acceso das 
mulleres ao ensino primario fundamentalmente, con 
maiores reticencias respecto do ensino secundario e do 
universitario. En todo caso, imponse unha formación 
segregada por sexos e fortemente imbuída da doutrina 
católica. (Fig.23)

A reeducación ideolóxica, moral e relixiosa é 
un dos primeiros obxectivos do réxime. As súas 
accións centraranse de inmediato en torno a tres 
eixos fundamentalmente: a eliminación de toda 
a obra republicana, a depuración do persoal e do 
material utilizado no ensino, e a recatolización e a 
renacionalización da escola. Será neste contexto no 
que se retome o ideal feminino conservador, que sitúa 
conceptualmente á muller no século xix, e aínda máis, 
acudindo a referentes que a retrotraían a modelos 
que datan do século xvi (Santa Teresa de Xesús, Isabel 
a Católica). A Igrexa e a Falanxe serán os principais 
facedores do modelo feminino centrado na familia. En 
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palabras da Xefa Nacional da Sección Feminina de fet e 
jons, Pilar Primo de Rivera:

A base principal dos Estados é a familia e, polo tanto, o 
fin natural de todas as mulleres é o matrimonio. Por iso 
a Sección Feminina ten que preparalas para que cando 
chegue para elas ese día saiban decorosamente dirixir 
a súa casa e educar aos seus fillos conforme as normas 
dadas por Falanxe, para que así transmitidas por elas 
dunha a outra xeración, chegue ata a fin dos tempos 
(Misión e organización da Sección Feminina de fet 
e jons, 1942)

Con este obxectivo establécese unha formación específica 
dentro do ensino, que incluía a obrigatoriedade no 
currículo feminino das materias de Fogar ou Economía 
Doméstica, e a creación dun novo corpus de textos 
distribuídos nas diferentes etapas, con especial atención 
na formación para o fogar (labores, economía doméstica, 
puericultura e hixiene…) e para a convivencia social e 
familiar.

A submisión é a palabra que mellor define a idea de muller 
da Sección Feminina, e son numerosas as alusións a ela 
nos seus textos de formación para as mulleres:

Nada comprace tanto á psicoloxía masculina como a 
submisión da muller, e nada comprace tanto á psicoloxía 
feminina como a entrega submisa á autoridade 
masculina (Carmen Werner, Convivencia social, 1942)

E nos discursos das máis distinguidas líderes falanxistas: 

As mulleres nunca descobren nada: fáltalles desde logo 
o talento creador, reservado por Deus para intelixencias 

virís; nosoutras non podemos facer nada máis que 
interpretar mellor ou peor o que os homes teñen feito» 
(Pilar Primo de Rivera, Primeiro Consello Nacional 
do sem (Servicio Español do Maxisterio), 1943). 

Os libros de texto contribuían á diferenciación dos sexos. 
Presentaron á muller como nai e esposa, realizando 
actividades domésticas ou laborais axeitadas ao seu sexo, 
eliminaron a figura feminina nos libros de Historia e 
realizaron diferentes versións para nenos ou para nenas. 
(Fig.24)

Textos e ilustracións consolidaron un modelo de 
sociedade estruturado pola familia patriarcal, na que os 
homes son valentes, activos, e fortes, e as mulleres limpas, 
prudentes e sacrificadas. O material escolar converteuse 
tamén nun dos primeiros obxectivos do proceso de 
depuración. A Orde do 4 de setembro de 1936 da Xunta 
de Defensa ordenaba a incautación e destrución de todo 
material “subversivo” para o réxime:

Polos Gobernadores Civís, Alcaldes e Delegados 
Gobernativos procederse, urxente e rigorosamente, 
á incautación e destrución de cantas obras de matiz 
socialista ou comunista se atopen en bibliotecas 
ambulantes ou escolas.

(…) Os Inspectores de Ensinanza adscritos aos Reitorados 
autorizarán baixo a súa responsabilidade o uso nas 
Escolas unicamente de obras cuxo contido responda 
aos sans principios da Relixión e da Moral cristiá, e que 
exalten con seus exemplos o patriotismo da nenez.

Case xa rematado o período, a ditadura houbo de 
recoñecer a necesidade dunha fonda reforma do 
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sistema. Tras o panorama que presentaba o Libro Branco 
da Educación de 1969, quedaba clara a necesidade de 
promocionar á muller nas súas capacidades académicas 
e profesionais. Así, a Lei Xeral de Educación de 1970 afirma 
que o sistema educativo «agora debe proporcionar 
oportunidades educativas á totalidade da poboación 
para dar así plena efectividade ao dereito de toda persoa 
humana á educación e ten que atender á preparación 
especializada do gran número e diversidade de 
profesionais que require a sociedade moderna». 

As mestras: o proceso de 
toma de conciencia 
A carreira de profesionalización das mestras parte do 
analfabetismo inicial da maioría delas no século xviii e 
a instauración das Escolas Normais ao longo do século 
xix, ata chegar a un proceso renovador asumido por un 
ilusionado grupo de mestras, que se viu truncado pola 
ditadura franquista. 

Até mediados do século xix eran na súa maioría 
analfabetas. O seu traballo consistía en ensinarlles ás 
nenas tarefas domésticas: a zurcir, se as nenas eran 
de clase baixa, ou a bordar, no caso de alumnas de 
máis elevada extracción social. Concepción Arenal 
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reflexionaba sobre a profesión de mestra na súa obra Da 
instrución do pobo (1878):

A mestra é unha muller á que se lle esixen primores de 
costura e bordado, e que acostuma saber moi pouco das 
letras que ensina. A mestra, pois, ademais de neneira, é 
costureira, calceteira, e bordadora; e todo isto por unha 
retribución tan curta que, en xeral non lle dá para vivir 
nin estreitisimamente; necesita axudarse cosendo, 
bordando, dando clases particulares; é dicir, facendo un 
traballo que adormece a súa intelixencia e prexudica a 
súa saúde.

A obriga de establecer escolas para nenas en todos os 
concellos de máis de 2.000 habitantes trala promulgación 
da Lei Moyano en 1857, ten como consecuencia unha 
maior preocupación pola formación académica das 
mestras, que dará lugar á apertura das primeiras Escolas 
Normais de Mestras nas que xa se regulamenta un 
plan de estudos, aínda moi próximo á formación para o 
fogar e á doutrina cristiá, pero no que se inclúen outras 
materias como a ortografía, a gramática, ou a aritmética. 
En Galicia irán abríndose Escolas Normais de Mestras 
en Pontevedra, na Coruña, en Ourense, en Lugo e en 
Compostela durante o xix e a primeira metade do xx, 
século no que as Normais se converteran en Escolas 
Universitarias, a partir de 19706.

Durante o século xx sucederanse unha serie de reformas 
que irán ampliando os requisitos de acceso aos estudos 
de mestra e que mellorarán o currículo formativo 
das docentes. Neste século o período republicano e o 

6 Méndez Lois, Mª J. (coord.) (2009): Mulleres na educación en 

Galicia, Xunta-MUPEGA.

posterior período franquista influirán de forma decisiva 
na evolución da formación e a docencia das mestras. 

A República dará pulo á innovación educativa ligada 
fundamentalmente aos aires renovadores da Institución 
Libre de Enseñanza. Mestras como Ernestina Otero 
ou María Barbeito participarán das novas correntes 
pedagóxicas e traballarán de forma decidida para 
aumentar o nivel educativo das nenas nun marco de 
coeducación, laicismo e gratuidade da escola pública. 

Durante a II República os plans de estudos das Escolas 
Normais de Maxisterio serán comúns para os dous 
sexos —aínda que as mulleres non se librarían aínda 
da materia de Labores— e non incluirán a materia de 
Relixión, ao establecerse unha escola obrigatoria e 
laica. (Fig.25) O plan de creación de 27. 000 escolas en 
cinco anos, a proposta de dignificación dos salarios, e o 
apoio ás linguas distintas do castelán serán outras das 
importantes e novidosas propostas republicanas. 

Tralo golpe militar franquista a ditadura outorgará tamén 
un importante papel ao colectivo de ensinantes, coa 
intención de subverter toda a obra educativa realizada pola 
República e polas correntes educativas que a inspiraban. 
A depuración púxose en marcha xa desde as primeiras 
semanas da guerra. A lexislación, os textos, os programas 
educativos, e sobre todo as e os artífices do ensino, as 
mestras e os mestres, foron eliminadas administrativa e 
incluso fisicamente7. A este proceso sumarase un forte 

7 Para a depuración do Maxisterio na provincia de Pontevedra 

ver Porto Ucha, A.S. (2008): Mestras e Mestres pontevedreses depurados: 

primeiras acción represivas e estudo por concellos no sur da provincia (1936-

1942), Ed. Alén Miño. Para coñecer historias de vida: Marco López, 
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control do persoal que exerce os labores de ensino, co 
obxecto de fiscalizar a súa actividade docente e vixiar 
que non se desvíen das directrices marcadas polo 
Movemento: 

Nas escolas de nenas, brillará a feminidade máis 
rotunda, procurando as mestras, con labores e 
ensinanzas apropiadas ao fogar, dar carácter ás súas 
escolas, tendendo á contribución práctica a favor do 
noso glorioso exército (Orde Circular de 5 de marzo de 
1938)

En todo caso, para poder concorrer ás oposicións para 

A. (2002): Mulleres e educación en Galiza: vidas de mestras, Edicións do 

Castro.

o ingreso no Maxisterio nacional as mestras debían 
acreditar unha conduta irreprochable mediante a 
certificación do párroco ou dalgún elemento de orde, 
e para poder exercer debían presentar un certificado 
de adhesión aos principios do Movemento, expedido 
pola Xefatura de fet e das jons. A Sección Feminina 
encargarase da organización de cursos de capacitación 
para mestras e impartirá as materias de Fogar e Educación 
Física e Deportiva, e a Igrexa recuperará a súa presenza 
nas aulas, obtendo incluso o dereito de organizar as súas 
propias Escolas de Maxisterio. 

O rural galego era todo un reto para as mestras. (Fig.26) 
Aldeas illadas e abandonadas cunha poboación que ve 
na educación unha posibilidade de progreso das nenas 
demasiado quimérica. Desde o réxime animábanas a 
realizar o «apostolado» da escola rural. Nas páxinas do 
manual para as mestras rurais: Mari-Sol, Mestra Rural, 
Doña Lolita, inspectora de ensino, preparaba así á nova 
mestra para o seu novo destino nunha escola: 

Miña filla, agora hai que baixar un pouquiño da ilusión 
á realidade [..] Ti levas moitos anos soñando con esa 
escoliña rural que o Señor acaba de poñer nas túas mans 
[..] hai que prepararse para eses primeiros choques nos 
que eu temo que poidas sufrir demasiado, ao comparar 
o ideal que ti levas dentro iluminándote toda e a pobre 
realidade que tal vez vas a encontrar. Mari-Sol, eu quero 
dicirche solemnemente isto que vas oír: o apostolado da 
escola rural é o que ti levas dentro; a escola rural pode 
ser tal e como a soñaches, pero tes que facela ti así, 
amasala cos teus desvelos e o teu amor e tal vez coas túas 
lágrimas.

E Mari-Sol preparouse para esa nova experiencia da súa 
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vida, amparada nunha boa selección de lecturas: 

Ocupábame de formar unha biblioteca selecta de libros 
imprescindibles para ir para a aldea, aqueles sen os que 
non podería vivir… e logo outros pouquiños que me 
orienten no camiño que vou emprender. […] 

Levo o Misal que me regalou a avoa (q.e.p.d.) un día 
do noso santo: este é o «meu libro de horas». Levo os 
Evanxeos: este é «o meu libro eterno». Levo o Kempis, 
¿ves?, o pequeniño que ti me regalaches: este é «o meu 
libro refuxio» (Mari-Sol, Mestra Rural, Editorial 
Magisterio Español, 1944)

Outras, como a mestra republicana Enriqueta Otero8, 
apostaron pola cultura como unha alternativa para 
cambiar a vida das futuras campesiñas galegas. As 
súas veladas literarias nas escolas das remotas aldeas 
da montaña lucense quedaron ata hoxe na memoria 
colectiva. 

8 Completa biografía sobre Enriqueta Otero Blanco en 

Rodríguez Gallardo, Á. (2005): Letras armadas: as vidas de Enriqueta 

Otero, Fundación 10 de marzo-Concello de Lugo.
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A universidade: un futuro en 
feminino
A Universidade é a última etapa educativa conquistada 
polas mulleres. Pese a tratarse dunha institución que 
data do Medievo, non será até o século xx cando se abran 
libremente as portas das faculdades, tras unha longa 
loita protagonizada por mulleres como Concepción 
Arenal, que acudía disfrazada de home ás aulas, ou 
Elena Maseras, primeira matriculada en Medicina, que 
non puido titularse debido á oposición maioritaria do 
profesorado. A esta primeira loita polo acceso aos espazos 
de educación das elites sociopolíticas, seguirá outra que 
se prolonga durante todo o século para lograr o acceso 
das mulleres das clases máis populares. 

A cuestión que está agora en xogo é o dereito de acceso a 
todo tipo de niveis educativos e a todo tipo de actividades 
profesionais. No proceso que leva á consecución deses 
dereitos, as mulleres deberán enfrontarse a toda unha 
serie de limitacións sociais e culturais que, como vimos 
ata o de agora, premen para que non se despeguen 
en demasía da súa «esencia» natural. Recordemos as 
ensinanzas das camaradas da Sección Feminina:

Non hai que ser nunca unha nena empachada de libros, 
non hai que ser unha intelectual. De maiores, se hai que 
escoller unha carreira, que sexa unha carreira de muller: 
enfermeira, puericultora ou mestra. (Libro para as 
Margaritas, Sección Feminina, 1940)

O certo é que as primeiras universitarias interesáronse 
sobre todo pola carreira de Medicina9 —o cal non deixa 

9 As que pasan por ser as primeiras licenciadas coñecidas 

de ter certa lóxica dada a longa tradición menciñeira das 
mulleres— e polo Dereito, carreiras ambas mal vistas 
para unha muller durante o franquismo. 

A ditadura franquista implanta unha forte presión 
institucional e social que ten por obxecto afastar a muller 
dos estudos universitarios:

A miña opinión é a de que debe afastarse á muller da 
Universidade, quero dicir que o sitio da muller, ao meu 
xuízo, é o fogar. (José Pemartín, Director Xeral de 
Educación Secundaria, Revista Signo, 1942)

Pero algunhas mulleres, e tamén algúns entornos 
familiares, xa tomaran conciencia das novas posibilidades 
vitais que brindaban os estudos. Nas primeiras décadas 
da ditadura as mulleres matricúlanse maioritariamente 
en carreiras máis aceptadas socialmente, como Farmacia 
ou Filosofía e Letras, para posteriormente ir gañando 
espazos, primeiro a través da figura das pioneiras e logo 
normalizando a súa presenza en practicamente todas as 
disciplinas, agás as carreiras técnicas como as enxeñerías 
que seguen a mostrar unha forte desigualdade de xénero, 
posiblemente non tanto pola propia carreira en si mesma 
como polas súas saídas profesionais. 

Porque a grande conflitividade coa que se atoparon 
as mulleres universitarias non se producía tanto no 
período formativo como con posterioridade, cando 
intentaban profesionalizar os seus saberes académicos. 
Un mundo laboral masculinizado, sobre todo nos postos 
de maior responsabilidade, e unhas rémoras domésticas 

da Universidade de Santiago de Compostela foron precisamente as 

médicas Jimena e Elisa Fernández de la Vega.
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e familiares, son os principais escollos nas carreiras 
profesionais das mulleres. Así o expresaban as nosas 
recorrentes camaradas de Sección Feminina:

Actualmente, a muller pode chegar a ser moitas cousas: 
arquitecto10, avogado, enxeñeiro, directora de empresa, 
etc. Pero actualmente e sempre, a muller está destinada 
por Deus para ser esposa e nai.

Cando a muller enxeñeiro ou a muller avogado forme 
un fogar, no caso de que teña quen lave ou cociñe por 
ela, non poderá desentenderse da «administración e 
dirección» da casa, si de verdade quere que esta sexa como 
unha nave segura para toda a súa familia (Formación 
político-social, 6º curso, Sección Feminina, 1969) 

Precisamente, un dos espazos máis resistentes á entrada 
das mulleres como profesionais da docencia e da 
investigación foi a propia Universidade. Ao rematar as 
súas licenciaturas dedicábanse ao ensino nos institutos 
ou nas Escolas Normais (Fig.27) —como as pontevedresas 
Carmen Sierra e Daría González, licenciadas en Historia 
en 1922 e 1935, respectivamente—, pero teremos que 
esperar ao tardofranquismo para comezar a ver mulleres 
impartindo aulas ou dirixindo equipos humanos na 
Universidade galega. 

10 Rita Fernández Queimadelos (A Cañiza, 1911-Barcelona, 

2008), converteuse en 1941 na segunda titulada en Arquitectura no 

estado español. A terceira tamén será galega: Milagros Rey Hombre 

(Madrid, 1930-A Coruña, 2014), nacida en Madrid por estar a súa nai 

de viaxe naquela cidade, viviu e morreu recentemente na Coruña, 

onde exerceu como arquitecta. A súa historia de vida foi recollida 

polo proxecto Compromiso e Igualdade: Mulleres Universitarias Galegas 

durante o Franquismo, da Universidade de Vigo.

Rematado o século xx, as mulleres pasaron de anomalía 
a maioría nas aulas universitarias. No futuro aínda fica 
un reto pendente: o reflexo do alto nivel educativo das 
mulleres no espazo público e, polo tanto, na construción 
da sociedade do século xxi.
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Sobrevivintes. 
A represión sobre as 
mulleres en Pontevedra
Xosé Álvarez Castro 

Non hai maior castigo que a morte, pero a dor máis 
grande, o maior sufrimento, acaso sexa a daqueles que 
sobreviven aos seus seres máis queridos, nunha sorte 
de morte que se prolonga no tempo. E as sobreviventes 
foron as mulleres. Elas van sufrir a represión directa 
do cárcere, das malleiras e outras vexacións que non 
custa traballo supoñer e que se calan, pero tamén serán 
as que teñan que tirar para adiante coas súas familias, 
moitas con fillos pequenos, cos seus homes mortos, 
no cárcere ou fuxidos e cos seus bens incautados pola 
lei de responsabilidades políticas, sufrindo, ademais, 
humillacións e persecucións. No caso de ter familiares 
encarcerados, levarlle roupa, comida… Moitas foron as 
que, dende as aldeas, baixaban andando a Pontevedra e 
collían o tren para ir ata Cesantes e dende alí á illa de san 
Simón, sempre coa intranquilidade e a angustia de que 
os “paseos” da noite anterior non tiveran ao seu familiar 
como obxectivo.

Para comprender o sufrido por estas mulleres debemos 
achegarnos ás súas vidas.

Algunhas andando no estraperlo, na busca do volframio 
ou traballando de sol a sol, como a filla e neta de Ramón 
Meis, “paseado” no 36, que aproveitaban a lúa chea para 
sachar o seu millo porque de día tiñan que ir ao xornal a 

cambio dun prato de comida.

Poñámonos no lugar de Celia, Marina, Angelita… ás 
que lles cortan o pelo ao cero e lles pintan UHP (Uníos 
Hermanos Proletarios) na fronte por teren desfilado coas 
milicias antifascistas nalgún primeiro de maio, e teñen 
que soportar moitas veces as burlas dalgúns veciños.

Metámonos na pel das mulleres que, na madrugada 
dun 17 de abril de 1937, escondidas na xunqueira do 
Covo, escoitan os seus homes e familiares cantar a 
Internacional e dar vivas á República cando os levaban ao 
paredón e logo os disparos.

Non é difícil imaxinar a cara de terror das mulleres 
cando, polas noites, tiñan que soportar as periódicas 
visitas de “cívicos”, falanxistas ou gardas civís na busca 
de fuxidos: ameazaban, arramplaban co que lles petaba, 
furaban bocois botando a perder o viño e cometían todas 
as vexacións que se poida imaxinar. 

Que pasaría pola cabeza de Maruja cando ía correndo ver 
o corpo torturado e salvaxemente mutilado do que fora, 
había anos, o seu mozo e que, en agosto do 36, aparece 
morto na subida a Bora?
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Tamén é o momento de lembrar a señora Carme “A 
Mariona”, que nunca se privou de contarnos o que pasou 
naqueles anos, como as idas ao monte para buscar toxo 
e deixarlles comida e roupa a seus irmáns, fuxidos entre 
Mourente e Marcón e no monte da Fracha.

Cal non sería a dor da muller dun dos fusilados de Marín 
que bota a correr detrás da camioneta que os levaba desde 
a Normal, onde estaban en capela, ata Monte Porreiro e 
que, cando chega alí, descobre que xa o seu home estaba 
morto e volve a unha funeraria para que lle fíen unha 
caixa, que leva ao lombo ata o cemiterio de san Amaro, 
para que non o enterren nunha caixa feita de cascallos?

Imaxinemos o sufrimento da nai de Jacobo Zbarsky, ou 
da do mestre Segundo Abal, mentres len as cartas que 
lles dirixen os seus fillos antes de morrer:

Querida madre, perdóname este último gran disgusto 
que te doy. Dentro de 3 horas moriré, tú bien sabes 
cuanto te quiero, dicía Jacobo. Mamasiña: Un abrazo 
muy fuerte. Muero sin besarte, sin haberte abrazado, 
pero lo hago espiritualmente y tan fuertemente que 
quisiera en él condensar todo el cariño que te profeso, 
escribe Segundo. (Fig.28)

A cantas mortes equivale a dor de Cinta Rey, a muller 
entrada en anos que aparece nunha foto abrazada a un 
piñeiro da estrada de Campañó, na Caeira, onde, xunto 
a outros compañeiros, fusilaron o seu fillo Víctor Casas?.

Que sentiu Estrella Portela cando acompañou o seu 
noivo, Faustino Gama, que estaba en capela antes de ser 
fusilado por estar “incurso no bando”. 
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Cando falamos de represión sobre a muller a partir 
do golpe militar de xullo de 1936, o primeiro dato 
que podemos destacar é o da reducida porcentaxe 
de vítimas femininas en relación co total. Pero esta 
primeira aproximación non é tan real como parece, pois 
deberíamos considerar dous niveis represivos: unha 
represión que podemos cualificar como “individualizada”, 
con nome e apelidos, que se exercería sobre determinadas 
mulleres en función do seu compromiso político, sindical 
ou social, das súas actividades de axuda a fuxidos, presos 
etc, e por outra, unha represión “global” que afectaría 
as mulleres na súa totalidade. Porque o golpe militar 
significou unha volta ao papel que os valores tradicionais 
asignaban á muller e no que a submisión e obediencia 
ao home tiñan un papel relevante; afectou, polo tanto, a 
todas as mulleres, incluíndo as simpatizantes do bando 
sublevado, que igualmente se ven condenadas a reducir 
a súa propia identidade como persoas e subordinarse ao 
home e a manter a súa actividade maioritariamente no 
ámbito privado.

No que respecta ás mulleres republicanas, estas están 
suxeitas a unha dobre represión, a determinada polo seu 
compromiso político ou o dos familiares e a que vén dada 
pola súa condición de mulleres.

Non debemos esquecer o papel que xogaron certas 
concepcións seudocientíficas sobre a muller, como as 
expresadas polo psiquiatra do réxime, o militar Antonio 
Vallejo-Nájera, que as consideraba como un ser de 
capacidade mental inferior:

Su característica debilidad del equilibrio mental, la 
menor resistencia a las influencias ambientales, la 
inseguridad del control sobre la personalidad. […] Cuando 

desaparecen los frenos que contienen socialmente a la 
mujer […] entonces se despiertan en el sexo femenino el 
instinto de crueldad […] Además en las revueltas políticas 
tienen la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales 
latentes ou tamén La función principal de la mujer es 
la maternidad y de aquí que dijeran los antiguos que su 
personalidad reside en el útero, órgano femenino capital.

Vallejo-Nájera tamén sostén que o carácter dóce e 
apracible da muller débese aos freos que actúan sobre 
elas, pero como o psiquismo feminino ten moitos puntos 
de contacto co infantil e co animal, cando desaparecen 
estes freos e se liberan os impulsos do instinto, 
despértase na muller o instinto de crueldade, que rebasa 
todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle 
las inhibiciones inteligentes y lógicas.
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A propaganda golpista segue a dar unha imaxe 
deformada da muller. Nun escrito que destacaba a 
necesidade de ignorar a propaganda inimiga ou os 
comentarios inapropiados, que serían considerados 
delitos de “desamor a la Patria” ou de traizón, no punto 
5º atopamos o seguinte:

Esta labor de sensatez corresponde a todos los 
ciudadanos, y principalmente a las ciudadanas, ya que 
la mujer, entre sus virtudes innumerables, tiene pequeños 
defectos, que quizás aumentan su gracia y sus encantos, 
pero que en la guerra no son convenientes, y es la de una 
propensión, sin darse cuenta, a juzgar las cosas un poco 
a la ligera, y no penetrarse de su trascendencia. 

Pilar Primo de Rivera, xefa da Sección Femenina de 

Falange, nunha intervención en Medina del Campo no 
ano 1939, sinala que a única misión que tiñan as mulleres 
na “tarea de la Patria” é o fogar, (Fig.29)

porque es una pena que mueran tantos niños que 
son siervos de Dios y futuros soldados de España. Les 
enseñaremos también el arreglo de la casa y a conocer las 
labores artesanas…

Aínda que a chegada da 2ª República supuxo un pulo de 
cara á participación das mulleres no eido público, político, 
sindical —asociativo, en suma—, e tamén trouxo avances 
na consecución dos seus dereitos, non debemos esquecer 
que moitos destes cambios déronse na lexislación, 
mentres que o seu desenvolvemento na práctica diaria foi 
moito máis lento. (Fig.30 e 31)

30 31



sobrevivintes.a rePresión sobre as mulleres en Pontevedra   | 67

A participación política da muller pontevedresa era 
escasa, sen ocupar postos destacados; nos concellos da 
zona non había mulleres concelleiras, mentres que nas 
direccións dos partidos habería que mencionar a Josefina 
Iglesias Vilarelle como tesoureira-contadora de Dereita 
Galleguista ou a Rosa Lucas no Partido Radical Socialista. 
Tamén pode ser significativo o feito de que dos máis de 
40 delegados de zona da Asociación de Trabajadores de 
la Enseñanza, un sector con moita presenza feminina, 
só dúas, Isolina Seoane (de Mos) e Josefa Agulló (de 
Xustáns, Ponte Caldelas) sexan mulleres. Na Casa del 
Maestro, en 1936, figuraban como vogais Herminia 
Castrillón Subirat e María Otero Casas.

Os partidos de dereitas contaban con seccións femininas, 
(Fig.32 e 33) que estaban dirixidas maioritariamente por 

familiares dos seus dirixentes masculinos. Este era o caso 
da sección feminina da Unión Regional de Derechas (urd) 
que se converte, a primeiros de 1937, en “Margaritas” 
da Comunión Tradicionalista, para traballar con todo 
entusiasmo porque las Santas Tradiciones españolas, 
vuelvan a imperar en España. 

Os partidos obreiros receaban das ideas políticas das 
mulleres, que supoñían conservadoras, e ligaban a 
liberación da muller á caída do sistema capitalista, polo 
que obviaban a formación de organizacións femininas 
independentes. Algunhas organizacións recoñecen 
o problema da pouca participación feminina, como 
as Juventudes Socialistas de Pontevedra que, nun 
documento interno para discusión (1936), afirman: 
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Tenemos en nuestras filas muy pocas mujeres. Se 
impone una organización de las jóvenes en la “Casa de 
la Juventud” enrolándolas en el frente contra la guerra 
y el fascismo, después de convencerlas de la necesidad 
de ello por medio de toda clase de conferencias sobre 
los numerosos problemas que les atañen y que nosotros, 
por medio de la personalidad de la “Juventud Unificada” 
debemos de tratar de solucionar.

Tamén defendían que

además de charlas sobre problemas de orientación 
marxista, con su rincón de lectura, una sección femenina 
en la que se enseñe corte a las jóvenes, haciendo ropa 
para los parados y sus hijos…

Como se ve o paternalismo non desaparecera totalmente, 
tampouco nos sectores máis avanzados da esquerda. 

Unha muller que participou como oradora en diversos 
mitins de propaganda anarquista foi a burgalesa 
Sebastiana Alonso Tortajada, de 29 anos, anarco-
sindicalista, domiciliada en Lourido. Sufriu varias 
detencións, por exemplo, no ano 34, por coaccións contra 
as mulleres que traballaban na conserveira de Uzal e que 
non secundaban o boicot decretado polas organizacións 
obreiras. Ausentouse de Pontevedra pouco antes do 
golpe, foi detida e condenada a cadea perpetua, condena 
que cumpriu no cárcere das Oblatas en Tarragona. 

Un informe da Guardia Civil datado no 4 de xaneiro 
de 1937 (Causa 115/37, entre outras), que identifica os 
militantes da Fronte Popular máis activos, menciona as 
seguintes mulleres:

68.- Otilia Meis Pintos — De mala conducta y 
antecedentes, comunista significado (sic).

69.- Maria Fandiño Estevez — De mala conducta y 
antecedentes, comunista y propagandista de este ideal.

70.-Jesusa Domínguez Gil (a) “La cara cortada” 
— De depravada conducta, comunista significada, 
propagandista de este ideal, concurria con uniforme.

71.- Elvira Lodeiro — De mala conducta publica y 
privada, comunista.

72.- Hermosinda Blanco — De mala conducta y 
antecedentes, comunista y usaba uniforme en las 
manifestaciones igual a las dos anteriores.

73.- Victoria Mendez — Comunista, de mala 
conducta y antecedentes y asistia uniformada a las 
manifestaciones.

74.- Maria Rodriguez Pereira, La Chinita sastra de 
Lerez — De mala conducta y antecedentes, comunista 
significada y concurria uniformada a las manifestaciones

Practicamente todas estaban relacionadas familiarmente 
con destacados militantes dos partidos obreiros.

Na nosa comarca contamos con dúas mulleres fusiladas, 
logo de consello de guerra sumarísimo, tras os que 
coñecemos como “sucesos de Salcedo” protagonizados 
por Víctor Lis e os seus “cívicos”.

O resumo dos feitos é o seguinte: Lis recibe unha 
confidencia sobre o paradeiro de Juan Manuel Gómez 
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Corbacho, chofer da liña de Cangas e destacado dirixente 
obreiro. Localizado o lugar onde se escondía, organízase 
unha batida na que, baixo o mando do citado Víctor Lis, 
participa unha sección da Guardia Cívica cuns vinte 
compoñentes, ademais de catro gardas civís mandados 
polo cabo Jesús Barja. Esta comitiva chega a Salcedo sobre 
as cinco da mañá. Préndenlle lume a un alboio no que 
estaban agochados Corbacho e outro dirixente obreiro, 
Manuel Méndez Montes, que morren ametrallados ao 
tentar fuxir e prenden o tranviario Ramón Acuña Iglesias, 
de 42 anos, a súa irmá Consuelo, de 60, e a compañeira de 
Corbacho, Elvira Lodeiro González de 28 anos. (Fig.34)

Pero o drama non acaba con estas tráxicas mortes. 
Na mañá do día seguinte, domingo 13 de decembro, 
celébrase, no salón de actos da Deputación pontevedresa, 
un Consello de Guerra en procedemento sumarísimo 
para xulgar a Ramón, Consuelo e Elvira. O fiscal solicitou 
a pena de morte para os tres encausados, de acordo co 
previsto nos bandos militares para os que ocultasen a 
reclamados por actividades contrarias ao golpe militar. 

O día 14 de decembro, ás catro da mañá, entraron en 
capela no cuartel da Guardia Cívica os irmáns Ramón e 
Consuelo Acuña, acompañados polo franciscano padre 
Aquilino, aínda que rexeitaron os auxilios espirituais. O 
lugar de execución estaba na avenida de Monte Porreiro, 
e o piquete da Guardia Cívica que os fusilou actuou baixo 
o mando do propio Víctor Lis. 

Elvira Lodeiro, conducida ao Hospital por estar 
embarazada, obtivo un aprazamento da sentenza. Porén, 
foi fusilada na tarde do sábado 19, porque, segundo unha 
nota do goberno militar:

34
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habiéndose demostrado, por reconocimiento clínico 
y biológico no ser cierta tal afirmación, se ejecutó la 
sentencia aplazada. 

Na nosa cidade non temos constancia plenamente 
documentada, por agora, de ningún “paseo” de mulleres. 
Porén, hai rexistradas algunhas mortes con indicios 
sospeitosos como é o caso de Manuela García Ferro 
(13-9-36) e de Elisa Fernández López (1-12-36). Cerca de 
Pontevedra foi “paseada” Carmen Pesqueira Domínguez, 
“A Capirota”, de 29 anos (Fig.35) asasinada o 18 de agosto 
de  1936, o seu corpo apareceu no Pozo da Revolta en 
Mogor. Tamén asasinaran varias mulleres en Vilagarcía, 
como Josefa Barreiro, (Fig.36) e noutras localidades da 
provincia, algunhas tras sufrir abusos sexuais; a maioría 
estaban implicadas en tarefas de auxilio a fuxidos. 

Tamén temos constancia de ameazas de “paseo”, nalgúns 
casos asociadas a outro tipo de abusos. Así o manifesta 
un atestado instruído en Sanxenxo, logo da denuncia 
dunha viúva de 42 anos, Carmen Lores, contra un grupo 
de falanxistas, entre eles o xefe de milicias José Alonso,

que armaron un escándalo, insultando a la denunciante, 
la cual manifiesta que los denunciados trataron de abusar 
de una hija suya, cerrándolas en casa y amenazándolas 
el José Alonso de que si daba conocimiento a la guardia 
civil las sacaría a dar un paseo.

Parece certo que, nos momentos previos ao golpe militar, 
algún grupo dos máis radicalizados tivo a idea de utilizar 
as mulleres dos militares como reféns pero varias 
testemuñas declaran que se fixo desistir a estas activistas 
de levar a cabo ditos actos. 

35
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O inspector de policía Iglesias Garcés acusa a varias 
mulleres —María Fandiño Estévez, irmá de Antonio 
Fandiño, un dos principais dirixentes comunistas 
pontevedreses, Jesusa Domínguez “Cara cortada”, Elvira 
Lodeiro, Hermosinda Blanco, Victoria Méndez, e Luisa 
Rodríguez “a Chinita”, xastra de Lérez— de recrutar 
persoas para secuestrar as familias dos xefes e oficiais 
do Exército para que servisen como parapeto aos grupos 
que pretendían facer resistencia aos militares sublevados. 
Tamén as acusa de animar e excitar aos homes e chamar 
covardes aos que se retiraban ao ver voar o hidroavión de 
Marín.

A xustiza militar chegou a abrir unha causa, a 1229/36, 
polo delito de intento de rapto das donas dalgúns oficiais 
da praza. Foron xulgadas as mulleres Carmen Abuin 
Díaz, Emma Mourón Álvarez, Luisa Rodríguez Pereira, 
Hermosinda Blanco, Elvira Lodeiro e os homes Manuel 
Martínez, Albino Sánchez, Manuel Pedreira e Rogelio 
[Aurelio] Torres, por un delito de rebelión; agás Manolo 
Martínez “O Marión”, os outros tres foron paseados. 
Tamén foron acusadas Dolores Lois Soto (muller de 
Ramiro Paz) e Elisa Fernández Gracia. Esta última 
recoñece que estivo no concello xunto a súa cuñada 
Carmen Abuín e outras compañeiras, que foi ferida na 
praza de santa María e que estivo ingresada no Hospital 
ata o 6 de agosto e logo no cárcere. Estaba afiliada ao 
partido socialista, tiña 21 anos e era irmá do executado 
Germán Fernández Gracia. Todas as encausadas eran 
familiares de destacados dirixentes de esquerdas.

A causa foi sobresida provisionalmente, no encontrando 
méritos bastantes para reputar debidamente justificada la 
perpetración del delito perseguido. Aínda así, pola mala 
conduta e antecedentes, as que non estaban declaradas 

en rebeldía foron postas a disposición da autoridade 
gobernativa.

Outra das mulleres que sufriu na súa persoa e na da 
súa familia a represión foi Otilia Meis Pintos. Era 
filla do dirixente agrario socialista Ramón Meis, que 
foi “paseado”, e o seu irmán Ramón fora acusado de 
pertencer á célula comunista de Mourente. Foi detida 
ás dúas da madrugada do 7 de outubro de 1936 por un 
grupo mandado por Víctor Lis. Otilia, de 24 anos, afirma 
no interrogatorio que estivera na Alameda por indicación 
de Manolo Amoedo e que escapara logo de saír as tropas; 
polo camiño atopou a Albino Sánchez “O Perrita”, que lle 
deu 2 revólveres e munición para que os escondese, o que 
fixo enterrándoos nun pomar. Máis tarde volveu o Perrita 
a buscalos e entregoullos.

La pareja instructora considera justa la detención de 
la joven Otilia Meis Pintos por sus ideas extremistas, 
propagandista del comunismo, que también formó 
parte de las Melicias (sic) Rojas disfilando (sic) con las 
mismas el día primero de mayo último y en otros muchos 
actos que forman los del Frente Popular y por último la 
ocultación de armas en su casa después del movimiento.

A comisaría informa de que carece de antecedentes, pero, 
por referencias, era de ideales izquierdistas, simpatizante 
“del comunismo y de la CNT”. A Guardia Civil aduce que 
con motivo de ser inbecil (sic) no se puede precisar su ideal, 
concurría a las manifestaciones por indución, era afecta 
al comunismo por que se dejaba influir por personas que la 
aconsejaban. Acusada na causa 720/37, foi absolvida. 

O machismo imperante facía que as sentenzas dos 
tribunais militares foran “benignas” en comparación 
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coas dos homes, pois consideraban as mulleres como 
equivocadas ou enganadas, sen capacidade para decidir 
por si mesmas, en suma.

Como antes dixemos, debemos facer notar que o feito de 
que as causas foran sobresidas non sempre significaba 
que as inculpadas quedaran libres, pois podían quedar 
suxeitas a detencións gobernativas, multas e outras 
modalidades represivas.

Na causa 1286/36 seguida contra Adelina e Ramona 
Otero Martínez, de Cantodarea, Asunción Vilas López, 
de Lourizán (Fig.37) e Dolores Santiago Troitiño, 
acusadas de participar nas requisas de armas, as tres 
primeiras foron condenadas a 12 anos e un día, estando 
presas no cárcere de mulleres de Saturrarán (Guipúscoa).

Era habitual a utilización do encarceramento para exercer 
presión sobre os fuxidos e facer que se entregasen, como 
aconteceu con Custodia Gama, (Fig.38) encarcerada nos 
calabozos da Feira para ver se lograban dar co paradeiro 
do seu irmán Alejandro. Á moza de Manuel Amoedo 
ameázana con botarlle gasolina e prenderlle lume, como 
xeito de influír nos familiares e dar co refuxio daquel, 
cousa que conseguiron.

Sucédense as detencións por agochar a fuxidos: en 
xaneiro de 1937 deteñen en Salcedo al significado 
extremista Gerardo Vao Rúa, vecino del lugar de san Blas, 
su amante y las hermanas Pilar, María y Josefa Padín que 
tenían oculto al Gerardo en su domicilio. Vao (Bao) foi 
fusilado. 
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En canto a outras formas de violencia, eran habituais os 
cortes de pelo ao cero, escribir na fronte das mulleres as 
siglas UHP con tinta chinesa ou con nitrato de prata ou a 
inxestión de aceite de rícino. (Fig.39)

Este tipo de castigos aplicábanse principalmente ás 
mulleres que participaran nos desfiles das milicias 
uniformadas, manifestacións, ou eran familiares de 
perseguidos. Tivo moita repercusión na nosa cidade, 
dada a súa posición social, o rapado que lle fixeron a unha 
familiar de José Echeverría, gobernador republicano de 
Bilbao; a familia estivo confinada no domicilio. Como xa 
se afirmou, este tipo de accións, aparte da humillación 
pública, servían para “marcar”, sinalar diante da 
sociedade ás mulleres que eran malos exemplos de cara 
ao novo modelo que se quería implantar. 

Os testemuños son abundantes. A modo de exemplo 
reproducimos unha conversa recollida pola investigadora 
francesa Marie-Pierre Bossan en 1991:

Cunhas tixeiras de pelar os cabalos ¿oyes?, leváronlle o 
cuero cabelludo ¿eh! ¿Certo ou no? Tivo unha infección 
que tivo a cabeza así e a cara. Eu non sei como se curou 
aquela muller. Cortoulle o pelo cunhas tixeiras de pelar 
os cabalos.

Problemática distinta é a das violacións e abusos 
sexuais, pois o silencio das mulleres e das familias é 
un muro á hora de atopar referencias. Hai, con todo, 
algúns testemuños, como os que relataron os abusos de 
Fernando Lago Búa, inspector provincial de prisións, 
ás mulleres dalgúns presos de san Simón; e, a pesar do 
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silencio, os rumores estendíanse sobre os “favores” que 
algunhas mulleres tiveran que facerlle a xerarcas do 
réxime como medio para salvar os seus homes. 

No caso de Castor Cordal e Ramón Barreiro, paseados 
e enterrados nunha foxa común en Curro o 15 de 
setembro do 36, os falanxistas e “cívicos” torturaron 
aos pais de ambos e violaron e raparon a cero á nai de 
Ramón, Encarnación Rodríguez (Fig.40); Josefina, irmá 
de Castor, testemuña: Mi padre les pidió que le hicieran 
a el lo que quisieran, pero que no molestaran a su familia. 
Pero sacaron a mis hermanas y las hicieron bailar desnudas 
delante de ellos. Non son estraños eses comportamentos, 
pois aliñan coas incitacións á violación de mulleres 
republicanas feitas polo xeneral Queipo de Llano. 
Lembremos o seguinte parágrafo dunha das charlas 
radiofónicas do xeneral (23-7-36):

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado 
a los rojos lo que es ser un hombre. De paso también a 
las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido 
a los hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar 
patadas y berrear no las salvará.

Moitas mulleres tiveron que sufrir a violencia efectuada 
non só nelas senón nos seus fillos pequenos. Tal foi o caso 
de Isolina Villaverde Cendón, viúva de Aurelio Torres, 
líder da construción, paseado en Mourente.

A pesar de todo, moitas mulleres seguen resistíndose á 
nova situación e sofren detencións ou sancións pola súa 
actitude: a veciña de san Amaro Rosalía Tajes Moreda é 
denunciada por un veciño, que a acusa de insultalo por 
ser falanxista e falar mal con frecuencia do “Movimiento 
nacional”; a veciña de Xeve Sara Outón é detida en 

novembro do 38 por promover escándalo e facer 
manifestacións contra o “Movimiento”, etc.

Moitas mulleres aparecen citadas en distintas causas 
e en testemuños orais como facilitadoras de axuda aos 
fuxidos nos primeiros días tras o golpe, ocultándoos nas 
casas, levándolle víveres e informacións. Na causa 115/37, 
contra o que eles chamaban Tcheka do goberno civil, 
Victor Lís manifesta que ten confidencias de que varios 
“extremistas” estaban nos montes de Lérez durmiran na 
casa de Emilia Fontán no Castelo. No atestado apúntase 
que eran as leiteiras de Verducido as que lles levaban 
recados. Algunha muller tamén tomou a opción de 
acompañar aos homes no monte: un comisionista llamado 
Santamarina con su esposa, querida o lo que sea, muchacha 
joven pequeña, rubia, que parece es de Santiago.

Xúlgase a Mercedes Torres Sánchez e a Benito Lago 
Currás “Benito o do Borrón” por ocultar na súa casa da 
Moureira a José Pintos Quinteiro entre o 20 de xullo e o 
11 de agosto. Pintos foi paseado na noite do 27 de agosto. 
Mercedes Torres traballaba de prostituta e estivera 
presente (aínda que con outro nome) cando o asasinato 
de Secundino Esperón. 

As nais e mulleres dos encausados sofren as 
consecuencias das condenas dos seus familiares e así o 
fan ver os defensores nos consellos de guerra para apelar, 
case sempre inutilmente, á piedade dos tribunais: Piedad 
para esas mujeres y esas madres que esperan el fallo del 
tribunal con la esperanza puesta en esa benevolencia. Unha 
desas mulleres foi Carmen Casalderrey Dios, que casara 
co citado Albino Sánchez “O Perrita”, con quen tiña dous 
fillos, cando el estaba en capela. Tivo que esperar ata 1979 
para ter dereito a unha pensión, e coas primeiras pesetas 
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cobradas comprou un anel de matrimonio que nunca 
tivera. Algunhas mulleres foron depuradas e perderon o 
seu emprego como funcionarias (mestras, empregadas no 
concello, telégrafos…).

A maneira de exemplo lembremos á mestra Peregrina 
Martínez Santos, de 21 anos, natural e veciña da capital e 
mestra de Rouxique (Sanxenxo). Foi xulgada por rebelión 
militar sendo sobresida, posta en liberdade tras o abono 
dunha multa de mil pesetas. A comisión depuradora do 
maxisterio considéraa como:

1º Mala conducta profesional, religiosa, social y 
particular, haciendo públicas manifestaciones de sus 
ideas comunistas.

2º Que ordenó a las alumnas a colocar carteles con la 
hoz y el martillo, habiendo orientado la enseñanza de 
acuerdo con sus ideales comunistas, antipatrióticos y 
disolventes.

3º Facilitaba a los padres de los niños periódicos 
disolventes.

4º En lo religioso era atea.

5º En las últimas elecciones hizo propaganda marxista. 
(AGA)

Por todo o anterior propoñen a separación definitiva 
do servizo. Na consideración da comisión non deberon 
ser alleos informes como o do cura de Noalla, que 
manifesta ni por curiosidad entró en la iglesia, además 
hacía propaganda de ideas ateas y comunistas ou o da 
comisaría pontevedresa que a xulga influenciada polas 

ideas marxistas das súas tías (Nicereta, María e Aurora 
Martínez Fernández “As Corseteiras”, tamén mulleres 
represaliadas). Non será ata o ano 1958 cando o seu 
expediente sexa revisado e readmitida coa sanción de 
traslado fóra da provincia e inhabilitación para cargos 
directivos e de confianza.

Evidentemente, non acaba aquí a represión sufrida polas 
mulleres pontevedresas e esta é só unha pequena mostra 
do ocorrido.

Para rematar, direi que, algunha vez, a presenza dunha 
muller salvoulle a vida a un perseguido; hai un tempo 
contáronme o caso de Marlén, que era unha moza con 
moito parecido a Marlene Dietrich, de aí o alcume. 
Certo día, de madrugada, os “cívicos” foron á súa casa 
a buscar ao pai. As mulleres da casa asomaron á porta 
cheas de medo. Quen mandaba o grupo, coñecido 
“donjuán” pontevedrés, recoñeceu a unha das rapazas 
con quen bailara algunhas veces: Marlen, ¿vives aquí? 
Ao responderlle que si, ordenou marchar, despois de 
collerlles un paraugas para resgardarse da choiva.
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As que quedaron
Montse Fajardo

As cifras apuntan que a represión fascista afectou a 
máis homes que mulleres, e é certo se temos en conta 
as persoas paseadas, fusiladas ou encarceradas, pero o 
termo represión debería abranguer un espectro máis 
amplo. Detrás de cada asasinato ou condena de cárcere 
hai un ronsel de dramas familiares. A onda expansiva 
da represión foi demoledora e deixou sobre as mulleres 
—nais, viúvas, irmás, fillas— o peso do fogar e tamén o 
peso do recordo, obrigado a ser silenciado na convivencia 
diaria co represor.

É de xustiza sacar á luz a historia desas vítimas, 
coñecer como saíron adiante cando, ao deixalas sen o 
ser querido, en moitos casos deixáronas tamén sen o 
principal sustento do fogar. Como conviviron co medo, 
co recordo afogado no silencio. Cales foron os acenos 
da súa memoria resistente. Como seguiron adiante sen 
a liberdade apenas albiscada abafada polo denso manto 
gris do fascismo. 

É un traballo longo e chega tarde no tempo. Este texto 
apenas recolle algúns exemplos, pero conscientes de que 
quedan atrás moitos outros que haberá que ir rescatando 
do esquecemento, pretendemos que estes sirvan tamén 
de homenaxe ao resto.

As mulleres, principais 
vítimas da represión por 
parentesco
Se ben é certo que foron máis os homes perseguidos por 
causa da súa militancia política, da súa ideoloxía, foron 
elas as máis afectadas cando a orixe da represión residía 
no mero feito de gardar parentesco co perseguido. Foi 
o que lle pasou, por exemplo, a Josefina Arruti Viaño, 
muller de quen foi alcalde de Pontevedra e presidente da 
Deputación, Bibiano Fernández Osorio-Tafall.

O 18 de xullo de 1936, Osorio-Tafall atopábase en Madrid 
exercendo o seu cargo de subsecretario de Gobernación. 
Uns días antes Josefina viaxara cos nenos a Pontevedra 
para pasar as vacacións de verán. Aínda que non tiña 
militancia política, axiña foi detida e malia que nunca 
chegou a ser xulgada, pasou dezaoito meses en prisión, 
afastada dos tres nenos.

Durante o ano e medio que a miña nai estivo no cárcere 
non nos deixaron vela. A miña avoa avisábaa de que 
pasaría con nós a certa hora pola beirarrúa e ela 
asomábase a ventá para vernos ata que algún veciño 
berraba: “¡¡¡Esos rojos!!!. ¡¡¡Está ahí en la ventana!!!, 
¡¡¡Guardias!!!” e obrigábana a afastarse da ventá. 
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Algunha vez ata nos dixeron que deberían acabar tamén 
coa semente do meu pai”

María del Carmen Fernández Arruti

Tras saír do cárcere, Josefina pasou dous anos máis, ata 
que rematou a guerra, en arresto domiciliario. Xunto 
a ela estiveron oito meses sen poder abandonar o seu 
domicilio de Benito Corbal os seus fillos José Ángel, que 
no 36 tiña seis anos, María del Carmen, que tiña catro, 
e Manuel que apenas tiña dous. Nos baixos da casa de 
Josefina estaba a sede dos cívicos, e os gardas, moitos 
deles antigos alumnos do seu home, facían quendas na 
súa porta, apalpaban os alimentos que a familia da súa 
sogra, Emilia Osorio, traía da Ruibal e rexistraban a 
casa, un día buscando republicanos agochados e outro 

a radio do profesor. E aínda que non atopaban nada, 
regresaban unha e outra vez, sen importarlles a hora 
nin que os nenos estivesen na cama, e levaban os libros 
de Bibiano para encher a biblioteca do instituto que el 
mesmo dirixira. Durante oito meses, os fillos de Josefina 
estiveron presos no seu propio fogar e o seu único 
entretemento foi escoitar o son da moto que acendían 
os cívicos no baixo para apagar o ruído das aldraxes, das 
malleiras e dos disparos, ou mirar polas firgoas da ventá 
aos homes que marchaban na camioneta puño en alto, 
ata escoitar na Caeira a descarga final. 

Rematada a guerra acabou o secuestro de Josefina pero 
continuaron as aldraxes. A súa familia asegura que, se 
algo levou peor que a cadea, foron os insultos que lle 
dedicaban os que tan só uns meses antes a adulaban por 
ser a muller de Bibiano.

Non foi a única pontevedresa en soportar ese tipo 
de situacións. A Amalia Álvarez, viúva de Alexandre 
Bóveda, chegaron a cuspirlle no velo negro co que tapaba 
o rostro no seus días de loito, ao berro de “Ahí va la mujer 
de un asesino”. E tamén berraban “Que salgan los rojos”, 
na porta de Aurora Poza Pastrana, a viúva de José Adrio. 
A primeira vez que Aurora entrou en Olmedo, onde 
adoitaba comprar a roupa, tras o fusilamento do seu 
home, todos os empregados volvéronse de costas e tivo 
que marchar porque non a atenderon. 

Bibiano Fernández Osorio-Tafall intentou ata en dúas 
veces reagrupar á súa familia dende o seu cargo no 
goberno, pero non tivo éxito e tocoulle a Josefina sacar 
adiante aos fillos. Con axuda da súa sogra converteu a súa 
casa nunha pensión para xente con posíbeis e conseguiu 
que os tres tiveran unha carreira. Durante cinco décadas 
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sufriu o afastamento ao que Bibiano a someteu pensando 
inxustamente que fora a responsábel de que non puidera 
levarse a cabo a reagrupación, cando non fora cousa dela. 
Josefina en cambio nunca lle reprochou que refixera a 
vida no exilio xunto á muller coa que tivo o seu cuarto 
fillo. Durante cinco décadas agardou por el pero xamais 
o volveu ver. A súa nai tampouco. Emilia Osorio morreu 
abrazada a unha foto que o seu fillo Bibiano mandara 
dende o exilio.

As mulleres tiveron que soportar tamén as humillacións 
de corte machista que adoptaba o fascismo como a  
inxestión de aceite de rícino, a rapa ou a impresión na 
fronte do UHP: Uníos Hermanos Proletarios. O investigador 
Celso Milleiro sacou do anonimato a mulleres de 
Lourizán que foron rapadas como as sindicalistas Emilia 
Carril Vidal “A Lamboira” ou Asunción Vilas López “A 
Vidala”, que ademais estivo presa no cárcere de mulleres 
de Saturrarán, no País Basco. Tamén lle cortaron o pelo a 
Encarnación Silva, veciña de Campolongo, por ser moza 
do socialista Santiago Bazarra, ao que ía visitar cando 
facía traballos forzados na estrada de Covelo á Lama. 
(Fig.41)

Custodia Gama Casalderrey, de Lérez, foi detida durante 
corenta días para intentar, sen éxito, que delatase o 
paradoiro dos seus irmáns Manuel, Alejandro e Faustino. 
Durante a súa estancia no cuartel dos cívicos, en Benito 
Corbal, tamén lle raparon o pelo:

Esa familia pasou as de San Quintín… Faustino, 
Alejandro, Adelina, Custodia e Manuel. Seino ben porque 
meu avó era irmán do pai deles e tiñamos moita relación. 
E o meu pai, Victoriano Rodríguez Fontenla era cívico, de 
dereitas, dereitas e sen embargo toda a vida conviviu con 

meu avó sen problemas…Eu ía con miña nai, que tamén 
era moi de esquerdas, ao cuartel dos cívicos, onde estaba 
o meu pai. Íamos ver a Custodia, que a tiñan alí presa. 
Cortáronlle o pelo a rape para que dixera onde estaban 
os seus irmáns, pero nunca dixo nada.

Maruja Rodríguez Gama

Custodia non foi a única muller da súa familia 
represaliada. Os cívicos tamén raparon á filla da súa 
curmá, Aurora López Gama, e a Estrella Portela López, a 
moza do seu irmán Tino, fusilado na madrugada do 28 de 
decembro do 36 (Fig.42). Ademais, a Estrella graváronlle 
UHP na fronte. O 1 de maio de 1936, a parella portaba 
bandeiras na manifestación obreira. Sete meses despois 
ela acudía ao cárcere na última noite del. Tino andara 
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fuxido dende xullo, durmindo agochado na tumba da súa 
defunta nai pero ante a presión exercida sobre a familia 
de Estrella, e por temor a que lle puideran facer dano a 
ela, entregouse e fusilárono.

Tamén a pontevedresa Carmen Echeverría, irmá do 
gobernador civil de Biscaia, José Echeverría, foi rapada en 
Vilagarcía, onde veraneaba, e como pasou con Josefina, 
ela e a súa irmá Marina Echeverría foron obrigadas a 
permanecer toda a guerra baixo arresto domiciliario na 
súa casa da rúa Oliva. 

Saír adiante

As repercusións que a persecución ao home tiña sobre 
as mulleres da familia, incluíndo ás nenas, prolongouse 
moito máis alá da guerra, mesmo a finais dos anos 40:

Cando eu era pequena tiña complexo de caracol porque 
cada vez que prendían ao meu pai e precintábanlle o bar 
tiñamos que coller as cousas e marchar a Santa María, á 
casa da miña tía. Viviamos encima do Leiriña, -o Suma 
y Sigue como lle seguía chamando todo o mundo ao 
segundo bar do meu pai-, e cando o collían con panfletos 
ou montando algunha reunión clandestina, prendíano, 
precintaban o edificio e hala, a miña nai, os meus irmáns 
e mais eu, tiñamos que coller as cousas e marchar para 
Santa María. Logo soltábano e volviamos á casa, pero 
como axiña o volvían prender, tiñamos que marchar de 
novo.

Elisa González Álvarez

Jesús González González, o Suma y sigue, sufriu ducias 
de arrestos dende a sublevación militar ata que intentou 
fuxir do país en agosto de 1948. As boas relacións 
co novo réxime da familia da súa muller, Marujiña 
Álvarez, sacábano da cadea pero a cesión de vehículos 
a republicanos, o reparto dos panfletos que tiraba 
na imprenta clandestina agochada na súa casa ou a 
celebración de reunións entre opositores ao réxime 
levábano unha e outra vez a prisión. Para fuxir da 
persecución, a finais dos 40 intentou abandonar España 
nun barco e a súa familia deixou de ter noticias del. Iso 
agravou as doenzas psíquicas da súa muller, que durante 
anos tivo que escoitar que o Suma casara no exilio con 
outra. 

Ela sempre defendeu que el nunca perdería 
voluntariamente o contacto cos nenos e anos despois 
informárona de que o mataran o mesmo día que tiña 
que ter collido o barco. Aínda hoxe se descoñece que foi 
o que lle pasou. Pasaron décadas e aínda así, cada vez 
que pasa pola porta do Pazo de Xustiza de Pontevedra, 
onde daquela estivo detido o seu pai, Elisa González 
Álvarez non pode deixar de ollar cara á regandixa pola 
que de nena se asomaba para velo. A súa irmá, Manolita 
González Álvarez tamén o visitou no Lazareto de San 
Simón, destino obrigado para ducias de mulleres durante 
anos. 

As visitas aos cárceres son outras das lembranzas tristes 
que comparten moitas das familias dos perseguidos.

Fina Paz lembra a que lle fixo ao seu pai, Ramiro Paz 
Carbajal, na cadea, sen saber que sería a última vez que 
se verían. A segunda esposa de Paz, Dolores Lois Soto, 
(Fig.43) viaxara a Burgos con outras mulleres como a 
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de José Adrio, Aurora Poza Pastrana, ou a nai de esta, 
Consuelo Pastrana, que quería conseguir o indulto 
para o seu fillo Luís. Aínda que llo prometeron, cando 
regresaron a Pontevedra xa foran fusilados. Foron tres 
dos dez pontevedreses asasinados na Caeira o 12 de 
novembro do 36. Dolores e Aurora estaban embarazadas.

Dende entón, cada 12 de novembro amence o mesmo 
día gris, de chuvia miúda, coa atmosfera baixa. Todos 
os anos fai o mesmo tempo, e para min sempre é igual 
de triste, novembro. Lembro estar na cama e escoitar a 
descarga… Recórdoa perfectamente. E logo os gritos e os 
choros. A última vez que vin ao meu pai foi na súa cama, 
na esquina daquela cela gris do cárcere. Era un sitio 
horrible, cun cheiro terrible a verdura cocida.

Fina Paz Beloso

Ramiro Paz deixou oito orfos ademais do que viña en 
camiño.

Despois de asasinalo, os fascistas embargaron a súa 
imprenta e o seu quiosco, igual que fora embargado o 
sanatorio do pai de Aurora e Luís Poza Pastrana, o doutor 
Celestino Poza, encarcerado durante anos en San Simón 
xunto ao seu fillo Celestino.

Lola Lois saíu adiante vendendo telas polas feiras e 
ocupándose do único negocio que non lle quitaran por 
ser de aluguer: unha gasolineira. Mentres, as novas 
autoridades púñanlle ben difícil aos fillos do impresor 
fusilado abrirse camiño en Pontevedra, empurrándoos ao 
exilio. 

Outro dos fusilados o 12 de novembro foi Germán Adrio. 
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Viúvo e con cinco fillos, casara en segundas nupcias con 
Rita Sobrido, irmá da súa defunta muller. (Fig.44) No 36, 
cando quedou viúva, a súa experiencia laboral reducíase 
a unhas clases de párvulos que dera a principios dos anos 
20 no colexio X que Germán rexentara. Para saír adiante, 
montou un taller de bordado axudada por unha das fillas 
do seu home, Maruja Adrio Sobrido.

Coa ausencia do seu pai, Maruja abandonaría calquera 
idea de matrimonio e ata o posto que co tempo gañou 
como mestra en Soria para ocuparse de Solita, a máis 
pequena dos cinco fillos, que nacera paralítica e que tiña 
só dous meses cando lle morrera a nai. A maior dos cinco, 
Nieves Adrio Sobrido, tamén era mestra e no 36 exercía 
en Ponteareas, pero tras o golpe tivo que agocharse para 
salvar a vida e foi afastada durante unha década do seu 

posto na escola. Para axudar á economía familiar deu 
clases particulares na casa e entre todas conseguiron 
que o único varón, Germán Adrio Sobrido, rematara 
a carreira de Medicina que empezara estando o seu pai 
vivo, e convertérase no afamado médico ao que despois 
Pontevedra lle dedicaría unha rúa.

Noutros casos o traballo das mulleres converteuse no 
único sustento da casa cando os homes foron obrigados 
a abandonar o seu posto de traballo. Pablo Félix Expósito, 
axente de arbitrios do Concello de Pontevedra, foi 
depurado tras o alzamento e a súa muller, Amalia 
Bahamonde, e as súas fillas, Amalia e Peregrina Félix 
Bahamonde, dedicáronse a lavar a roupa das familias 
podentes da cidade e empregáronse en hoteis para poder 
levar cartos á casa. (Fig.45)
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Tamén foron as mulleres as responsábeis de sacar adiante 
á familia Fariña Torres, probablemente a máis perseguida 
do barrio da Moureira. Os cívicos foron ducias de veces 
á casa de Olivia Fariña buscando ao seu irmán e ao seu 
home. (Fig.46)

Chamaban á porta e eran os cívicos e os falanxistas. 
Todos viñan con escopetas e non viñan un ou dous, ao 
mellor viñan 13 ou 14. No barrio eramos dúas as familias 
máis perseguidas: a do señor Juan, moi boa persoa, que 
estivo escapado e agochado nun oco que fixo baixo a 
cama, e despois a miña: O meu pai, o meu tío, os meus 
primos e as miñas primas que eran novas e… madre mía, 
queríanlles cortar o pelo, que daquela cortaban o pelo e 
a unha que vivía aquí puxéronlle UHP na fronte e para 
borralo…

Ramona Domínguez Fariña

Ricardo Fariña Torres, líder comunista e propulsor do 
agrupación de pescadores, agachouse tras os primeiros 
días de resistencia á sublevación na cheminea de 
Faustina Fariña, a súa irmá maior, que como tantas 
outras mulleres arriscou a vida refuxiando a un fuxido. 
Estivo alí durante tres anos ata que o gobernador Gómez 
Cantos fixo un chamamento aos agochados que non 
tivesen delito de sangue. Entregouse e foi condenado 
a doce anos. No tempo do agocho e no da cadea foi a 
súa muller, Rosa, a responsábel de sacar adiante aos 
seis fillos, os catro que parira e os dous que recollera o 
matrimonio para compartir o pouco que había naquela 
casa de modista e mariñeiro. Saíu adiante cosendo para 
xastres e para a fábrica de Regojo. 

Tamén Olivia Fariña, cosía cando volvía de vender peixe. 

Calquera diñeiro era pouco para sacar adiante a tres fillos 
cun marido na cadea. Maximino Domínguez Ramírez foi 
condenado a pena de morte e aínda que lla conmutaron 
pasou moitos anos preso, primeiro no Lazareto de 
San Simón e despois en San Cristóbal, en Pamplona. 
Participou na famosa fuga levada a cabo o 22 de maio 
do 38 e tras uns días no monte, prendérono. Durante 
semanas nin Olivia nin os seus fillos souberon cal era o 
seu paradoiro. 

Tampouco foi allea á represión a casa da irmá de Olivia, 
Lola Fariña Torres, pois os seus fillos Pepe e Modesto 
foron detidos e as súas fillas Florinda e Lola Rodríguez 
Fariña, ameazadas un día si e outro tamén coa rapa.

A presión sobre as familias era como un pingar continuo. 
Daba igual o día ou a hora. Golpeábanlle as portas nas 
manifestacións que facían cada vez que tomaban unha 
cidade e nas casas de Olivia Fariña, de Josefina Arruti, de 
Lola Lois ou de Aurora Poza Pastrana os rexistros eran 
continuos. E as requisas.

Mamá dicía que ao mellor estaba dándome de comer 
a min e que entraban e xa pasaban, a requisar e a ver. 
Ela dicíalles: pasen, pasen, porque nin preguntaban nin 
nada. Aquí a prata voou… a prata e todo. O sanatorio 
baleirárono. Despois dicían que o meu avó, Celestino 
Poza, tiña armas na horta de enfronte, e non había 
armas nin había nada, pero bueno…

Aurora Adrio Poza

Tamén foron moitas veces á casa de Isolina Villaverde  
Cendón, en Mourente. Primeiro buscando ao home 
e cando Aurelio Torres xa fora asasinado, buscando 
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documentos e levando libros, cartos e xoias. Unha das 
primeiras veces, o maior dos fillos de Isolina, Francisco, 
que entón tiña sete anos, enfrontouse a eles. Díxolles 
que o seu pai non estaba na casa e pegáronlle no peito 
coa culata do fusil, deixándolle a marca na pel e facéndoo 
caer de costas. 

A transmisión do acontecido. 
Do silencio e da memoria 
resistente

Ás veces, cando se fala de casos de represión parece que a 
historia remata co fusilamento, co paseo… pero aí é onde 
realmente empeza a historia  para moitas mulleres como 
a miña avoa Isolina. Porque ata o día que matan ao meu 
avó, a súa vida era como a de calquera outra muller de 
Mourente: casara cun mozo da parroquia, tivera fillos, 
traballaba as leiras… pero aquel 23 de agosto a vida 
cambioulle, a vida truncóuselle.

María do Carme Lores Torres

Isolina Villaverde Cendón tiña tres fillos de oito, sete 
e tres anos cando o corpo do seu home, Aurelio Torres, 
“O Pacheco”, líder dos canteiros pontevedreses, apareceu 
na estrada de Bora, mutilado, cos xenitais cortados e 
metidos na boca. Era o 23 de agosto de 1936. (Fig.47) Ese 
día, Isolina pensou que toleaba. Tivo que pasar meses na 
casa dos seus sogros para asegurarse de que non estaba 
perdendo a cabeza e, para non perdela, aferrouse ao 
traballo na terra. E foi a terra que herdara da súa nai, 
pero sobre todo, o deslombarse nela, o que fixo que os 
seus fillos non pasaran fame nin na guerra nin na dura 

posguerra. Enterrou a fame naquela terra e con ela a 
súa dor, e nunca volveu falar dela. A súa neta María do 
Carme Lores Torres, que conviviu con Isolina toda a vida, 
soubo que ao seu avó o mataran sendo xa adulta, despois 
de morrer Franco, e por unha conversa casual con xente 
allea á familia. A súa avoa nunca lle falou do que pasara. 
O seu recordo foi moi íntimo pero tamén moi resistente. 
Isolina mantivo o loito polo seu home ata que morreu, 
en 1990, non se permitiu un gris sequera. E nunca 
máis, mentres viviu, volveu pisar a igrexa na que o cura 
impedira meter o cadaleito de Aurelio naquel agosto do 
36. “Se a igrexa non é boa para el tampouco é boa para min”, 
dixo, e pasou o abafante franquismo sen pisar unha. Non 
foi ao bautizo da súa filla máis pequena, Lola Torres, que 
contra o desexo do seu anticlerical pai, acabou tendo que 
ser bautizada nos anos 40. Nin ás vodas dos fillos, nin 
ás comuñóns dos netos. Se a igrexa non fora boa para o 
cadáver mutilado do seu home, non era boa para ela, mais 
todos os días podíase ver o seu sacho pousado na porta 
do camposanto, cando, á volta do traballo, paraba a falar 
con Aurelio.

Non é un caso illado, nin moito menos. O silencio tamén 
reinou na casa do matrimonio formado por Nieves Adrio 
e Manuel Gamallo. Nieves era a filla de Germán, o mestre 
fusilado o 12 de novembro. Manuel era practicante do 
médico Amancio Caamaño Cimadevila, outro dos dez 
fusilados na Caeira nesa data. Tras o golpe, Manuel, que 
durante a II República fora concelleiro en Cerdedo por 
Izquierda Republicana, foi detido e pasou anos preso 
primeiro en San Simón e despois en San Cristóbal, no 
penal navarro. A súa filla, Nieves Gamallo Adrio non 
soubo que estivera encarcerado ata o día que o seu pai 
morreu e un compañeiro de San Cristóbal falou diso 
no día do velorio. E terían que pasar décadas para que 
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descubrise que fora concelleiro. Os seus pais nunca 
falaron do que pasara. Nunca. Polo menos non diante dos 
fillos. 

O silencio impediu en moitos casos educar as xeracións 
vindeiras dacordo coas ideas propias.

“Cando eu era unha rapaza nunca entendín como podía 
ser que a miña avoa Isolina tivera para moitas cousas 
unha mentalidade moito máis aberta que a miña nai. 
Pero logo decateime de que era normal. A miña avoa 
fora moza na II República, tivera unhas liberdades que a 
miña nai nunca coñecera ao crecer na ditadura, ao non 
coñecer outra cousa que non fora igrexa e franquismo.”

María do Carme Lores Torres

Foi como a última derrota dos derrotados: mortos ou 
feitos calar, os seus fillos creceron cunha ideoloxía 
contraria á súa, e nalgúns casos mesmo adoptaron 
as ideas contra as que eles loitaron, contra as que eles 
morreron. 

Foi a última de moitas pequenas mortes e toda esa 
barbarie foi sepultada sobre un manto espeso de silencio 
que tampouco ten présa por arrancar a xa madura 
democracia. 

O silencio foi tan fondo, o medo calou tanto, que din 
que Aurelio Torres, “O Pacheco”, despediuse a berros da 
súa nai cando os fascistas o sacaron da casa fronte á dela, 
onde estivera agochado, pero aínda sabendo que levaban 
ao seu fillo á morte, que non o ía ver nunca máis, Josefa 
Lorenzo non foi quen de abrir as ventás. E nunca houbo 
nome na lápida de Aurelio. 

Os fascistas quixeron instaurar un terror tal que non 
lles chegou co asasinato, nin sequera deixaron ás outras 
vítimas, ás que quedaron convivindo cos asasinos, o 
consolo de chorar polo fillo, polo home, polo pai. 

A Balbina Vilán prohibíronlle chorar en público polo seu 
marido, Manuel Fraga Fentanes, asasinado en San Xurxo 
o 11 de agosto do 36. “Se a volvo ver chorar, denúncioa” 
díxolle o cura, e ela, que xa fora rapada, aprendeu a chorar 
en silencio. Pero para que a historia do asasinato do seu 
home non se perdera fíxolle un poema, un romance 
que memorizou, que lle ensinou aos fillos, e cos anos, 
pediulle a unha neta que o escribira. Porque as mulleres 
inventaron xeitos de resistir ao silencio negándose a 
esquecer, lembrando ata case tolear. A Ángela Lago 
matáronlle ao fillo, Paco Reirís, o 11 de maio de 1937 
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na Avenida de Buenos Aires e dende entón ela percorría 
soa as rúas máis escuras da súa Vilanova natal, porque 
dicían os vellos que de noite os mortos andaban coa 
Santa Compaña e ela devecía por ver ao seu fillo outra 
vez, aínda que fose morto.

Para que a barbarie xamais se esquecera, Cinta Rey volveu 
anos despois á Caeira para facerse unha foto abrazada 
ao piñeiro no que o 12 de novembro fusilaran ao seu 
fillo, Víctor Casas. (Fig.48) A foto fíxolla Amalia Álvarez. 
Durante anos, Amalia gardou nun pano os casqueiros 
desa mesma árbore, (Fig.49) na que tamén fusilaran ao 
seu home, Alexandre Bóveda. Nunca dixo que os tiña. 
Atopáronos os fillos de forma casual, nun traslado, 
xunto a vaixela dos dous e unha botella de viño dóce que 
Alexandre gardara para algunha celebración especial e 48
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que a súa viúva nunca abriu. Gardou o pano en silencio 
pero, un 17 de agosto, cando se cumprían oito anos do 
asasinato, xuntou aos seus fillos e contoulle a Amalia 
Bóveda, a filla póstuma, que fora por defender Galiza que 
mataran ao seu pai. 

As mulleres dos mortos, as orfas, deron moitas leccións de 
resistencia, con acenos que hoxe poden parecer pequenos 
pero que supuñan moito no tempo das rapas e os paseos.

Como o de Fina Paz, a filla de Ramiro, que nunca nos 
corenta anos que durou a ditadura levantou a man 
ao son do himno, ao paso da bandeira, e chegouse a 
enfrontar a un policía que nun cine a obrigaba a facelo. 
Ou que en plena rúa lle berrou asasino a un cívico que 
lle chamou guapa. Como Consuelo Pastrana, que un día, 
na Peregrina, chamoulle asasino ao home que ela cría 
delatara ao seu fillo Luís. El baixou a mirada e seguiu 
camiñando.

A familia Poza sabe moito de acenos resistentes. No ano 
47 enterraron polo civil a Electra Poza Pastrana, a irmá 
de Aurora, a filla de Consuelo e de Celestino Poza Cobas. 
A familia enfrontouse ao cura que non deixaba que lle 
deran sepultura en San Amaro, no panteón familiar, e 
finalmente fixérono pero a igrexa levantoulles un muro 
para separar os seus mortos “rojos” do resto. 

Tecendo redes de 
solidariedade
Pero os acenos valentes da memoria resistente non 
foron unicamente simbólicos. No medio da barbarie, as 

mulleres dalgunhas das familias máis perseguidas de 
Pontevedra teceron redes de apoio e solidariedade.

Josefina Arruti e a súa sogra, Emilia Osorio, abriron as 
portas do panteón familiar para dar acubillo ao cadáver 
do seu amigo Paulo Novás, outro dos fusilados o 12 de 
novembro. A partir de aí, o panteón da familia Fernández 
Arruti acolleu os restos de moitos represaliados, fosen ou 
non coñecidos. Entre eles, Víctor Casas ou o alcalde de 
Marín, Antonio Blanco.

Moitas mulleres do 12 de novembro crearon vencellos 
inquebrantables. Fina Paz lembra ir con Lola Lois de 
visita á casa doutras viúvas como Aurora Poza Pastrana. 
Aurora adoitaba visitar a Josefina Arruti coa súa nai e 
a súa filla, e tamén mantivo sempre estreito contacto 
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coa familia do seu home, José Adrio. Ademáis, pasados 
moitos anos, as súas netas adoitaban ir no verán aprender 
a bordar no taller de Rita Sobrido. Tamén Fina Paz di 
que aquelas horas pasadas entre fíos coa súa irmá, Pura 
Paz, con Solita e Maruja Adrio, no taller de Rita, déronlle 
a vida. Que morrería de tristeza de non ser por aquelas 
tardes de bordados e risas. (Fig.50)

Cinta Rey ía cada ano pasar un par de semanas coa viúva 
de Bóveda, Amalia Álvarez. E a súa filla, Amalia Bóveda, 
tamén ía de adulta visitar a Josefina Arruti cando estaba 
doente. 

Todas elas son mulleres marcadas por historias 
silenciadas, por historias murmuradas ao apagarse as 
luces do taller ou xunto ás tumbas, co sacho pousado na 
porta do camposanto. Hai moitos outros nomes como 
o de Sofía Kuper, viúva de Abraham Zbarsky, a quen o 
seu fillo Jacobo escribiu antes de que o fusilaran unha 
emocionante carta convertida hoxe en memoria da 
barbarie. Ou como o de Isabel Gómez Costas, cuxo rastro 
se perdeu no exilio ao que marchou despois de que o 12 
de novembro fora fusilado o seu home, Telmo Bernárdez. 
Como o de tantas outras mulleres sepultadas no tempo, 
protagonistas de historias que é preciso recuperar e non 
esquecer xamais.
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Mulleres diante
A protesta social contra o pago da cota 
das Hermandades Sindicais de Labradores e Gandeiros 
na provincia de Pontevedra dende a perspectiva de xénero .

Ana Cabana Iglesia 
Dep . Historia Contemporánea e de América 
Universidade de Santiago de Compostela

Debo empezar estas páxinas confesando que as vou 
dedicar a un aspecto que está ben lonxe de ser a miña 
especialidade, e que dista de tratarse dunha temática 
na que eu me desenvolva de maneira habitual, a 
“historia das mulleres” ou “historia de xénero”. O meu 
campo de estudo son as comunidades rurais galegas 
e, evidentemente, a presenza das mulleres dentro do 
colectivo é manifesta e posibilita amosar que o estudo do 
mundo rural galego posterior á guerra civil pode ofrecer 
información de interese sobre as mulleres e, en concreto, 
sobre o papel que estas xogaron nas protestas e nos 
conflitos que se desataron nas primeiras dúas décadas 
do franquismo. Tentarei que neste texto a provincia de 
Pontevedra, e sobre todo o propio concello de Pontevedra, 
sexan os espazos privilexiados para a análise destes 
conflitos nos que acadaron unha destacada presenza. 
Porque moitas mulleres quedaron escondidas entre as 
medidas de control político, social, sexual e moral do 
réxime franquista, pero podemos atopar a súa pegada 

porque decidiron defenderse e protestar contra aquelas 
e presentarse como suxeitos activos, con capacidade de 
decisión e de axencia (Murillo, 2013).

En canto ás fontes para a realización deste traballo 
debo sinalar que son documentais e teñen un carácter 
oficial. Non recuperei a memoria das protagonistas 
das protestas vía historia oral, senón a partir de 
informes, correspondencia, prensa sindical, etc. de 
diferentes institucións ou representantes do Estado 
(Gobernador Civil, Hermandades Sindicais de Labregos 
e Gandeiros, concello, etc.) depositada no Arquivo Xeral 
da Administración (Alcalá de Henares), no Arquivo 
Histórico do Reino de Galicia (A Coruña) e en dous 
arquivos da provincia: Arquivo Histórico da Deputación 
de Pontevedra e o Arquivo da Cámara Agraria Provincial 
de Pontevedra. Esta realidade permíteme, dende estas 
páxinas, felicitar ás persoas que impulsan, sustentan 
e traballan no programa de recuperación da memoria 
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das mulleres de Pontevedra que se está a levar a cabo 
dende a área de Patrimonio histórico do Concello de 
Pontevedra. Estou certa que iniciativas coma esta están 
chamadas a completar o que ata agora se sabe da historia 
contemporánea do concello, e con iso, do que se sabe do 
franquismo e da historia das mulleres en Galicia.

Como é evidente, a historia da presenza de mulleres en 
accións colectivas de protesta remóntase moito antes 
da etapa franquista, alén mesmo da chamada idade 
contemporánea (séculos xix e xx), se ben é certo que é 
neste período cando esta presenza se fixo máis visible 
ao acontecer as primeiras reivindicacións laborais 
(mellores horarios, condicións dignas de traballo, subida 
de salarios, etc.) e de dereitos políticos (reclamación do 
voto). Pero as mulleres —europeas, españolas e galegas— 
xa se amosaran protagonistas de demandas en períodos 
históricos precedentes, mais foran tradicionalmente 
ignoradas polos investigadores como obxecto central de 
estudo por seren consideradas pouco transcendentes. Os 
motivos da súa infravaloración son múltiples e inclúen 
dende as súas protagonistas, sempre suxeitos secundarios 
para sociedades claramente androcentristas, ata os seus 
obxectivos, considerados de segunda tamén por remitir 
usualmente á seguranza da supervivencia familiar 
(Moral, 2012). É un prexuízo pensar que as mulleres nunca 
participaron de forma significativa nos movementos de 
protesta, pero tamén o é sinalar que a única excepción 
son as accións relacionadas coa subsistencia, nas que 
esta presenza está máis que testemuñada dende o 
Antigo Réxime. Pero non o é menos pensar que as súas 
protestas por cuestións relacionadas coa familia e o seu 
benestar son “menores” fronte a outras que tiñan unha 
fin explicitamente política. Sen dúbida a defensa da 
reprodución económica das súas familias está detrás 

da lóxica da participación das mulleres galegas en xeral 
—e das pontevedresas en concreto— na conflitividade 
contra certas medidas do Estado franquista, pero iso 
non as converte en actrices de reparto con respecto 
ás protagonizadas unicamente por varóns, nin fan 
diferenza cos motivos que levaron igualmente a estes 
a protestar. O único que permite é ratificar que, como 
xa acontecía dende o Antigo Réxime, as características 
estruturais da agricultura galega baseada na pequena 
propiedade campesiña, sostida con man de obra familiar, 
e a profunda integración entre reprodución, produción e 
consumo, converteron ás mulleres nun elemento central 
das explotacións familiares, polo tanto, da economía e 
das comunidades rurais, aínda que non resulte sinxelo 
aproximarse con fidelidade ao seu enorme e diversificado 
esforzo laboral dado o silencio documental que acostuma  
acompañalo (Rial, 2009:77).

Un aspecto a ter presente é que dentro do colectivo de 
mulleres que viviron o franquismo as diferenzas son 
tantas como entre os varóns. Malia que pareza unha 
constatación obvia non deixa de ser necesaria para 
subliñar que non se pode falar de “muller” en singular. 
Hai que evidenciar a grande heteroxeneidade reinante 
nun colectivo tan amplo como son as mulleres. En 
Galicia hai mulleres franquistas, as que cada vez 
coñecemos mellor grazas a estudos centrados, por 
exemplo, na acción da Sección Feminina de Falanxe ou 
de Auxilio Social (Martins, 2013); hai mulleres vítimas 
do franquismo, xa fora pola súa condición de afiliadas 
ou seguidoras de partidos ou sindicatos na etapa 
republicana, ou xa pola súa condición de nais, familiares 
ou compañeiras de varóns de militancia naqueles. Moitas 
delas convertéronse en obxecto de represión por parte do 
réxime. Represións que sufriron en sentido amplo, como 
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“inimigo” e como “mulleres” e que se rexistra en múltiples 
dimensións: mortes, prisión, multas económicas, 
violencia sexual, escarnio público, depuración, etc. 
(Marco, 2006; Souto, 2008 e 2012; Prada, 2013; Martins, 
2011). Pero tamén hai mulleres que se situaron nun terreo 
intermedio, un grupo numeroso de mulleres ás que lles 
tocou vivir o franquismo e que o fixeron sen considerarse 
nin operar como adictas ao réxime, pero lonxe tamén de 
ningún pensamento ou acción formal de oposición a dito 
réxime (non participaron en sindicatos clandestinos, non 
participaron da guerrilla, etc.). 

Estas últimas son as que centran o meu interese. Son 
mulleres que a diferenza das que conforman os outros 
dous grupos son anónimas na maior parte das ocasións 
e non teñen sido un foco de atención prioritario para 
os/as investigadores/as, que nos sentimos máis atraídos 
por coñecer os motivos e as lóxicas que guiaron a certas 
mulleres a verse “seducidas” polos ideais franquistas ata 
formalizar unha actividade pro-réxime ou por descubrir 
as vidas penosas daquelas que perderon a vida, a familia, 
a liberdade, etc. Aludiremos a esa maioría de mulleres 
que viviron o franquismo dende o mundo rural, tratando 
de sobrevivir, de asegurar as mellores condicións de vida 
das súas familias e minimizando o risco de ser obxecto 
de represión. Son mulleres das que, ao igual que o fixo cos 
varóns, o Estado franquista nos legou unha imaxe que 
as igualaba a suxeitos subxugados, dóciles, resignados e 
pasivos nun intento por asentar o ideal de “paz social”. 
E certamente logrouno, xa que na memoria que nos 
quedou ás xeracións nacidas despois de extinguirse o 
réxime esa é a imaxe hexemónica. Un estereotipo que só 
a investigación da última década, e moi especialmente 
o traballo realizado a través da historia oral, está 
empezando a matizar (Cabana, 2013).

Na actualidade podemos aseverar que no primeiro 
franquismo é innegable a existencia de acción colectiva 
feminina, protestas despregadas por grupos de mulleres 
unidas en virtude dunhas identidades construídas en 
común que activan reivindicacións ante o Estado e as 
autoridades usando todas as estratexias ao seu alcance. 
Estas accións teñen un grande interese porque aínda 
a día de hoxe continúan sendo descoñecidas para a 
práctica totalidade da poboación, mesmo a das aldeas 
nas que se levaron a cabo e para as/os descendentes 
destas mulleres. Houbo protestas colectivas que correron 
diferente fortuna e acadaron sona nas comunidades nas 
que se desenvolveron e incluso en toda a provincia de 
Pontevedra ou por Galicia adiante porque foron máis 
sostidas no tempo, porque resultaron máis mediáticas 
e acadaron espazo na prensa do seu tempo ou porque 
se levaron a cabo usando unhas formas de loita moi 
visuais ou singulares (enfrontamento directo coa garda 
civil, etc.). Por exemplo, son moito máis coñecidas, polo 
seu longo percorrido, as loitas contra a instalación da 
Celulosa na ría de Pontevedra, en concreto na parroquia 
de Lourizán, que se desenvolveron entre 1959 e 1961 e 
nas que xogaron un papel destacado as mariscadoras de 
lugares como Os Praceres (Lourizán) (Rico, 1997 e 2000; 
González, 1988, Lanero, 2013) e aquelas que aconteceron 
no que chamamos “tardofranquismo” e Transición 
(década sesenta e setenta)11. Estou a referirme, por 

11 A partir dos anos cincuenta, a prensa, sindicatos e partidos 

clandestinos, universitarios, intelectuais, etc. deron un eco e un 

apoio ás loitas que acontecían no medio rural que multiplicaron o 

coñecemento destas accións (loita contra os encoros, contra o pago da 

cota empresarial seguridade social agraria, concentración parcelaria 

nalgunhas parroquias, contra o proxecto de central nuclear, mina das 

Encrobas, praia de Baldaio, etc.)
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exemplo, ao papel protagonista que desempeñaron as 
mulleres pontevedresas en conflitos como o xerado pola 
construción da Autopista do Atlántico, como as labregas 
do concello de Vilaboa (Punzón, 2000, Lanero, 2013) ou o 
caso da revolta das mulleres de Arcade e Ponte Sampaio, 
especificamente as mariscadoras e aquelas mulleres que 
recollían area, contra as dragas da ría en Ponte Sampaio12. 

Nós achegarémonos a unha protesta máis descoñecida. 
Primeiro por non ter tido cabida nos medios de 
comunicación da época, de feito foi silenciada porque 
se saía do patrón de tranquilidade e afinidade co réxime 
que a propaganda deste se empeñaba en transmitir a 
toda a cidadanía. Segundo porque foi levada a cabo nun 
tempo de aínda máis medo e moita máis miseria como 
foron os anos corenta e principios dos cincuenta. Dita 
protesta vai representar toda unha ameaza, no marco 
da vida cotiá, contra a orde social establecida debido ao 
contido das súas demandas, pero sobre todo, pola mera 
presenza de mulleres en tanto que rachaban o modelo de 
“muller” que o franquismo impoñía. Supoñían desafíos 
en relación co sistema de poder e tamén co sistema 
de xénero hexemónico que sustentaba a imaxe dunha 
muller definida como “anxo do fogar”, reducida a súa 
condición de esposa, nai e ama de casa. Unha muller a 
que se lle negan capacidades físicas e intelectuais para ser 
semellante aos varóns, que se iguala con eternas menores 
de idade necesitadas de titorización de pais, maridos ou 
familiares varóns e a que se confina a uns poucos nichos 

12 Sobre estas protestas téñense feitos documentais 

audiovisuais, véxase A mirada de Anna, dirixido por L. Soler e J. Algora, 

Adivina Producciones, 2009; Autopista: unha navallada a nosa terra, 

dirixido por L. Soler, 1977 ou Memoria de Muller de Ponte Sampaio. 

Loita pola ría.

laborais en tanto non consiga a súa misión vital de casar 
e procrear, ámbitos laborais que non son máis que unha 
extensión da condición de ama de casa e coidadora 
(enfermeira, mestra, costureira, etc.). 

Contra que protestan as mulleres do rural da provincia 
de Pontevedra nos anos corenta e cincuenta? Pois debe 
apuntarse que son o conxunto de políticas implantadas 
polo franquismo e que tocaban o mundo rural as que 
tiveron unha resposta nada conformista e si conflitiva, 
pero é especialmente salientable a súa actuación contra a 
organización corporativa, as Hermandades. 

Ata 1952 a sindicación nas Hermandades, os sindicatos 
obrigatorios creados polo franquismo, era voluntaria 
polo que, antes diso, entre a súa tardía creación e dita 
voluntariedade, a posibilidade de xerar conflitos era 
pequena. Pero xa no 1953 temos novas de que empezan 
as protestas nas parroquias rurais do concello de 
Pontevedra porque nese momento comeza a afiliación 
obrigatoria impoñéndose cotas a todos os produtores. No 
caso concreto da Hermandad do Concello de Pontevedra 
á obrigatoriedade súmase o cambio no establecemento 
da cota que supuña unha suba cualitativa da exacción 
económica que resultou sumamente impopular. 

A primeira actuación vai ser a negativa ao pago da 
cota, a segunda a loita contra os embargos dos bens 
daquelas familias que se tiñan negado a cotizar a taxa da 
Hermandad.

Os problemas de pago tiveron unha grande importancia 
no caso da provincia de Pontevedra durante toda a década 
dos 50 e supuñan a merma de calquera posibilidade de 
actuación por parte da Hermandad, pois esa era a vía 



mulleres diante  | 93

para o seu financiamento. Varias parroquias rurais do 
Concello de Pontevedra mantiveron un conflito de alta 
intensidade coa Hermandad, a COSA e a Gobernación 
Civil13. 

As crecentes dificultades da Hermandad para percibir a 
cota sindical provocaron que se decidira por contratar 
o servizo de cobradores profesionais alleos ao seu 
cadro de persoal, e eles van ser os primeiros en sentir a 
protesta. Na parroquia de Marcón en 1953 prodúcese 
unha agresión puntual por parte dunhas mulleres (non 
identificadas na fonte) ao axente que tentaba executar 
o pago, que ía en compañía do prohome e a garda civil. 
O altercado repetiuse no lugar de Sabarís, na parroquia 
de Campañó, onde un grupo de mulleres recibiron ao 
cobrador con berros, ameazas e insultos de tal magnitude 
que obrigaron a aquel a irse e a acabar por requirir que en 
sucesivas visitas o acompañase a Garda Civil.

En vista de que a situación de impago e enfrontamento 
se ía xeneralizando nas parroquias do rural pontevedrés, 
o prohome da Hermandad de Pontevedra solicitou ao 
Gobernador Civil que tomara medidas drásticas para 
controlar unha actitude que cría (acertadamente) se ía 
estender por todo o concello. De feito, a resistencia ao 
pagamento chega a uns puntos críticos que provocaron 
a toma de medidas por parte das autoridades dende 
finais de 1954. Entre elas está a de involucrar aos curas 
párrocos das parroquias “rebeldes”. Tratábase de que 
“convencesen” aos seus fregueses, e as súas freguesas, da 

13 Toda a información sobre os sucesos nas diferentes 

parroquias do concello de Pontevedra está sacada do ACAPP. 

Hermandad Local de Pontevedra. Arquivo Correspondencia. Caixas 

153 e 154. Carpetas M-131, D-59, G, D-56, J, A-7

necesidade de estaren ao día no pagamento das cotas.

Pero a situación de frontal oposición non se vai frear ante 
esta técnica “conciliadora”, senón que se vai reproducir 
en 1956. En xaneiro os “morosos” das parroquias de 
Santo André de Xeve, Sta. María de Xeve e Lourizán 
amosan unha actitude desafiante e ameazante ante o 
axente encargado da práctica das dilixencias de cobro. 
A tensión empezara a estenderse a outras parroquias, 
caso da de Alba, onde 11 casas labregas estaban de 
acordo coa postura de non pagar nada á Hermandad. 
Atendendo á petición do prohome da Hermandad 
“adoptar a forza” como solución ao problema de impago, 
o Gobernador Civil anuncia en marzo a formalización 
do embargamento e a poxa pública dunha das fincas 
embargadas a unha familia debedora da Hermandad.

Na decisión de empezar coas poxas públicas pesou 
que meses antes se unira a esta actitude negativa ao 
pagamento outra parroquia máis, a de Verducido. 
O relato dun veciño dunha parroquia lindeira con 
Verducido recollido na documentación oficial evidencia a 
gravidade dun altercado no que os veciños se opuxeron á 
confiscación xudicial que se ía executar contra unha deles, 
Dorinda Pérez Maquieira. No seu relato o veciño indica 
que a Garda Civil e o axente non puideron nin entrar nas 
casas embargadas porque primeiro se atopaban cos nenos 
e logo coas mulleres que portaban pedras e ferramentas 
obstaculizando o seu traballo. Mulleres e nenos obrigaron 
a irse a cobradores e forzas de seguridade sen deixar en 
ningún momento de increpalos ata que se afastaron 
do pobo. Non se trata dunha turba alienada polo fervor 
do momento nin por unha decisión tomada á lixeira. O 
motín para evitar o pago e o embargo dos bens estaba 
orquestrado, perfectamente organizado e calculado. 
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A constatación dos diversos impagos pode levar a 
establecer unha relación directa entre non pagador e 
incapacidade para afrontar o pago. Pero a documentación 
demostra que rara vez non cumpren en tempo e forma 
co pagamento grupos como viúvas (que por selo son das 
poucas mulleres que aparecen como cabeza de familia e, 
como tales, son obxecto nominal do encadramento) ou 
colectivos máis humildes. Trátase de propietarios medios 
e mesmo abastados que consideran a cota un abuso e 
decídense a non pagala.

A veciñanza de Verducido aduce que as cotas son 
excesivas, pero non dubidan en sinalar que están 
dispostos a facerlle fronte ao pagamento se se lles “borra” 
da Hermandad, evidencia de que o custo da cota e dos 
atrasos non era a cuestión principal da súa protesta. 
Segundo os informes emitidos polas autoridades a líder 
da negativa ao pagamento na parroquia de Marcón é 
Manuela Otero García e os datos que existen sobre ela 
no Padrón de contribuíntes de Rústica e Pecuaria indican 
que pode considerarse unha das grandes propietarias 
encadradas na Hermandad, lonxe da pobreza que puidera 
interpretarse como causa do incumprimento do pago. 

Mayer N. Zald (Casquete, 2006) advírtenos que toda 
protesta é froito dun proceso colectivo de construción 
cultural na que hai que asignar responsabilidades da 
situación e despois actuar. Isto é importante para avalar 
o que acabamos de sinalar: non protesta a muller ou 
grupo de mulleres máis empobrecidas, con máis fame ou 
máis apuradas polas circunstancias senón aquela(s) que 
sente(n) a situación como máis inxusta e das que ven as 
súas expectativas máis fondamente malogradas. 

O exemplo do impago e resistencia ao embargamento 

de Manuela Otero é dobremente interesante, primeiro, 
porque como acabamos de ver, incide en que o non saldo 
do pagamento e penuria económica non son  realidades 
que convivan e, segundo, porque demostra que a 
resistencia deste tipo tivo como cabezas visibles, e non 
só como participantes, a mulleres. Nos informes internos 
das autoridades albíscase o protagonismo feminino en 
varios casos máis. Na parroquia de Alba en 1954, quen 
se amosa como a líder da negativa ao pagamento das 
cotas é a “esposa” de Laureano Barreiro Castro (non 
identificada polo seu nome nas fontes). Segundo relata 
o axente executivo mentres estaban na taberna da aldea, 
onde se pretendía levar a cabo a recadación, a dona 
“proferiu frases pouco dignas para a Hermandad” e, unha 
vez saíu a rúa, empezou a berrar “que a Hermandad era 
boa para os cabidos, que se enriquecían a súa conta”. 

En Verducido, no 1955 a voz cantante lévaa Dolores 
Fontán, que insulta ás autoridades da Hermandad 
chamándolles “maleteiros” ao crer que ían embargar unhas 
árbores á súa veciña que, coma ela, tampouco pagara a 
cota. A explicación que lle deu o Axente Executivo non 
axudou a calmar os ánimos pois a ela uniuse a súa filla 
e “proferiron insultos e ameazas… con berros e insultos 
soeces contra a Hermandad”. Ao ver que a súa presenza 
non ía amañar nada o Axente e o policía rural que o 
acompañara decidiron irse “sendo perseguidos por un grupo 
de nenas insultándoos e ameazándoos” e dicíndolles que si 
volvían por alí “que os queimarían”. O capitán da Garda 
Civil, ao facer ver a importancia do labor desempeñado 
polos gardas que el dirixe ao acompañar aos axentes 
recadadores para protexelos, redunda no papel tomado 
polas mulleres, as que cualifica como “mulleres rústicas, 
aldeás, de carácter camorrista e agresivo, que se consideran 
irresponsables” que desacreditan a lei por non entendela.
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O secretario da Hermandad ao citar aos “culpables” do 
movemento de resistencia acusa convencido ás mulleres 
das diferentes parroquias que, intercambiando opinións, 
negan a valía das directrices das autoridades que lles 
insisten na obrigatoriedade de pagar a cota da Hermandad 
e, a maiores, fanse eco da conveniencia de non pagala 
e incitan ao resto da poboación a tomar a postura do 
impago e a ulterior resistencia ao embargo. Non dubida 
en tildar a estas mulleres de “verduleiras” que se dedican 
a “difamar e calumniar aos que sempre as favoreceron, non 
tendo intelixencia suficiente para recoñecer os seus favores”. 
Coma sempre, as autoridades asocian á falla de cultura 
e preparación as tomas de postura resistentes ao éxito 
das medidas por eles impostas. A imaxe que o poder, as 
autoridades, o franquismo, dá das mulleres que expresan 
o seu malestar en forma de protesta segue o modelo 
explicativo clásico que insiste na irracionalidade das 
protagonistas da protesta, desmeréceas, despolitízaas e/
ou insúltaas directamente.

Nas accións de protesta protagonizadas por mulleres, xa 
fose en exclusiva, xa acompañadas por varóns, durante 
os anos corenta e cincuenta no Concello de Pontevedra 
podemos dar conta de presenzas colectivas (mulleres en 
grupos ou colectivos) ou individuais (mulleres soas). Pero, 
certamente, debemos ter presente que esa soidade no 
conflito debe ser moi matizada para ser ben entendida. A 
presenza dunha única muller non deixa de partir dunha 
toma de decisión conxunta, xa sexa da familia, xa dun 
grupo de mulleres, xa de parte ou da totalidade dunha 
veciñanza ou comunidade rural, que elixe esta opción 
da “posta en escena individual” como estratexia que 
pode conseguir máis éxito nas consecucións das fins que 
persegue a protesta e na redución dos niveis de represión 
de dita acción. Un aspecto cotián tamén, como acabamos 

de ver, é que as mulleres actúan acompañadas polos seus 
fillos/as nestas mostras de rebeldía e desordes públicos, 
o que se relaciona con activar o seu rol tradicional de 
xénero e poder exhibir o seu “dereito natural a asegurar o 
benestar da familia e o coidado dos fillos” (Cabrera, 2006).

Rematamos sinalando que a represión, medo e fame 
están detrás de moito descontento que non se converteu 
en protesta, pero outro moito descontento si deu lugar 
a conflitividade visible para as autoridades, que se 
amosaron inquedas e preocupadas por ela. E moitas 
destas actuacións non se explican nin se comprenden 
sen a presenza e o protagonismo de mulleres do rural 
que loitaron coas armas que tiñan, físicas como a súa 
presenza en grupo, o seu gando ou os seus fouciños, 
simbólicas como a súa capacidade de crítica ou de insulto 
para tentar mellorar a súa calidade de vida (súa, da súa 
familia e veciñanza) e salvagardar a súa cosmovisión 
(valores, crenzas, lóxicas).
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As palilleiras pontevedresas
Mario Gallego Rei

As referencias para achegarnos aos primeiros 
coñecementos do encaixe e das súas traballadoras son 
moi dificultosas. O anonimato é a única alternativa, 
aínda que saibamos pasos, camiños e algúns restos 
que as diferentes culturas deixaron á súa chegada a 
outras terras. Os pobos que chantaron as súas raíces en 
Galicia, xunto aos elementos propios deste territorio ou 
que trouxeron os galegos que viaxaron a outras terras, 
poden darnos algúns sinais de como os fíos tirados dos 
cereais na época castrexa, iniciaron o proceso que hoxe 
coñecemos como encaixe. O fuso, o tear, o entrecruzado 
de fíos, a elaboración de redes, indumentaria ou roupa de 
abrigo dan conta dos primeiros pasos das técnicas usadas 
polas artesás na elaboración de elementos con fíos. 
Pouco a pouco, a sensibilidade, a a creatividade das nosas 
mulleres fixo que ergueran o devandito traballo a cotas 
altas de fantasía, de complementos para a indumentaria, 
de xeitos de diferenciarse dos demais, de luxo.

Durante moito tempo, non tivemos coñecemento do 
nome das persoas que realizaron este traballo, xa que non 
figuraban en documentos legais, en papeis de facenda 
ou laborais. O encaixe foi considerado sempre nesta 
terra como un traballo económico complementario da 
agricultura e da pesca, como se a muller palilleira fixese 
un traballo ilegal, ademais de anónimo; como se o home 
tivese ciúmes ou envexa do traballo da muller  que tiña 

algo que se vendía sempre, con ganancia segura e que era 
e mesmo é tan fermoso.

Aínda que naceu antes, temos documentación desde 
o séculos xiv e xv, onde se albiscan os encaixes entre o 
enxoval das noivas, o mesmo en dotes entregados a fillas 
e a criadas para o seu casamento. O mesmo Manuel 
Murguía escribindo arredor da Pontevedra do xvi indica 
que “as naves de Pontevedra  arribaban a Italia levando ricos 
cargamentos de sardiñas, de viño do Ribeiro, lenzos, encaixes 
e agrios…”

As mulleres pontevedresas tiñan, polo tanto, un traballo 
artesán coñecido, respectado e demandado en territorios 
onde era moi considerado, que tivo ao longo do século 
xviii a súa primeira época dourada cando os oficios 
artesáns dan un brinco cualitativo e cuantitativo, no que  
o proceso téxtil vai presentar un balance positivo. O liño 
convértese no xviii nun dos motores económicos da vida 
rural, que complementa a vida familiar de tipo autártico 
e que produce mantas, colchas, lenzos de cama, mantelos, 
medias, saias, xustillos, toallas, etc., moitas delas para 
remediar o pago dos foros e rendas, e cunha feira local 
que consolida a transación de fibras, fíos, teas e encaixes.

Neste eido, o traballo feminino preséntase como a 
prolongación dunha experiencia tradicional, que se 
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explica polo feito incuestionábel de que a socialización 
das mulleres tiña lugar fundamentalmente na esfera 
doméstica. Coas mulleres á fronte da casa, os seus 
escasos recursos constituían en moitos casos os únicos 
da familia, sobre todo no caso das casadas. A súa achega 
económica tenta complementar o do seu marido, non é o 
principal pero si esencial. 

Engadamos tamén que as familias labregas da contorna 
da cidade de Pontevedra desenvolveron diversas 
actividades diferentes das propias da agricultura. Trátase 
de traballos complementarios para o tempo en que 
escaseaba o traballo agrario ou nas faenas do mar, xa 
que estaban preto de mercados urbanos con facilidade 
de transporte e un comercio de demanda estábel. Trátase 
de artesanías coma os curtidos, salgado, zocos e zocas 
ou encaixe, que se traballaban na propia casa ou cun 
mínimo de desprazamento, o que fai deles traballos con 
carácter rural e familiar. Aparecen como un sistema de 
traballo domiciliario, que se fai mercantil co paso do 
rural ao urbano, de lugares próximos a Pontevedra onde 
sementan, preparan e recollen o liño, como materia prima, 
para crear o encaixe e que logo venden na feira, para as 
igrexas, nos pazos e na sociedade burguesa da vila. En 
xeral, podemos afirmar que as mulleres pontevedresas do 
xviii xeraron unha industria téxtil que se fixo tradicional 
no social e complementaria no económico, tendo un 
número considerable de traballadoras ocupadas, sendo 
solteiras nun 60 % e un 20 % menores de 40 anos.

A burguesía urbana vai adquirindo relevancia política, 
económica e social, o que fai medrar o traballo das artes 
decorativas, entre as que se atopa o encaixe, como xeito 
de presentarse co seu novo rol, o que ocorre con moitas 
familias de clase media que chegan a Pontevedra durante 

este século, e que fan contratos orais coas palilleiras para 
traballar en días fixos da semana xunto a costureiras e 
bordadoras. Tanta é a demanda que en 1780 autorízase 
a “calquera muller de capacidade acreditada para que poida 
traballar sen previo exame.” Para darnos unha idea da 
importancia deste proceso, indicamos que na Pontevedra 
de xviii había:

Mariñeiros: 291; Palilleiras: 320 con 13 almacéns; 
Xastres: 101; Redeiras: 17; Costureiras: 40 

Arredor da cidade: Lérez: 14; O Burgo: 1; Mourente: 6; 
Salcedo: 6; Bordóns: 14; Sanxenxo: 38.

As palilleiras pontevedresas deseguida subiron ao carro 
do cambio propiciado pola Sociedade de Amigos do País, 
trocaron o torno pola roca, o que fixo que o fío para o  
encaixe tivese máis finura e perfección.

Cando se achega o século xix o traballo do encaixe vai 
esmorecendo xunto a outras artesanías que tanto pulo 
tiveron en Pontevedra. As poucas artesás que quedaron 
vendían o seu produto por feiras e mercados, casa por 
casa, faise traballo ambulante, tanto no traballo como 
na venda. Moitas das artesás quedan recluídas na casa ou 
nas primeiras fábricas de conservas.

Alfredo Brañas, nun traballo arredor das pequenas 
industrias en Pontevedra, escribe: 

Pero a industria que debera chegar a constituír a 
ocupación no só da clase labrega, nas súas horas de ocio 
e nos días de folganza, senón da clase media e en especial 
de tanta señorita pobre que só divisa no horizonte da súa 
existencia un matrimonio sen fortuna é a que se coñece 
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co nome de encaixe.

Ao longo do século xix o Concello recobra a súa 
tradición feiral co mercado de San Bartolomeu. A praza 
da Ferrería era o centro comercial da cidade, entre os 
produtos expostos, o encaixe tiña un aquel especial, 
viñan palilleiras con grandes cantidades de encaixes que 
se expoñían nos Soportais. O que non se vende na feira 
ofrécese casa por casa ata o remate final.

Entrados na Pontevedra do século xx diferenciamos o 
encaixe de montaña, máis pechado, con menor influencia 
exterior, lonxe de circuítos comerciais, agás os mercados 
da nosa vila, para agasallo de veciños por mor dalgunha 
festa relixiosa, como ofrenda nas igrexas e mosteiros ou a 
venda como encargo dalgunha familia rica. Pola contra, 
na beiramar a influencia doutras culturas encaixeiras 
era maior, con motivos relativos ao mar e máis variados 
e mellor situados na moda de cada momento, polo que a 
comercialización era máis doada xa que había máis man 
de obra e oferta e a lonxitude das puntillas era de moitos 
máis metros.

É a época na que o encaixe atopa o camiño da súa 
potenciación, aumenta o número de palilleiras que 
encargan o liño de Rusia e dos Países Bálticos polo porto 
de Carril, xa que o galego non chega para tanta demanda, 
e América convértese no destino de gran parte do encaixe 
galego. Para darnos unha idea:

No ano 1901:

A Cuba… 5.910 kg por valor de 403.882 Pta. dos portos de 
Vigo e A Coruña

A Arxentina… 4.569 kg por valor de 192.163 Pta

A México… 720 kg por valor de   49.690 Pta

No ano 1905:

A Cuba… 8.062 kg por valor de 762.076 Pta

A Arxentina… 4.543 kg por valor de 276.000 Pta

A México… 1.336 kg por valor de  90.169 Pta

No ano 1914 sae desde os portos de Vigo e A Coruña 
encaixe  para Cuba e Arxentina cun peso de 4.100 kg e un 
valor de 250.000 Pta

As Casas de Galicia en América gardan fermosos encaixes, 
moitos deles feitos por palilleiras pontevedresas, quizais 
algunha delas fixo o encaixe que serviu de mortalla ao 
cadáver de Castelao cando o enterraron na Chacarita de 
Bos Aires.

No segundo terzo do século xx foi alarmante a perda 
comercial do encaixe, sobre todo no referente a América. 
No 1921 Francisco M. Balboa escribe no Progreso de 
Pontevedra que “baixa moito a exportación de encaixe cara 
América para as 20.000 palilleiras galegas”. No mesmo 
escrito indica a cifra de 300.000 Pta como total do 
encaixe pontevedrés nesa época.

Rematadas as guerras mundiais volve con forza o encaixe 
a Pontevedra. Trabállase na rúa ou na sala dunha casa, 
con lámpada de carburo, sentadas nunha cadeira, nun 
tallo de madeira ou simplemente no chan, apoiando os 
cornos da almofada na parede ou nunha mesa. Familias, 
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as máis das veces de mariñeiros e que, cando o tempo 
o permitía, traballaban na rúa que era o seu mellor 
escaparate, vixiadas sempre por unha vella que coidaba  
do seu bo nome. Polo visto, facían o traballo en común en 
rúas ou prazas con boa luz, sentadas ou no chan, labrando 
encaixes en forma de puntillas e entredouses para faldras, 
camisas, roupa interior, panos de man, mantelaría ou 
xogos de cama. A venda facíase directamente no lugar de 
traballo ou na casa do cliente se era un encargo.

Durante as exposicións que realizou o Museo de 
Pontevedra, arredor do encaixe, o profesor Filgueira 
Valverde, no ano 1978 sinala:

Eu quixera evocar ás redeiras dos tempos de antano 
sentadas á porta das súas casas, a palillar cantando, 
soñando, latricando… e as palilleiras de entón, niños da 
nosa poesía falada, como os fiadeiros e as esfolladas. E 
contarvos das conversas das mulleres que andan de lugar 
en lugar a vender as obras feitas coas súas mans.

Estas agrupacións de palilleiras nunca significaron 
un grupo formalmente organizado, nin artesanal nin 
comercialmente, senón que era a veciñanza, a familia ou 
a amizade os elementos de unión. Nestes grupos tamén 
tiñan sitio as nenas que comezaban a aprendizaxe do 
oficio baixo a tutela dunha palilleira veterana como 
xefa, guía e mestra polo que cobraba un complemento 
económico e o recoñecemento social do entorno.

Non esquezamos que o encaixe é unha das poucas 
artesanías que nunca tivo gremio, o que dificultou moito 
a súa andaina. Esta falta condicionou todo o proceso 
artesán, tanto técnico, como humano; a aprendizaxe  
conséguese dende pequena; dicía Xosé Filgueira Valverde 

que ás nenas de Pontevedra, de primeiras regalábanlle 
un axóuxere, logo unha moneca e con 4 ou 5 anos 
unha almofada para aprender a palillar. Daquela unha 
encaixeira realizaba case que todo o proceso: sementaba 
e traballaba o liño, preparaba o fío, explicáballe ao 
home que os fabricaba como quería os palillos e palillas 
(madeira, forma, tamaño, deixando que o artista puxese 
a decoración), inventaban debuxos, motivos e picados, 
facían o encaixe e, por último, vendían o fermoso produto 
por toda a vila. Esta carencia gremial motivou poucas 
influencias no seu desenvolvemento e un mercado en 
feiras e casas da zona.

Na segunda metade do século as traballadoras ven o 
encaixe coma unha saída á minguada economía familiar, 
polo que solicitan reiteradamente a creación de escolas 
de palilleiras a fin de acadar unha formación artesá 
adecuada para achegarse ao recoñecemento que tiñan en 
Europa.

A esta eiva formativa son as propias palilleiras quen van a 
darlle solución , comezan a xuntarse no eido máis preto do 
Concello. De primeiras amosan o seu traballo aos propios 
veciños, logo decátanse da importancia do mesmo e 
presentan o encaixe realizado nunha exposición “in situ”, 
ou sexa, palillan directamente diante da xente para que 
todos e todas vexan directamente o que fan, como o fan 
e como se comportan como traballadoras. Xorden deste 
xeito as palilladas que cada ano recorren Galicia dende 
febreiro ata novembro, centos de palilleiras acoden á 
chamada solidaria e artesá das súas compañeiras de 
oficio e fascinan coa súa música dos palillos e palillas, 
transmitíndonos que están a falar dun dos traballos máis 
fermosos ao que poidamos asistir na nosa terra.
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Pero unha palillada é algo máis que unha exposición, 
vaise convertendo en encontros, cada vez con máis 
afluencia de mozas e nenas, aumenta o número de homes 
e nenos, de diferentes clases sociais, co argumento 
necesario de intercambiar coñecementos, que usan como 
método o intercambio de ideas, xeitos de traballo, como 
rematar esta ou aquela peza, o uso dunha ou doutra 
forma de almofada ou mesmo cambiando picados antigos 
ou orixinais de agora.

Se matinamos no feito, ao asistir a unha palillada, como a 
de Pontevedra, das máis numerosas e mellor organizadas 
de Galicia, estamos achegándonos a un verdadeiro 
congreso do encaixe, con palilleiras que son as herdeiras 
daquelas prehistóricas redeiras da beiramar galega. A 
participación activa, a comunicación, o intercambio de 
ideas e aparellos, e o coñecemento doutras artesás fai de 
cada palillada un evento onde se dá e se recibe, se sorrí 
diante de calquera encaixe feito e se ten a certeza de estar 
presenciando unha das artesanías máis vellas e fermosas 
da nosa terra, como se di, un labor de palilleiras.

Hoxe en día hai en Pontevedra varios centos de mulleres 
que se ocupan en facer encaixes para si mesmas 
ou para regalar, estamos noutro século de ouro do 
encaixe. A perfección da técnica, a fermosura da obra 
e a modernidade dos motivos fan das encaixeiras e do 
encaixe un patrimonio cultural que debemos gardar e 
potenciar.
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A vida desde un mostrador
Ramón Rozas

Rúas e prazas como paisaxe física da cidade, como 
vieiros da vida e daquilo que lle transmite pulo ao devir 
cotiá. Nese territorio do físico, como pequenos caixóns 
dun escritorio, xorden os negocios, a vida comercial da 
cidade, onde se visualiza a súa verdadeira saúde, no fluír 
das pequenas economías, pero tamén no intercambio 
de saúdos e palabras, de historias e narracións que 
son, á fin e ao cabo, as que suxeitan o paso do tempo e 
compoñen unha arañeira inesquecíbel para os cidadáns, 
tecendo, do mesmo xeito, unha complicidade entre 
a persoa que vende e a clientela que adoita manterse 
xeración tras xeración. Esa paisaxe física deriva nunha 
paisaxe humana, establecendo uns elos que converten a 
clientela nunha parte máis dese tecido físico de nomes, 
escaparates, mostradores, mercadorías ou vendas, para 
materializarse nunha relación que traspasa o puramente 
comercial para achegarse case ao familiar.

Certo é que os novos tempos abafan esa comprensión da 
actividade comercial. As grandes superficies ou o pulo 
do comercio polas redes sociais esnaquizan eses fíos 
tan necesarios para alicerzar o valor da comunidade, 
do colectivo dunha cidade, pero sempre quedará ese 
regusto polos tempos nos que ese comercio compuxo 
unha faciana de bondade e beizóns para a cidade. 
Aquela Pontevedra que, tras acadar a capitalidade da 
provincia, necesitou artellar unha estrutura comercial 
que satisfixera á nova poboación que nela se instalaba 
cuns ingresos mensuais fixos e cun tempo de lecer que 
lles permitía pasar moitas horas na rúas, asomándose 

aos escaparates deses establecementos comerciais fronte 
a outras vilas cunhas maiores estruturas de traballo 
industrial ou de actividade obreira, cuns ingresos máis 
relativos en canto á cantidade e á periodicidade.

Pontevedra vía así, nas décadas finais do século xix, 
como a cidade medraba e se organizaba a partir do que 
viría a ser o seu centro de actividade. Por unha banda 
o Casco Histórico, con rúas como a Real, Manuel 
Quiroga, Sarmiento, os Soportais ou César Boente, e 
pola outra, o entorno do Santuario da Peregrina con rúas 
como Michelena, Peregrina, Daniel de la Sota, Cobián 
Roffignac, Riestra, García Camba, Oliva ou Benito Corbal 
(respectando a súa denominación actual, xa que en 
tempos moitas delas tiveron diferentes nomes) e prazas 
como as de Galicia ou San José, como cerna das relacións 
comerciais e con moita actividade cando na primeira 
delas, e moi próxima á segunda, atopábase a Estación de 
Ferrocarril, todo un motor económico da zona. 

Tampouco convén esquecer a paisaxe que durante moitas 
décadas se artellou no corazón da cidade en función da 
meteoroloxía e que Hipólito de Sá nas súas Estampas 
Pontevedresas deixa chantada na nosa memoria. Así o 
autor fala da situación que se producía nos días chuviosos 
cando os paseos se centraban nos Soportais, que tiñan 
a súa prolongación natural na actual rúa Manuel 
Quiroga, antes coñecida como rúa do Comercio, algo 
xa moi revelador da súa grande actividade comercial; 
mentres que cando o clima era favorable, estes paseos 
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desprazábanse ata a rúa da Oliva, (Fig.51) tamén como o é 
hoxe, e desde sempre, eminentemente comercial e na que 
se producía unha gran interacción entre a veciñanza de 
Pontevedra.

É evidente que neses primeiros anos, trala concesión da 
capitalidade, algo que se prolongou durante décadas, 
esa actividade comercial establecida convivía coa venda 
ambulante e con esa tradicional dedicación das diferentes 
prazas do casco histórico a diferentes produtos, caso das 
verduras e froitas, na praza da Verdura (Fig.52); a madeira, 
na praza da Leña; a artesanía, na praza de Méndez 
Núñez onde tamén pervive a denominación de praza das 
Galiñas, pola venda desas aves; o peixe no entorno da 
praza de Valentín García Escudero; e os tecidos na praza 
da Ferraría; (Fig.53) tamén na praza do Teucro procedíase 

á venda de produtos normalmente vencellados aos 
labores do campo. Estas actividades, realizadas segundo 
diferentes calendarios, convivían e tamén formaban 
parte dun proceso de retroalimentación entre ambos 
sectores, cos comercios que ofertaban produtos de mellor 
calidade e inseridos en diferentes procesos industriais.

O que si se pode considerar como un feito de unión 
entre ambos é a presenza feminina en ámbolos dous 
sectores. Mentres o home dirixía o seu labor profesional a 
aqueles outros traballos que a cidade de Pontevedra coas 
súas singularidades de emprego era quen de propoñer, 
baseadas nunha formación académica ou laboral, á que 
a muller accedía con moitísimos atrancos, ela tiña neses 
traballos vencellados ás vendas en comercios fronte ao 
público o seu eido de traballo máis activo, o que xa era un 
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logro, ao saír da súa secular reclusión no fogar, aínda que 
logo esa situación convertíase nunha proba máis da súa 
afouteza ao ter que compaxinar ámbalas dúas situacións, 
afrontando longuísimas xornadas de traballo tanto fóra 
como na casa, e levando adiante familias, moitas veces, 
cun alto índice de nacementos e con escasa ou nula 
axuda do home.

Neste sentido ese tipo de traballos viñan prolongar o 
seu labor doméstico, xogando así un equilibrio entre 
o interior e o exterior das súas vidas, algo que no 
franquismo permitía xogar tamén esa carta marcada de 
darlle liberdade á muller pero sen tampouco pasarse nesa 
conquista de liberdades, cuns traballos —dependenta, 
modista, perruqueira, costureira…— que eran case que 
a visualización pública do que se facía na casa, e que 
era o seu rol fundamental nesa sociedade na que o gris 
estaba aínda demasiado presente. Ademais, a súa vida 
laboral estaba non poucas veces limitada ao tempo da súa 
soltería, xa que ao casar sería o home o que achegase os 
cartos á unidade familiar.

A aplicación de diferentes limitacións lexislativas no 
franquismo para desenrolar ou acceder ao sector laboral 
e manter así uns roles máis tradicionais —con pouca 
capacidade para a promoción e uns soldos inferiores 
aos do home—, completaban esa figura da muller que 
traballaba fóra do fogar, aquel sitio onde acotío se recluía 
téndose que rebelar contra esa situación amparada polo 
espíritu nacional-católico da época. As reformas laborais 
introducidas a finais dos anos cincuenta e principios dos 
sesenta tiñan como obxectivo, máis que promocionar á 
muller, incrementar a poboación laboral con máis man 
de obra e así incentivar o consumo, cuestión para a que 
viñan moi ben eses novos salarios das mulleres e a súa 

52

53



106

achega á unidade familiar.

Normalmente a afabilidade, a amabilidade, e o maior 
don de xentes da muller, xunto coa complicidade con 
outras mulleres á hora de falar dos diferentes produtos 
—entendendo tamén que nestes negocios as persoas 
que protagonizaban as compras eran as mulleres, tamén 
cando tiñan que comprar roupas para os seus homes—, 
facía que elas fosen as protagonistas dos procesos de 
venda, aínda que a propiedade dos negocios recaíse en 
mans masculinas. As imaxes das décadas centrais do 
pasado século amosan a rapazas xóvenes e que estaban 
sempre cun sorriso preparado para acompañar a venda, 
aínda que en ocasións e tras moitos minutos amosando a 
mercadoría a venda se frustrase.

Nos anos sesenta o comercio da cidade volveu a 
experimentar un forte pulo. A actividade económica 
na cidade coa implantación de novas industrias e o 
crecemento urbano, plasmado na construción de novos 
polígonos de vivendas e o proceso de creación de novas 
rúas, fixeron que o horizonte desa paisaxe comercial 
e humana medrase, xurdindo novos establecementos, 
e espazos como as Galerías da Oliva. (Fig.54) A iso 
engádeselle unha certa modernización, non só nos 
propios establecementos —moito máis coidados e incluso 
con deseños modernos e o necesario investimento en 
publicidade—, senón nos produtos á venda, moito máis 
vencellados ás modas e ás tendencias internacionais. Se 
nos achegamos a diferentes reportaxes publicadas no 
Diario de Pontevedra no ano 1965 podemos albiscar como 
a muller se enfrontaba a estes tempos no laboral e no 

54 55



a vida desde un mostrador  | 107

seu tempo de lecer, e así, MariCarmen (a nosa querida 
‘Emperatriz’, como se lle coñece popularmente, e que 
nestes anos realizaba labores de redacción no Diario de 
Pontevedra con reportaxes, moitos delas, de reivindicación 
do traballo da muller na sociedade pontevedresa) asina 
un clarificador traballo titulado ‘Jóvenes que trabajan. 
Las dependientas’ no que se conversa con varias desas 
empregadas de comercios de moda e calzado, no que se 
lles pregunta sobre a súa vida e en que consiste, para logo 
resumila así: A vida destas xóvenes é como a de centos de 
rapazas pontevedresas. Da casa ao comercio, e deste á casa. 
Axudar algo nos traballos caseiros e facer algunha prenda 
para elas, aínda que o máis curioso é como se refire a 
xornalista ás súas ganancias: (Fig.55)

As dependentas da nosa cidade entregan na casa todo 
o que gañan. Claro que sempre hai unha excepción, 
algunha rapaza que por ter un só irmán xa casado pode 
quedarse ela con todo o soldo. Pero as demais entrégano 
íntegro. Cando saen, a súa nai dálles cartos para o cine 
ou para a cafetaría. Pero non é o mesmo coma se elas 
dispuxeran de certa cantidade para gastala ao seu gusto, 
sen ter que darlle explicacións a ninguén.

Son normalmente empregadas en comercios dedicados 
ao mundo da moda: vestidos, teas, zapatarías, mercerías; 
ou ao sector da alimentación: panadarías, pastelarías, 
froitarías, ultramarinos e posteriormente supermercados. 
Aínda que tamén se pode falar doutras que traballan 
en sectores menos tradicionais como poden ser os da 
farmacia ou a fotografía, con nomes como os de Trinidad 
Mosquera, farmacéutica con despacho na rúa Peregrina 
ou Elvira Fentanes, muller do fotógrafo Félix Tilve, e 
que se encargaba de facer o revelado das fotografías e de 
axudar na súa venda no estudo da rúa Sarmiento. Non 
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me gusta facer unha listaxe de establecementos, algo 
que nos leva a caer na inxustiza, ao esquecer a tantos e 
tantos outros nomes, así como os daquelas mulleres que 
dedicaron a súa vida a estar traballando neses diferentes 
eidos. Pero non podemos tampouco esquecer referencias 
de comercios que xa forman parte da nosa historia 
como comunidade. Nomes como os de Simeón, Olmedo, 
Peral, Veymar, La Confianza, (Fig.56) Tery, Javiña, El 
Globo, Lanas Moldes, Clarita, Almacenes Fernández, 
Pedestal, Marbela, (Fig.57) La Madrileña, Mercería 
Torres, La Duquesita, Los Castellanos, Confitería Prieto, 
Supermercados ABC, Mercería Mylena, Garbo, Tejidos 
Pedrosa… son parte de todos nós e recordalos de cando en 
cando non fai máis que valorar a súa achega económica á 
cidade e a esas presenzas femininas que eran parte da súa 
faciana cara ao público.

Aínda que evitemos dar nomes propios, o que sí podemos 
é sintetizar ou tentar recoller en catro personaxes, en 
catro mulleres que forman parte da nosa memoria 
común, ese labor diario de traballar desde a condición 
feminina e facelo dende catro universos moi diferentes 
entre si e cunhas connotacións singulares, tanto polas 
personalidades das súas protagonistas como polas súas 
diferentes tarefas.

Cando falamos da primeira delas facémolo da tradición 
comercial, da venda de tecidos desde principios do 
século xx na praza da Ferraría. Alí Almacenes Clarita, 
familiariza o nome de Clara López, (Fig.58) pero antes 
dela a súa nai xa tiña un pequeno posto que nos días 
de feira, que se facía na propia praza, vendía nel os seus 
tecidos. ‘Almacenes Clarita’, las tiendas de todo para todo, 
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como se instalou xa na nosa memoria dos domingos 
pola tarde en Pasarón coa publicidade que saía polos 
altofalantes do estadio, é aínda hoxe un referente á hora 
de mercar tecidos, acadando xa a súa cuarta xeración de 
traballadores da mesma familia, dende a que se considera 
a súa apertura en 1916. Case cen anos dedicados á venda, 
e sempre alí, Clara López, atenta ao negocio, ao mesmo 
tempo que cando pechaba acudía á súa casa, moi cercana 
ao comercio, para atender a súa familia, e non era fácil xa 
que tiña sete fillos. Dela quédanos esa dedicación e a súa 
imaxe cobrando na caixa dos seus establecementos.

En 1923 só existía un carné de conducir con nome de 
muller en toda a provincia de Pontevedra, o que tiña 
Dolores Trabado, (Fig.59) unha muller que se dedicaba 
ao mundo do taxi. O seu garaxe na rúa Marquesa servía 
non só para dar este servizo ao cidadán, senón que 
tamén funcionaba como vehículo da Cruz Vermella, 
que en tempos tamén se atopaba nesa rúa, antes de que 
esta institución dispusexe dese elemento tan necesario 
na cidade. Dolores Trabado levaba a xente non só polas 
rúas de Pontevedra e arredores, senón que tamén estaba 
disposta a realizar viaxes a puntos máis afastados, como 
Madrid, Barcelona ou Portugal. Amante dos coches, 
ao longo da súa vida dispuxo de varios, e así, cando foi 
entrevistada no ano 1964 no Diario de Pontevedra, tras ser 
descuberta como a decana das taxistas de España, falaba 
das marcas dos vehículos que manexou ao longo das 
décadas anteriores: Ford, Fiat, Chrysler ou Dodge, mentres 
neses días tiña un Peugeot.

Poucos escenarios son máis masculinos có do fútbol. 
Máis aínda se voltamos a nosa mirada cara ao pasado, 
cara a unhas décadas nas que non eran moitas as mulleres 
que acudían a un campo ver un partido de fútbol fronte 

á masiva presenza de homes. En Pontevedra falar dunha 
muller vencellada á historia, extensa e fecunda, do fútbol 
na cidade é facelo da Señora Lola. (Fig.60) Esta muller era 
a que traballaba, afastada dos focos, pechada no cuarto 
da roupa, para os homes que levaban todos os focos da 
gloria. Gloria que acadou a súa cima nos anos sesenta 
co Pontevedra C.F. como líder da Primeira División. 
Días de barro e rosas, de lameiras nas que afrontar o 
reto de loitar contra equipos moito máis fortes e cuxas 
lendas alicerzaron o mito do Hai que roelo! Ela, mentres, 
estaba calada, orgullosa e feliz, dedicándose a limpar as 
equipacións deportivas, para deixar impecábel o material 
para que os Cholo e compañía fixesen dobrar o xeonllo 
aos grandes do fútbol. Chamábase Dolores Calviño, 
pero o seu nome foi o de Señora Lola. Non foron poucos 
os que a tiveron como a unha nai nese escenario tan 

60



110

masculinizado. Un ser irrepetíbel.

María Luisa Olañeta Barros foi outra desas mulleres 
irrepetíbeis. Coñecida por todos como María la del 
Carrillo (Fig.61) por dedicarse durante moitos anos á 
venda ambulante cun carro —ata tres chegou a ter— 
para despois estabilizarse na que foi de sempre a súa 
praza, a Ferraría, unha especie de reinado no que se 
dedicaba a vender lambetadas, tabaco e incluso condóns 
en tempos nos que case nin nas farmacias se atopaban 
e ás que a moitos clientes dáballes vergoña ir mercalos. 
María dedicouse durante máis de sesenta anos á venda 
de chucherías, e son miles os que foron nenos e aínda 
hoxe vencellan esa parte da súa vida ao contacto con 
esta muller, ás veces querida e ás veces temida polo seu 
carácter. O que si non se pode negar é que ela sempre 

estaba alí, cando había que dulcificar as horas de lecer 
nunha Ferraría que non se pode afastar do seu recordo e 
dou seu posto.

Estas catro mulleres reflicten de cadasúa maneira o 
vencello da muller coa cidade a través dunha actividade 
comercial. Dúas facíano tras o mostrador e outras dúas 
non, foron diferentes formas de achegarse ao cidadán, 
de traballar en contacto co público, pero sobre todo 
foron maneiras de estar sendo mulleres e de compoñer 
unha figura dentro do imaxinario colectivo da cidade na 
que pasaron toda a súa vida co traballo como bandeira, 
superando infinidade de atrancos e loitando contra uns 
tempos que nunca foron especialmente agradecidos coas 
mulleres.

Sirvan estes catro lados dun imaxinario cadro para 
lembrar a todas aquelas outras mulleres que co seu 
labor permitiron que esta sociedade evolucionase, non 
sempre todo o rápido que tería que ser, para hoxe en día 
amosar a unha muller en violeta, lonxe de grisuras e de 
sometimentos aceptados pola propia sociedade como 
ordinarios, xa que en poucos sectores da sociedade 
se deu esta situación de xeito tan evidente como no 
comercio. Aínda hai moito por falar e do que falar, de 
moitos nomes realmente valerosos no seu traballo pero 
oxalá esta primeira achega permita abrir novos vieiros 
de investigación, comprensión e rehabilitación para así 
recuperar a quen desde o mostrador vían pasar a vida 
desta Pontevedra. A nosa Pontevedra.
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Traballadoras: termando da 
terra, do ceo e do mar
María Abelleira Fontán 
de MaOs Innovación Social, S . Coop . Galega

Presentación

Ao longo destes últimos dous anos, dentro do proxecto A 
memoria das mulleres, véñense realizando entrevistas con 
mulleres das parroquias do Concello de Pontevedra. Este 
labor de recollida segue adiante e ata o momento fomos 
coñecendo as habitantes de Lérez, Santa María de Xeve, 
Estribela, Ponte Sampaio, Tomeza e Salcedo. En cada 
ocasión que as visitamos para as entrevistar pensábamos 
en como sería a entrevista, que enfoque lle daríamos… 
Cada vez que saíamos de xunto delas levabamos con nós 
un pequeno tesouro en forma de gravación.

Este artigo constrúese en base ao recollido nesas 
conversas e con el queremos amosar unha pequena parte 
da súa vida. Nel faise referencia, sobre todo, á evolución 
social e á situación laboral da muller na segunda metade 
do século xx a partir da súa propia experiencia. 

Entrevistamos a mulleres de diferentes orixes e 
condicións sociais, de idades que abranguen ata os anos 
30 do século xx e incluso máis alá, pois a memoria das 
nosas protagonistas permítenos indagar tamén no seu 
pasado. Sobre elas, sobre a súa memoria, se constrúen 
estas páxinas.

O traballo das mulleres 
desde mediados do xix: 
transición da sociedade 
tradicional ao capitalismo

O traballo das mulleres no período que abrangue desde 
mediados do século xix caracterízase pola súa ausencia 
na historiografía. Ata ben entrado o século xx a presenza 
da muller no espazo público é mínima, non tanto por 
non ter participado del como por ser obviada e relegada 
ao espazo privado da casa.

A vida das mulleres estivo condicionada socialmente 
por un discurso, o da domesticidade, que as limitaba ao 
ámbito privado e as encomendaba a seren as encargadas 
de velar pola familia, tanto nos coidados como na 
educación moral. Reforzando este discurso, apélase a 
pretendidas teorías científicas da época que conciben as 
mulleres como inferiores aos homes e que defenden que 
as diferenzas entre sexos responden ás leis da natureza. 
Na elaboración e difusión deste discurso ten un papel 
moi importante a relixión.

A lexislación tamén contribuíu a afastar a muller do espazo 
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público, pois considerounas incapaces de seren autónomas 
e condicionounas a estaren sempre baixo a tutela do pai 
ou do marido. O seu permiso, e no caso de non estaren 
presentes, o dun familiar masculino, era necesario para 
calquera trámite: viaxar, vender unha propiedade, etc. 
Na mesma liña, a educación que recibían centrábase na 
preparación para o matrimonio e para a familia.

No que atinxe ao traballo, a importancia da muller 
no agro cobra especial relevancia desde mediados do 
século xix en diante, período en que a emigración a 
América cobrou maior intensidade. Cun sector industrial 
débil e unha agricultura destinada ao autoconsumo, 
a emigración deveu nunha porta aberta a mellorar as 
condicións económicas da familia. Esta vaga migratoria 
foi, sobre todo, masculina. As mulleres convertéronse, 

aínda sen querer, nas rexedoras da casa, entendida esta 
non como o espazo dedicado á habitación, senón como o 
conxunto de propiedades e facenda que pertence a unha 
familia. (Fig.62)

Durante o primeiro terzo do século xx, a economía de 
Galiza caracterízase polo atraso económico. A pesar disto, 
comezan a chegar aires de renovación e cobra presenza 
un novo prototipo de muller que busca romper co 
modelo tradicional de coidadora do fogar. Estes tímidos 
avances desencadean a preocupación dos sectores máis 
reaccionarios, como a Igrexa, defensores dun modelo 
de muller dependente e subordinado. A influencia da 
relixión e as dificultades de acceso a un posto de traballo 
remunerado contribuirían a reforzar na sociedade este 
discurso. De xeito paralelo actúa a lexislación española 
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que non recoñece legalmente a igualdade dos sexos 
dentro e fóra do matrimonio ata a Constitución da II 
República (1931).

Volvendo aos traballos das mulleres, a agricultura 
segue a ser o principal sector de ocupación neste novo 
século. A pesar de seren escasos os cambios de cara á 
modernización neste ámbito, apréciase a introdución 
de certas melloras. A muller segue a ter un papel 
fundamental no mantemento e desenvolvemento deste 
labor pero non obtén, por contra, a visibilización e 
valorización correspondentes. O feito de en Galiza ser a 
casa labrega a explotación familiar contribúe a reforzar 
a idea de que o traballo da muller está na casa e a que 
non se aprecie o seu traballo na explotación. Ademais, o 
ser o marido o que figura legalmente como propietario 
e a ausencia de contratos e salarios, son factores que 
dificultan romper a concepción muller-casa.

A nivel industrial, a comezos de século ten certa 
importancia o sector do liño aínda que non se consegue 
afianzar. A industria conserveira, orientada cara ao 
comercio exterior, tamén despuntou a finais do xix.

A educación, aínda deficiente, céntrase na reprodución 
dos valores dominantes na sociedade. Esta situación 
intensifícase co franquismo que, co apoio da Igrexa, 
recupera e revitaliza o discurso da domesticidade. É nesta 
época que a emigración volve ser de grande intensidade, 
incrementándose a presenza das mulleres nos 
desprazamentos. Na década dos 60, e sobre todo na dos 
70, o destino principal é Europa Occidental e as grandes 
cidades do estado, como Bilbao, Madrid ou Barcelona e, 
en menor medida, as vilas de Galiza. Neste lugares de 
destino a muller ocupa, principalmente, os traballos que 

son rexeitados polas nativas do lugar de acollida: servizo 
no fogar, costura, coidados ou os traballos rutineiros e 
as longas xornadas nas fábricas. En Galiza, a agricultura 
non conseguía facilitar os recursos suficientes para poder 
vivir dela e a emigración converteuse nunha necesidade.

A partir dos anos 80 do século xx afiánzase en Galiza o que 
sería o primeiro sector industrial capitalista, a conserva. 
Herdeira dos intentos de implantación de finais do século 
xix, empregará moita man de obra feminina. A pesar 
das pobres condicións, a muller vai gañando presenza 
no espazo público conforme se incorpora a un novo 
mercado laboral, caracterizado polo traballo asalariado. 
Os conflitos derivados da precariedade laboral achégana 
a unha esfera pública na que sempre participou aínda que 
de maneira puntual.

A nivel social a modernización na vida das mulleres vén 
da man da posibilidade de controlar os nacementos e a 
capacidade de decidir sobre a natalidade. Condicionada 
por unha sociedade que espera dela a reprodución tanto 
física como moral da familia, o control da natalidade e a 
capacidade de decisión outórganlle a liberdade de decidir.

Emigración e traballo das 
mulleres
O proceso de incorporación da muller aos movementos 
migratorios é paulatino e constante, o que lle abre novos 
horizontes laborais e sociais.

Con todo, non só o feito de emigrar ou non condicionou a 
vida da muller en Galiza. Cando a mediados do século xix 
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aumentan os fluxos migratorios, estes desprazamentos 
son maiormente masculinos e teñen como consecuencia 
unha maior presenza das mulleres no traballo da 
explotación familiar, asumindo tarefas como a xestión 
económica da casa, a toma de decisión sobre os bens ou a 
realización de labores tradicionalmente asociados ao rol 
masculino.

Esta tipoloxía de emigración comeza a variar a partir 
das primeiras décadas do século xx, momento no que se 
rexistra unha progresiva, aínda que lenta, incorporación 
da muller. Esta circunstancia favorece a diversificación 
laboral e revélase un incremento no número de mulleres 
que acceden a traballos relacionados coa industria e co 
sector servizos.

Desde mediados do século xx apréciase unha nova vaga 
de movementos migratorios cara a América, talvez 
animadas pola presenza de familiares, amizades ou 
veciñas residentes no país de acollida, o que facilita a 
vivenda no momento de chegada e tamén a posibilidade 
de encontrar un traballo. (Fig.63)

A min reclamoume Gina e estuven con ela alí que tiña un 
hotel. Despois como estaban Marina e Pepe en Buenos 
Aires reclamáronme para alá. (C.S., Santa María de 
Xeve).

A partir dos anos 60 o destino principal é Europa Central 
e na década dos 70 e 80 compleméntase coas grandes 
cidades do estado español, como Bilbao ou Barcelona, e 
as vilas galegas.

Con frecuencia, os empregos das galegas no país 
de destino son de baixa categoría e son rexeitados 63
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polas mulleres do país de acollida. Relaciónanse, 
principalmente, cos servizos, hoteis, restaurantes e nas 
fábricas, postos nos que non se require moita formación 
e se pode compensar a falta de coñecemento do idioma.

Por contra, encóntranse casos, aínda que puntuais, en 
que a experiencia laboral da muller resultou moi positiva:

Volvín polo meu fillo pero eu en París tiña un posto de 
traballo magnífico e fun moi, moi feliz. Eu traballaba 
en París […] na moda da decoración. Eu traballei para 
personaxes moi, moi importantes. Polo meu traballo 
eh! por mediación da miña jefa pero traballei para o 
Presidente da República, para o presidente do Senado, 
para artistas do máis […] (E.C., Lérez).

Polo xeral, a emigración supón para as mulleres unha 
oportunidade de conseguir certa independencia. Porén, 
esta mellora no plano social e laboral está condicionada, 
en non poucas ocasións, pola necesidade de deixar as fillas 
e os fillos ao coidado de familiares. O descoñecemento 
do que se vai encontrar, as dificultades de conseguir un 
aloxamento axeitado ou de obter un permiso de traballo 
permanente fai que moitas mulleres decidan marchar 
sen as crianzas, o que condiciona a estadía ou a decisión 
de volver.

E despois casei e marchei co home para Suíza. […]Como 
deixara aquí unha filla pequena, volvín buscala e aquí 
convencéronme para que non volvese marchar. (C., 
Salcedo).

Noutros casos, deixar as fillas atrás non é unha decisión, 
senón unha imposición:

Pero eu despois reclamei a filla pero a filla costoume 
moito traballo porque como estaba reconocida… non 
podía levala. Tiña que dar permiso o pai e el non llo dou. 
E eu chorei moito. […] Era menor de idade pero en canto 
fixo os 15 anos colleu o barco. Con 15 anos xa puido ir. 
E despois fun para Arxentina. (C.S., Santa María de 
Xeve).

A distancia da emigración era diferente a como se pode 
percibir hoxe en día xa que os desprazamentos e as viaxes 
de ida e volta non era tan accesibles. Había momentos de 
gran dureza:

E cando lle morrera a nai mira o que se lle metera na 
cabeza… Chamaran que morrera a nai e daquela aquí 
había teléfono solo na Igrexa e el, chamaron. E el quería, 
metéuselle na cabeza que quería chamar, que quería oír 
a campá. El chorou, quería oír a campá. (C.S., Santa 
María de Xeve).

O traballo da casa

Á muller atribúeselle ocuparse dos labores da casa, aínda 
que isto non significa que non tiveran que realizar outro 
tipo de tarefas.

No período que se abrangue, o traballo da casa non se 
pode entender tal e como é entendido hoxe. A casa non 
se limita á vivenda, senón que é a unidade de bens que a 
familia posúe e a todos eses bens dedica o esforzo a muller. 
Cando durante o franquismo se recupera o discurso da 
domesticidade, insiste en que ela é a encargada das tarefas 
da casa, aínda que entendidas estas como a limpeza 
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impecable do fogar, o coidado dos fillos, a atención e 
coidados a familiares que o necesiten, a entrega ao marido 
traballador que é sustento económico da familia… unha 
serie de valores que non se corresponden cos labores que 
as nosas protagonistas relatan.

Estas mulleres, que naceron nun tempo en que 
escaseaban os electrodomésticos que tanto axudan na 
actualidade, traballaban de sol a sol para manter unha 
casa que incluía: a propia vivenda, as persoas que nela 
vivían, as propiedades da familia e a facenda. As tarefas 
desenvolvidas son en beneficio do grupo e pensando no 
benestar común. O máis frecuente é que estes grupos 
sexan numerosos e, en moitas ocasións, están formados 
por varios matrimonios e os seus respectivos fillos e 
fillas, o que supón unha gran carga familiar na que as 

nenas e os nenos se ven na obriga de colaborar coa súa 
forza de traballo. Non podemos obviar que se trata, na 
maior parte dos casos, de familias humildes, con poucos 
recursos e obrigadas a realizar grandes esforzos para 
cubrir as súas necesidades básicas. En casos extremos, 
e non infrecuentes, as crianzas son enviadas a vivir 
con outros familiares que poidan atendelos mellor e así 
liberar a presión sobre o núcleo.

Os labores na casa eran constantes e, día tras día, 
necesarios. Tanto era así que apenas podían ir á escola e 
a asistencia estaba condicionada á carga de traballo que 
houbese. O período de escolarización é, normalmente, 
moi reducido e do tempo en que se vai á escola, a 
participación non era continuada.

64
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Eu tuven que deixar a escuela con dez anos para criar a 
miña irmán. Porque miña nai tuvo a miña irmán e ela 
tuvo que seguir cosendo. Papá estaba enfermo e había 
que manter a casa. Entonces eu con dez anos deixei a 
escueliña e era a que criaba a miña irmán e máis atendía 
a papá. (P.C., Salcedo).

A educación era, maioritariamente, reservada para 
os fillos varóns e neles se empregaban os recursos coa 
finalidade de que aprenderan un oficio. As mulleres, con 
saber ler e escribir bastaba. Xogar, naquela altura, era 
un luxo que se reservaba para días especiais, como os 
domingos, ou se intercalaban entre os labores que se 
facían en conxunto con outras nenas.

Non, eles despois da escuela, eles (os irmáns) a xogar e 
a min encantábame xogar pero non podía; o único os 
domingos á tarde pero antes de xogar tiñas que limpar a 
cociña. (D.C., Tomeza).

Non a deixei, sacáronme, porque daquela para a casa 
eran as mulleres, os homes a estudiar. Quen querían que 
estudiara era meu irmán eu non. E a min gustábame. 
(R.M., Tomeza).

Cando se podía íase á escola; cando non había que 
atender os traballos na casa.

Sabes cando ía? Cando chovía, que non se podía 
traballar na casa. E como alí nos daban unha taciña de 
leite, estabamos quentes todo o día ata as cinco da tarde. 
Pero cando facía bo tempo, a trabajar. (M.C., Estribela).

O traballo na infancia era unha constante e tamén unha 
necesidade.

Eu de sete anos xa andaba diante de dúas vacas a labrar; 
miña nai detrás co arado e eu coas vacas. (O., Salcedo).

Dende os sete anos tuven que ir traballar: mariscadora, 
labradora, trenzando leña, partindo leña… 60 quilos 
desde Castiñeiras á finca de Lourizán con semente de 
eucalipto. (R.F., Tomeza).

Nalgunhas ocasións, cando o interese por estudar 
o básico era moito, atopamos casos en que as nosas 
protagonistas decidiron estudar en horario nocturno, 
compaxinando o traballo cos estudos primarios.

(Na fábrica) Eu repasaba as prendas que saían, se tiñan 
buracos eu repasaba. Aprendín alí.[…] E fun ao colexio de 
noite, ao saír da fábrica e aprendín moi pouquiño. Ía ao 
colexio que poñían de noite, de 8 a 10. (H.G., Tomeza).

Outra das tarefas atribuídas ás mulleres e ás nenas era a 
preparación do alimento. Cociñábase na lareira, onde se 
prendía o lume que servía tanto para dar calor como para 
preparar a comida, aínda que este sistema tiña certos 
inconvenientes:

Daquela non había cociñas de ferro. Había lareiras e 
tiñas unha pedra e encima da pedra poñías os trespés, 
encima a pota e coa leña a pota era todo borro e lavabas 
cun cuchillo, e collíamos a area e os estropallos de esparto 
e veña a rascar, a rascar. […]Despois xa todo se foi 
modernizando […], pero agora xa estamos escaralladas. 
(M., Estribela).

Si claro, para axudar á miña nai, que ela ía ás cañotas. As 
cañotas é o que queda cando cortas os pinos estreitiños, 
e a muller ía a quitar as cañotas para traer á casa para 
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facer lume co que facer as comidas. (M., Estribela).

Agora ben, preparar a comida non se limitaba a cociñar 
senón que, con frecuencia, tiñan que levarlles o xantar 
aos homes da familia que traballaban fóra da casa. Cunha 
tarteira na cabeza, desprazábanse a andar desde o seu 
lugar de residencia ata aquel onde os seus familiares 
traballaban.

Aos dez anos ía a Marín co leite. Andando, andando por 
camiños de cabras e coa lata na cabeza… con dez anos. 
E un cesto de asa no brazo e uns garavanzos para vender. 
Cando viñamos parabamos nunha tenda e entonces alí 
colliamos un cuarteirón de aceite, ou medio cuartillo 
ou traiamos peixe da praza. Marchabamos ás oito, oito 
e media e chegabamos ao mellor ás doce. Chegabamos 
á casa; miña nai andaba coas xornaleiras na finca e 
chegabas á casa, lavabas o peixe, facías a comida e 
outra vez a Marín, a levarlle a comida a teus irmáns, que 
traballan cerca de Marín. A Marín levaba ben, ao mellor, 
tres cuartos de hora ou máis. E despois viñas, comías 
ti alá con teus irmáns, e despois chegabas á casa e ibas 
a coser. Eu aos doce anos xa me meteron a coser. (O., 
Salcedo).

Nunha época que todas as entrevistadas coinciden en 
describir como dura, de moito traballo e con poucas 
comodidades, non se dispoñía nin de auga corrente e era 
habitual carrexar auga das fontes para a casa ou levar as 
pezas de louza para lavar.

Cada día tiña que erguerme ás 6 da mañá para ir por 
auga á fonte e deixarlle auga na casa a miña nai. (R., 
Salcedo).

Non había auga na casa e tiñamos que ir lavar a louza á 
fonte de Mogor. As potas de borro había que lavalas con 
coitelo, con estropallos de esparto ou coa area da praia. 
(M., Estribela).

As mulleres tamén eran as encargadas de manter limpa 
a roupa da casa. Os lavadoiros e as beiras do río eran 
lugares moi frecuentados ata que apareceron as lavadoras 
e os converteron en testemuños dun pasado latente. Era 
común que un grupo de mozas se reunira unha vez á 
semana para ir ao río lavar a roupa, tanto da casa como 
da familia (Fig.64). O traxecto facíase a pé, coas cestas 
na cabeza e unha banqueta debaixo do brazo; e mesmo 
cunha cesta enriba da outra, unha coa roupa de cor e 
outra coa roupa branca. No río había que poñerse de 
xeonllos a lavar ou, quen a tiña, nunha banquetiña feita 
de madeira á que se lle poñía debaixo un trapo ou unha 
manta para aliviar a dor dos xeonllos. Aínda así, non 
era infrecuente que sangraran de estar contra a pedra. 
Lavábanse as mantas e as sabas e poñíanse ao clareo: nun 
campo próximo botábase a roupa branca, humedecida 
e con xabrón, ao sol para manter a cor. No tempo que 
estaba exposta era preciso regala de cando en vez para 
evitar que collese o fume, a cor amarela que podía quedar 
ao bater o sol, polo que había que procurar mantela 
sempre húmida:

Tiñamos que ir lavar ao río e o río era lonxe da casa, 
deixabas a roupa ao clareo e tiñas que ir despois a regala, 
cun medo… Levabas a roupa escura e deixábala alí a 
secar ou traíala para a casa pero a roupa branca, das 
camas ou toallas, deixábala ao clareo na herba e para 
que non se puxera amarela co sol, había que ir regala. 
Eramos 5 irmáns e era moita roupa a que tiñamos que 
lavar. (D.C., Tomeza).
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Despois lavábase de novo para retirar o xabrón, torcíase e 
poñíase nos toxos a secar, dobrábase e xa viñan como co 
ferro pasado.

A maioría das mulleres lembran esta faena como 
agradable, xa que lles permitía estar con amigas e 
veciñas, falaban coa xente que atopaban no camiño ou 
que ía moer ao muíño:

Era moito traballo pero era bonito porque había moita 
xente, falabas, e había muíños mais arriba e falabas 
tamén cos que ían moer. Ías a andar e falabas tamén coa 
xente das fincas. (E., Ponte Sampaio).

De ir moer ao muíño tamén se encargaban as mulleres. As 
horas de moenda podían ser de día ou de noite, dependía 
da quenda no muíño de herdeiros, e íase sobre todo no 
inverno xa que no verán a forza da auga era pouca para 
mover o mecanismo. Co saco de gran na cabeza e unhas 
condicións climatolóxicas nada agradables, as noites no 
muíño deron pé a xornadas de traballo pero tamén de 
festa e divertimento nas muiñadas.

Había que ir sola, de noite. Porque ás veces ao mellor 
botabas o muíño a moer ás oito da noite no inverno pero 
era noite pecha e despois ás veces terminabas ás dez ou 
ás once da noite. Non é que fora lonxe, era preto, pero era 
todo pola beira do río. (P.C., Salcedo).

E ademais disto, cosíanse as pezas de roupa que había 
que remendar, reparábanse os colchóns de follato 
cando era preciso, cultivábase unha horta coas verduras 
de consumo habitual, coidábanse os animais da casa 
(ovellas, vacas, porcos, galiñas…): dábaselles de comer, 
arranxábanse as cortes, íase ao monte por estrume 

ou toxo e ás fincas a por herba, sacábanse cando era 
necesario a pacer, muxíanse as vacas a pesar das patadas 
e das moscas no verán que propiciaban, de cando en vez, 
algún golpe co rabo da vaca na cara…

E tiñas que coidar os fillos. Porque, a quen llos deixabas?. 
(C.P., Tomeza).

O traballo no campo

En Galiza as mulleres sempre tiveron un papel moi activo 
no campo e foron, en boa medida, as que sustentaron a 
produción agrícola. A división do traballo neste ámbito 
era moi flexible xa que era preciso asumir calquera tipo de 
tarefa, en función do que esixían as circunstancias. Non 
se pode afirmar, pois, que houbese labores atribuídos en 
función do sexo.

A muller tivo unha importancia vital na agricultura, o 
que lle outorgaba certa liberdade en contraposición aos 
estándares da época. O discurso do doméstico imperante, 
que a relegaba ao espazo privado e a afastaba da vida 
pública e social, non pode asumirse como o único modelo 
existente pois as relacións da muller na sociedade son 
moi diferentes segundo o contexto. Se ben este discurso 
estaba moi asumido entre as novas clases burguesas, 
as mulleres traballadoras foron alleas por obriga a esta 
ideoloxía pois delas dependía a supervivencia das súas 
familias.

En épocas en que a emigración masculina foi moi forte, 
moitas mulleres asumiron para si a responsabilidade 
plena do fogar; a responsabilidade dos fillos, da economía 
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e da casa. Pero non só se daba esta circunstancia nos 
casos en que quedaban soas pois tanto homes como 
mulleres herdaban a terra, principal fonte de ingresos.

Labores de gran dureza, como ir ao monte, facer as 
estradas ou traballar nas canteiras, foron realizados polas 
mulleres. (Fig.65)

Levabas as vacas dos veciños ás veigas e entonces 
dábanme de almorzar e máis un cacho de pan porque 
miña nai ía á canteira e gañaba 12 pesetas. E daquela 
custaba un quilo de fariña 12 pesetas e o que gañaba no 
monte todo o día era para comprar fariña para a noite 
revolvela como se fora para o gando e comela nós (N.P., 
Tomeza).

As nenas, soas ou en compañía dalgún adulto, carrexaban 
leña, toxo, pastaban cos animais… (Fig.66)

Tería eu once anos. E marchaba ao toxo ao monte, 
eu máis outra señora; iamos as dúas. Pero o día que a 
señora ás seis da mañá non chegaba, eu marchaba sola. 
Subiamos ao monte, apañabamos un feixe de toxo e 
deixabámolo mustiando para o outro día e ao outro día 
estaba mustio e facías un feixazo! Bueno, pesaba aquel 
toxo… E ía a iso porque nós non tiñamos para facer un 
pouquiño de abono. Despois chegabas á casa ás nove da 
mañá, máis ou menos, cando todo o mundo se levantaba 
aínda da cama, chegaba eu xa co feixe de toxo. (P.C., 
Salcedo).

O monte esixía grande esforzo físico pois en numerosas 
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ocasións o toxo estaba en zonas non accesibles para o 
carro. Isto supoñía que había que coller o toxo, cortalo, 
atalo en feixes e carrexalo para o lugar onde podía chegar 
o carro para, unha vez alí, cargalo de novo no carro e 
levalo para a casa. Por desgracia, sempre podía haber 
quen se aproveitaba do traballo feito:

Muitos feixiños de toxo de Loureda para arriba. Carretei 
unha vez, aínda o lembro, 28 feixes. Chorei máis! En 
dous días: Papá apañaba e eu carretaba dese monte, para 
despois carretar no carro. E chegamos ao día seguinte e 
non estaba o toxo. Roubárano. (L.G., Salcedo).

Ao monte tamén se levaba o gando a pastar e era habitual 
reunir as cabezas de varias familias e levalas a pastar 
xuntas.

Nas veigas os labores eran interminables. (Fig.67, 68) O 
ciclo completábase ano tras ano: plantar, coidar, recoller, 
limpar e volver plantar. A forma de cultivar a terra era 
máis manual e a agricultura apenas estaba mecanizada. 
Eran cotiás actividades como carretar herba para os 
animais, sachar, cavar na viña, vendimar, mallar, esfollar, 
labrar cos bois, arrincar carros de abono, coidar dos 
animais, recoller os froitos, plantar, sacudir na herba, 
cortar no toxo, carretar pinos…

Antes por exemplo botabas unha finca de patacas e tiña 
que ser a legón; agora con eses tractores vas alí sentada, 
vas botando a pataca no buraco cada máis ou menos… o 
diámetro que vexas, vas botando. (L., Estribela).

E veña cos bois a labrar aquela veiga toda redonda, e 
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veña cos bois e veña e veña, e dálle, dálle, dálle… o outro 
día era domingo e non podía acabar de labrar. Cos bois, 
o arado dos bois! E a cargar cos pinos! Era un traballo 
duro pero nós levabámolo con gusto. (C.S., Santa María 
de Xeve).

Estes traballos forman parte da vida das mulleres.  
Realizáronos durante a nenez axudando nos labores 
que podían e tamén na vida adulta, incluso cando eran 
asalariadas:

O traballo non acababa na fábrica. Despois había que 
facer os traballos do campo. (C.P., Tomeza).

No verán xa te esperaban co legón na veiga para sachar o 
millo. (M.L., Tomeza).

Non había distinción de días nin de horas; e de especial 
dureza era o mes de maio, que concentra moitas das 
tarefas de plantación para as novas colleitas: En maio de 
meu me caio; ou de fame ou de traballo.

Ademais dos labores propios da casa de cada quen, outra 
modalidade de traballo no campo era ir ao xornal. Estas 
persoas coidaban as terras alleas ou colaboraban en 
tarefas que requirían abundante man de obra a cambio 
de comida ou dalgún beneficio para si. En ocasións, 
tratábase de persoas que non posuían terras de seu e ao 
traballar nas dos demais obtiñan algúns dos alimentos 
que colleitaban. Normalmente, a veciñanza sabía quen 
andaba ao xornal e, duns para outros, mandaban recado 
cando alguén requiría dos servizos da xornaleira. Cando 
se ía a unha casa ao xornal, ademais dos labores propios 
do campo, podían realizarse tamén as tarefas da casa 
como parte do traballo.

Miña nai non tiña nin vacas nin fincas pero si iba ao 
xornal e eu tiña que ir con ela ao saír do colexio. Ía 
máis ben co profesor co que eu ía ao colexio: miña nai 
traballáballe as fincas e eu limpiáballe a casa. (T.G., 
Tomeza).

A día de hoxe, aínda que a importancia da agricultura para 
os ingresos do fogar segue a ser innegable, é considerada 
cada vez máis como unha fonte de ingresos extra.

Os traballos no mar

O mar foi para as mulleres unha importante fonte de 
riqueza que lles outorgou certa independencia financeira.

Un dos labores máis estendidos nas áreas costeiras 
foi o de mariscadora. A pesar de ser un traballo de 
extrema dureza, foron e son moitas as mulleres que a 
diario se meten no mar, verán e inverno. Esta actividade 
proporciónalles suficientes beneficios económicos 
para se identificaren a si mesmas en termos do seu 
valor produtivo e do seu status de traballadora. Como 
traballadoras conseguen vender o seu propio marisco, o 
que lles permite ter unha fonte de ingresos propia e non 
depender de comercializar o peixe dos homes ou de se 
empregaren nas fábricas de conservas.

O oficio de mariscadora aprendíase de nais a fillas 
e non é nada infrecuente atopar nenas que xa desde 
moi novas van mariscar en compañía dalgunha muller 
adulta. (Fig.69) Naquel tempo as nenas non ían á escola 
ata os sete anos e as nais non tiñan con quen deixalas, 
o que as obrigaba a levalas con elas para o mar. Deste 
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xeito, as nenas ían aprendendo aos poucos a mariscar.

Eu aos 7 anos xa fun á ribeira, a mariscar, e ás veces 
teño acompañado á difunta de miña nai a vender 
a Pontevedra, coa cestiña na cabeza, co peixe, coas 
ameixas que colliamos. (R., Estribela).

Aos 7 anos quixéronme na escola, antes dos 7 anos non 
me quixeron na escola. E eu antes de empezar na escola 
xa ía a traballar ao mar a coller caramuxos […]. E despois 
fun á escola. (M.C., Estribela).

No marisqueo traballábase coas mareas (excepto cando 
se mariscaba de a bordo). Traballaban cinco meses e tiñan 
outros sete de veda. (Fig.70) Cando se abría a veda había 
centos e centos de persoas. De mozas, esta actividade era 
libre e non tiñas onde meter o legón de tanta xente que ía. 
Viñan de Figueirido, de Marcón… e cando cocían viñan 
cun cabadiño coller os berberechos e os mexillóns para 
faceren empanadas. As zonas de marisqueo non estaban 
delimitadas e podían ir a aquelas praias que lles podían 
dar mellores resultados. De Estribela podían ir a Vilaboa 
ou a Poio… Daquela mariscábase para comer e para 
vender pero co tempo xa non se puido levar nada para 
comer; só para vender. Con certa nostalxia relatan que 
aínda habendo tanta xente sempre houbo para todas.

A mariscar ían principalmente as mulleres pero tamén 
había homes. O marisco collíase, sobre todo, en seco, na 
area da praia, co sacho ou coas mans: “antes a que tiña 
mans, tiña mazás”.

Andabamos co dedo, verdade? Mira que dedos chatos de 
coller a ameixa. […] Metíamos os dedos así e quedáronme 
deformados. (M.G., Estribela).
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Despois inventáronse as varas, as ganchas coas varas e xa 
se metían no mar.  

Os cambios, e por tanto as melloras, son considerables. 
Comentan con alegría as innovacións que lles permiten 
desenvolver o seu labor con algo máis de comodidade. 
Un exemplo son as roupas de auga, bastante recentes 
segundo nos din. No tempo en que elas eran mozas había 
que ir mariscar co que se tiña, e se se tiña, porque hai quen 
lembra de ir descalza, tremendo co frío e aguantando os 
golpes da area nas pernas ennegrecidas de frío.

Iamos polo camiño no medio de octubre e caía a neve 
entre os pés; e a neve por debaixo a romper tri-tric, 
trelaba a neve; e onde é agora a Pontesa, pasabas por 
un regatiño que había que cruzar descalza até chegar ao 
monte de area. E aquela auga de estar parada, era cedo 
as 6 ou as 7 da mañá, aquela auga serraba. […] E despois 
moitas veces facían unha poza e orinaban e dicían: 
meter aquí os pés! e poñiámolos alí que estaba quentiña. 
E caíanche as lágrimas do frío. (I., Ponte Sampaio).

Tamén son considerables as mudanzas nas ferramentas. 
Antigamente traballábase co aro dun barril ou dun balde. 
Agora dispoñen doutros aparellos que lles permiten acadar 
mellores resultados. Algúns dos enxeños que empregaban 
eran de creación propia, mostras do bo coñecemento que 
estas mulleres tiñan da súa contorna, do seu traballo e de 
como facelo máis rendible e menos laborioso a un tempo. 
Nunha ocasión deseñaron un caixón cun cristal porque, 
cando se movía moito o mar, non daban visto os buracos 
dos bivalvos. Chamábanlle o radar. Era alto e aberto por 
riba; por baixo tiña o cristal. Polos lados ía pechado. 
Este invento poñíano no chan e así conseguían que non 
bailara a auga e ver os buracos con maior claridade. Dentro 

levábanlle dúas ou tres lanternas e empregábano cando 
ían mariscar de noite. Mirabas polo cristal e metías a man 
por baixo e xa tirabas a ameixa. Os primeiros que fixeron 
eran grandes pero despois tiveron outros que eran máis 
prácticos cando había que escapar na veda.

Unha vez recollido o marisco había que buscar 
compradoras para poder vendelo. Cando era necesario 
íase vender directamente da praia, incluso molladas.

Vendíamos alí mesmo, nas casas das que compraban. E 
despois elas distribuían; o que gañaban, gañábano elas, 
ou eles. A nós pagábannos o noso traballo e despois se 
moito gañaban, gañábano; tamén se perdían a min non 
me viñan buscar á casa. (M.C., Estribela).

O marisqueo estaba permitido só cinco meses pero esta 
normativa era moi difícil de cumprir pois o resto do ano 
tiñan que alimentar igualmente as súas familias, o que as 
obrigaba a faenar en tempo de veda. Como consecuencia, 
teñen pagado multas, téñenlles quitado as ferramentas e 
o traballo e mesmo algunhas pasaron polo cárcere.

E viñan os marinos e téñennos tirado o berberecho ao 
mar. E unha vez dixéronme: usted lo tiene que tirar al 
mar. E eu caladiña e díxenlle: eu non os tiro, —no los 
tira? Entonces se los tiramos nosotros, —pois é mellor 
porque eu non os tiro… e alá o saco todo ao mar. Un 
traballo enorme tirado. Un traballiño enorme, pois 3 
horas ou máis, o que durara a marea. (C.P., Tomeza).

Tan común era mariscar no tempo da veda que nin 
sequera se denominaba a actividade como furtivismo, 
senón que se dicía ir mariscar no tempo da veda ou ir 
á roubeta. Tamén era bastante habitual ir de noite, 



traballadoras: termando da terra, do Ceo e do mar  | 125

actividade prohibida xa que só se permitía ir a unha 
única marea polo día. No entanto, cando eran as marés 
vivas de outubro, que eran mareas moi boas, ían de noite. 
Facían falta os cartos. Xuntábanse un grupo de mulleres, 
esperaban a que devalara o mar e, cando devalaba, 
entraban. Mentres mariscaban tiñan que estar atentas 
por se os vixiantes da Comandancia as descubrían e 
escapar cando era necesario.

A parte nova do cemiterio de Lourizán […] viñeron ata o 
cemiterio detrás miña e estaban os moldes […] e metinme 
dentro dun panteón para que non me colleran. (L., 
Estribela).

A actividade de mariscadora era tan recoñecida que 
mesmo lles fiaban nas tendas. Compraban durante o 
ano nos comercios sabendo os propietarios que ao abrir 
a veda recuperarían o diñeiro emprestado. E así, cando 
ese momento chegaba ían pagar as débedas para que lles 
volvesen fiar na nova temporada. A pesar de ser un labor 
duro, era moi rendible:

Cando entrou a Xunta empezamos a traballar 7 días ao 
mes. Pero neses 7 días eu gañaba máis do que gañaba o 
meu home ao mar, ao Gran Sol. (L., Estribela).

Na lonxa traballaron colocando o peixe nas caixas e 
axudando a descargar a mercadoría dos barcos.

Despois empecei a ir á lonxa, á lonxa de aquí de Marín, 
a traballar no peixe para os carrexóns: eran feirantes que 
viñan de Ourense, Lugo, A Estrada… viñan cos burros e 
levaban a mercancía cos burros. Empacábaslle o pescado 
nunha caixa ou nunha cesta […] e ganabas unha peseta. 
(D.O., Estribela).

Ademais do marisqueo e da lonxa, estaba a alternativa das 
bateas. Era máis esixente pero gañaban máis. Carentes 
dos avances mecánicos cos que contan na actualidade, 
había que levantar as cordas a pulso, cos brazos, entre 
dúas ou tres mulleres:

Agora hai grúas para levantar as cordas, pero antes 
tiñámonos que meter no puntón, coller un cabo e 
amarrar a corda, abrazala así e tira e volve a meterme 
para abaixo, e volve a tirar para riba. Antes tiñamos que 
enrolalo cos pés primeiro e despois a man; agora hai 
unha máquina. (L., Estribela).

Nos días en que os compradores viñan buscar mexillón 
levantábanse de madrugada para ir cargar os camións. 
E isto facíano con 14, 15, 16 anos. Cando recollían as 
cordas facían o desdobre: escollíase a cría que podía estar 
concentrada en grandes cantidades nunha única corda, 
desfacíase todo e repartíase noutras cordas para que tivera 
sitio para medrar. A cría reservábase para as cordas de 
novo. Ademais de nas bateas, a cría tamén se collía no mar. 
Trátase dun traballo semellante ao dos percebeiros; moi 
perigoso. Todo isto facíase á man, sen luvas nin nada. Na 
actualidade cambiou e teñen grúas para levantar as cordas 
e máquinas que separan o grande do pequeno.  

A nivel legal apenas había contratos e tampouco pagaban 
a seguridade social. A única cobertura legal con que 
contaban era un seguro de accidente, que nin sequera de 
enfermidade. A titular dese seguro variaba e estaba unha 
semana ao nome dunha e outra semana ao doutra; e ía 
mudando entre as empregadas. Cando algunha delas sufría 
algún contratempo de tipo laboral cambiaban o nome da 
persoa asegurada para o da que sufrira o accidente. O resto 
carecían de cobertura.
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Traballos de servizos urbanos

A cidade era centro de referencia para as traballadoras 
do rural pois nela encontraban tanto un punto de venda 
para os excedentes do campo ou doutros bens que 
posuían como aqueles empregos, que case sempre sen 
ningún tipo de prestación, eran rexeitados polas clases 
medias burguesas.

A venda directa de produtos do campo significaban 
unha entrada directa de diñeiro que lles permitía facer 
fronte aos gastos derivados de impostos e rendas e 
tamén facilitaban a adquisición de bens que non podían 
manufacturar ou difíciles de conseguir.

Acordan iso: un canteiro viña e tiña que levar a petaca e 
claro, non traían case cartos, ás veces non lle pagaban. 
Eran oficios moi mal pagados. As mulleres ían co leite e 
vendían os ovos, vendían as galiñas e vendían todo e con 
iso gañaban os cartos para pagar a contribución. (I.M., 
Santa María de Xeve).

Longos camiños de ida e volta, ao calor do sol ou 
intentando escorrentar o frío, eran trazados desde as 
parroquias do rural pontevedrés á cidade. Cargadas 
cos alimentos que colleitaban, cos bidóns do leite, con 
ovos, coas galiñas, con carros de leña ou de toxo que 
xuntaban… as mulleres vendían na cidade a mercadoría 
e volvían, se había sorte, cargadas á volta co peixe ou 
outros alimentos. (Fig.71)

Un dos oficios máis destacados é o de leiteira. A andar cos 
bidóns de leite na cabeza e cos zocos nos pés primeiro, 
despois coa axuda dunha burra, máis tarde dun carriño 
e, recentemente, do autobús ou do coche particular, a 
leiteira fixo todos os percorridos posibles. De casa en casa 
repartía o leite reservando o mellor para a clientela que 
adoitaba collerllo con maior frecuencia. Porque podía 
darse o caso de que nalgunhas casas nas que recollía 
lle deran o leite con auga, o que rebaixaba a calidade, e 
reservábase para aquelas clientas que pagaban menos 
ou que non eran fixas. A leiteira, pois, debía estar 
dotada de boa memoria e saber ben a quen lle entregaba 
que leite, pois diso dependía que lle pagaran máis ou 
menos e tamén gañar a confianza de quen compraba. 
Noutras ocasións podía darse o caso de lle traer o leite 
mal medido. Dicíanlle que era unha cantidade inferior, 
polo que non lle quedaba outra alternativa que engadir 
ela mesma un pouco de auga no bidón. Esta práctica 
era pouco aconsellable, xa que ao chegar a Pontevedra 
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o axente de arbitrios analizaba o leite e, se non era a 
esixida, tiraba con el. Por estes motivos, para a leiteira 
era moi importante saber da calidade do produto e 
como facer o reparto. Destas habilidades dependía o 
volume das vendas e, por tanto, dos ingresos. Á parte, era 
conveniente saber economizar ben os recursos e reservar 
parte das ganancias para pagarlles ás mulleres ás que lles 
mercaba a mercadoría, ás cales se lles acostumaba pagar 
por semana. En moitas ocasións estes prazos supuñan 
un esforzo grande para a leiteira xa que nas casas a onde 
levaba o leite tampouco lles pagaban en tempo.

Sen se dedicaren exclusivamente a este oficio, tamén 
se podía dar o caso de mozas, e mesmo nenas, que 
levaban para vender o leite da súa propia casa, xunto 
con algún outro produto da horta. Co diñeiro recadado 
aproveitaban para comprar os víveres necesarios:

Aos 10 anos xa ía a Marín co leite, a lata de leite na 
cabeza e un cesto de asa no brazo e uns garavanzos 
para vender, unhas casulas. Cando viñamos de volta 
parabamos na tenda do Chocho, varias (xóvenes, mozas, 
maiores…) e alí colliamos algo de aceite, ou peixe, para 
levar para a casa. Saiamos para alá ás 8 e ás 12h xa 
estabamos de volta. (O., Salcedo).

Costureiras, xastras ou modistas desenvolveron tamén 
o seu labor no ámbito urbano. (Fig.72) Esta profesión era 
en moitas familias a elixida para mellorar as fillas, polo 
menos unha delas. Foi considerada unha maneira de se 
empregar e abandonar a dureza dos traballos do campo. 
Moitas mozas deron as primeiras puntadas, pouco a 
pouco, nos talleres de Pontevedra acompañadas polo son 
constante das radios. Segundo avanzaban na aprendizaxe 
facían traballos máis elaborados aínda que na súa 

condición de aprendizas apenas cobraban. As xornadas 
eran longas e en datas sinaladas, como as Festas da 
Peregrina ou nalgún velorio, cando o volume de encargas 
era elevado, quedaban pola noite para adiantar o traballo. 
Era o que lle chamaban velar.

Cando saían do taller podían coser polas casas, para 
talleres e tendas de roupa ou na propia vivenda. Aquelas 
que cosían polas casas desprazábanse andando a xunto 
da familia para a que ían traballar (con frecuencia 
de boa posición económica) e botaban o día enteiro. 
Normalmente dábanlles alí de comer e marchaban á 
noite. Facían de todo: roupa, sabas, remendos… Moitas 
destas costureiras abandonaban esta modalidade ao 
casaren e comezaban a coser no seu fogar. Horas e horas 
de costura, día e noite, para ter feitas as encargas para 
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a data concertada. Coser na casa non tiña horario e 
había que estar disposta para atender as clientas cando 
o requirían. Cosían ata altas horas da madrugada para 
teren todo preparado xa que, ademais deste mester, polo 
día había que traballar a terra e coidar dos nenos. Todos 
os días eran laborables.

Había, no entanto, quen prefería ir de xastra pois, a 
diferenza das costureiras, cobraban algo como aprendices. 
O facer da xastra era máis complexo que o da costureira 
xa que son moitas máis puntadas. Nestes talleres convivían 
homes e mulleres pero o encargado acostumaba ser 
sempre home. A pesar de seren as mulleres as que facían 
os traballos máis finos, o seu salario era inferior ao dos 
homes. Desprazábanse andando ao taller todos os días, 
pola mañá e pola noite, cando saían. Reuníanse grupos de 
mozas e mozos da mesma parroquia e volvían para a casa 
aproveitando a compañía para cantar, falar e divertirse 
despois dunha longa xornada. Nalgúns casos entraban ás 
nove da mañá e estaban no taller todo o día, até as oito ou 
nove da noite. Á hora do xantar, se era moita a distancia 
do lugar de orixe, comían un bocadillo e continuaban o 
labor pola tarde.

Pero non todo era traballar e en ocasións escusábase 
a ausencia nocturna alegando que había que velar, 
aproveitando o engano para ir a algún baile.

Tantas horas de costura deixaron a súa pegada nos ollos 
cansos das costureiras e son problemas habituais que se 
durman as mans ou a artrose.

Sen dereitos de ningún tipo, moitas das mulleres do rural 
encontraron emprego a asistir nas casas das familias 
con máis recursos. Isto supoñía encargarse de todos os 

labores do fogar: lavar, cociñar ou limpar, ao tempo que 
se exercía tamén de coidadora das crianzas da familia.

Outro dos servizos frecuentes que se realizan para 
a cidade era o de lavandeira. Sen lugares onde poder 
lavar a roupa, moitas mulleres collían entre as puntas 
dunha saba a roupa das clases acomodadas para lavar no 
lavadoiro ou no río. Entre todas, nais e fillas, lavábanse 
sabas, toallas, pezas de vestir… que despois se volvían 
levar de volta dobrada e co ferro pasado.

O traballo nas fábricas

A falta de regulación do traballo nas fábricas obrigaba ás 
traballadoras a se adaptaren ás necesidades de produción 
da empresa, o horario axustábase segundo os intereses 
dos propietarios e apenas contaban con cobertura social. 
A muller como traballadora non accede a postos de 
relevancia e, mesmo en empresas nas que a maioría das 
empregadas son mulleres, os postos de responsabilidade 
ocúpanos os homes.

O salario case sempre era inferior ao que cobraban os 
homes, agás algunha excepción como esta, na telleira da 
Barca:

E ganaban as catro mulleres que traballaban alí máis 
cós homes. Tamén é certo que ningún home quería 
facer o traballo delas. Algúns homes protestaron por 
esa diferenza de salario, pero aquela era unha empresa 
moi seria, os xefes principais eran holandeses. Despois 
na oficina había outros superiores que xa eran de 
Pontevedra. Nesa fábrica empezaron traballando só 
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homes; pero os homes non aguantaron o traballo. (L.G., 
Salcedo).

O diñeiro que se gañaba destinábase para contribuír 
á economía familiar e non podían dispor del 
individualmente:

A min dábanme un sobre e xa llo daba á miña mai (R., 
Salcedo).

Sen outro modo de desprazamento, había que ir ao lugar 
de traballo a andar, cumprir coa xornada laboral e volver 
de novo para a casa a pé:

E pasabámolo ben. Mellor polo camiño que na fábrica 
(R., Salcedo).

Normalmente a xornada non acababa aí e, despois de 
saír da fábrica, realizábanse os labores propios do campo, 
sobre todo no verán, cando os días eran máis longos.

E despois non só iso, despois traballábamos no campo, 
que eu traballei moito con vacas e bois e detrás dun 
arado dándolle volta á terra. Co arado de dúas rabelas 
que pesaban un quintal, de ferro. E había que levantalo e 
darlle volta e… (L., Estribela).

E, se facía falta, incluso había quen tiña outro emprego a 
maiores:

Despois fun a unha fábrica a Lourido, unha fábrica 
de conserva. Íbamos de aquí a Lourido andando e de 
Lourido para aquí andando e cando volvía da fábrica, 
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ía para o monte para facer un camión de pedra de 
mampostería. (N.P., Tomeza).

A condición de traballadora asalariada permítelle a 
participación social, sobre todo a través dos conflitos 
laborais. A pesar de que os avances son considerables, 
existe sobre elas outra presión de tipo social que segue 
a condicionar as súas decisións en función do que se 
consideraba o comportamento moralmente aceptable.

Cambiou o ambiente, que a nós non nos gustaba. 
Cambiou o ambiente persoal. Era un problema que 
había entre persoas que despois despedíronos e todo. Foi 
unha parella que el era casado e ela era casada e colleron 
amizade […]; o ambiente corría e nós eramos chavalas 
xóvenes. E a nós iso non nos iba e eu prefería que non 
me tomaran na boca que o soldo. E eu saín dalí, fun para 
outro lado, gañei menos pero estaba tranquila. Iso corre 
de boca en boca; iso para nós non nos… Eu daquela tería 
21 ou 22 anos. (L. G., Tomeza)

En moitos casos, a vida laboral asalariada acaba ou ben 
ao casaren ou ben ao quedaren embarazadas:

Aos 18 anos fun para a Pontesa ata que me casei e despois 
de casada, así que tiven a primeira filla tiven que cuidala 
e deixei o traballo, coidar a filla e seguir facendo os 
traballos da casa. Estiven dos 18 aos 25 anos na Pontesa, 
cando tuven a filla. Que como non había gardería tívena 
que atender. (M.L., Tomeza).

Un dos sectores que xerou máis emprego feminino foron 
as conserveiras. A fábrica recibía o peixe e o marisco e 
as empregadas eran as encargadas de preparalo para a 
conserva:

Había que sacarlle a peliña cun trapiño de saco, e 
abrila, poñela nos papeis, e despois empacala nas latas. 
Aceitábanse e cerrábanse as latas. (R., Salcedo).

A carrexar bidóns de aceite, caldeiros, porque viña nuns 
bidóns grandes, cunha billa; metiamos e veña caldeiros 
de aceite para as máquinas e alí unhas a enlatar, outras a 
empacar. (L., Estribela).

O horario variaba en función do traballo, ata que se 
acabara o marisco ou o peixe. As xornadas eran moi 
longas e mesmo se prolongaban de noite.

Na conserveira podías entrar ás nove da mañá, pero 
igual saías ás 2 ou 3 da mañá. Había días que non viñas 
á casa, quedabas alí para o día seguinte, sen durmir nin 
nada. E xa non volvías até que non se acabara o peixe. 
Era igual se cadraba sábado ou domingo, se había peixe 
había que ir. (R., Salcedo).

Todas estas horas de traballo alegrábanse co bo ambiente 
que invadía a fábrica. Mesmo os xefes as animaban a 
cantar, aínda que as motivacións era ben diferentes:

E cantabamos para que non lle coméramos as ameixas 
e máis as xoubiñas. Cantar, cantar mulleres!, xa nos 
mandaban cantar. E eu durante catro ou cinco anos alí 
a comer patacas cocidas con loureiro e unha pouquiña 
azafrán e quentalas alí nun forno; e quen o dera! 
Probabamos ás escondidas. (N. P., Tomeza).

Outro centro importante de emprego feminino foi a 
fábrica de louza da Pontesa. (Fig.73) Se ben o salario 
era, segundo elas, non moi elevado, todas coinciden 
en destacar as boas condicións que esta fábrica ofrecía 
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para a época. Mozas de todas as parroquias e lugares 
dos arredores acudían cada día, algunhas a andar e 
outras no servizo de autobuses que a propia empresa 
facilitaba. Organizábanse en diferentes quendas e por 
seccións. Ao igual que noutros traballos, as empregadas 
compaxinaban os labores da fábrica cos da casa, do 
campo e mesmo do marisqueo.

Ademais destes foron moitos outros os empregos das 
mulleres na industria. En conserveiras, en camiserías, en 
fábricas de gasosas, en almacéns, en fábricas telleiras, en 
fábricas de coadores, en xastrerías, en fábricas de cortizo, 
en fábricas de tabaco…

As páxinas ata aquí escritas son unha pequena mostra 
das historias de vida recollidas sobre as mulleres do rural 
dentro do proxecto A memoria das mulleres, do Concello 
de Pontevedra. A todas elas queremos transmitirlles 
desde aquí o noso agradecemento.
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As prostitutas da Moureira 
vistas por Sabino Torres
Ana Acuña, Universidade de Vigo

Introdución

A prostitución é un sistema antigo e case universal, 
considerado de forma diferente polas civilizacións 
antigas e orientais e pola civilización cristiá. Michelle 
Perrot (2008) cita o complexo caso de María Magdalena, 
encarnación do pecado e do arrepentimento, fronte ás 
mulleres galantes do Xapón medieval que tiñan como 
ocupación divertir co canto, coa danza e, eventualmente, 
co sexo sen estaren encerradas nin estigmatizadas.

En Pontevedra, a prostitución organizada xa se coñecía 
dende a Idade Media. Un documento do Livro do Concello 
de Pontevedra datado o 29 de novembro de 1493 informa 
da construción de moradas reservadas para aquelas 
“mulleres do partido” sen casa lícita para o seu oficio:

Quatro casas telladas et de paredes et çerradas con portas 
et chaves, arimadas ao muro da dita vila, feytas de una 
agoa, para as ditas mulleres del partido, en que biban et 
moren et usen de suas personas como elas quiseren, as 
quaes ditas casas abedes de faser et dar feytas et çerradas 
et portadas con chabes doje este dito dia da feyta.

Como sinala C. Pallares, o citado documento de 1493 
manifesta “o serodio da sedentarización da prostitución 

nesta vila, activo porto de Galicia” e “permite coñece-la 
organización da prostitución na Pontevedra de finais do 
xv.” (Pallares 1993: 87). Ademais, eses catro prostíbulos

rexentados polas autoridades municipais, proban 
claramente que a prostitución é tolerada pola sociedade 
e considerada como un mal necesario que non deixa de 
producir efectos beneficiosos. Admítese como un mal 
necesario ó considerar que ten unha dobre función: 
contribúe a defende-la honra das mulleres, evitando 
ou aminorando os actos de violencia sexual e reduce o 
número de adulterios (Pallares 1993: 87)

O noso obxectivo neste pequeno texto é achegarnos a 
unha realidade das mulleres que non se pode obviar: a 
da prostitución. Con este motivo recuperaremos a vida 
cotiá das mulleres na Pontevedra do século xx da man 
do cronista Sabino Torres e da súa obra As Tres Columnas 
(2008).

As prostitutas da Moureira 
n ás tres columnas de Sabino 
Torres
O retrato máis entrañable da prostitución na Pontevedra 
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da contemporaneidade ofrécenolo Sabino Torres na 
obra memorialística que acabamos de mencionar. 
Por esa razón, coñecer o seu texto é imprescindible 
se queremos facer unha semblanza da época e das 
mulleres que habitaron a Moureira con este oficio. 
O escritor pontevedrés preséntanos os comezos e os 
finais dos barrios a elas vinculados, os seus espazos, as 
protagonistas e os seus costumes; pero tamén nos ofrece 
as claves e as coordenadas para entender os cambios da 
cidade. Así, alude á relación intensa entre as construcións 
relixiosas e a prostitución, ademais da relación coa 
arquitectura da cidade:

¡Eran de ver as casas con adros asoportalados onde se 
repartían as dúas etapas da súa actividade! As plantas 
baixas foron sempre tabernas para escoller, nun ambiente 
festivo, as mozas coas que logo reloucar nos sobrados. 
Algunhas casiñas con patín (…) tamén formaban parte 
das construcións da zona (Torres 2008: 13) 

Tomando como guía o texto de Sabino Torres, 
imos facer un percorrido —necesariamente breve— 
polos asentamentos da prostitución, os espazos, as 
protagonistas e os costumes. (Fig.74)

Asentamentos

Segundo nos conta o cronista, o primeiro asentamento 
estaría, dende a Idade Media ata finais do século xix, 
no contorno da rúa Formigueira, no barrio da xudaría 
(Torres 2008: 9). Alí as mulleres “tiñan discreción abondo 
como para pasaren sen facer ruído, coa aceptación tácita 
da sociedade medieval pontevedresa, xa que estaban 74
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avaladas polas necesidades da construción do templo” 
(Torres 2008: 9).

Co derrube das murallas no século xix non só se 
modificou a estrutura urbana da cidade, tamén os 
asentamentos das nosas protagonistas: primeiro Xan 
Guillerme e, despois, o Campo do Boi.

No canellón do Ouro e Fonte da Moureira de Xan 
Guillerme, a prostitución exercíase nunhas “misérrimas 
construcións” (Torres 2008: 13). Con todo, sería neste 
asentamento onde comezaría o desenvolvemento e 
desprazamento lento ata o Campo do Boi, no corazón 
da Moureira, e onde “a industria da prostitución xa tivo 
un normal progreso” (Torres 2008: 15). Ese progreso do 
barrio foi respectuoso coa arquitectura, ao adaptárense 
as casas dos antigos mariñeiros:

As casiñas do Campo do Boi, todas elas con arquitectura 
clásica de barrios mariñeiros, non modificaron ningunha 
das súas estruturas. (…) Esas casiñas conservaban nos 
seus sotos as pías onde os mariñeiros salgaban o peixe, 
pías que as mulleres da vida (…) aproveitaban como 
neveiras (…) enchéndoas con auga, sal e unhas barras 
de xeo (…) para teren sempre fría a champaña14 que se 
consumía naqueles pagos (Torres 2008: 18-19).

Sabino Torres, co uso da primeira persoa do plural, 
guíanos como “pacientes visitantes” que nos solazamos 
“coa visión espectacular do barrio da Moureira brillando 
na noite festiva” (Torres 2008: 55), e descubrimos un 
ambiente de “alegría, troula e despreocupación, atentas 
as protagonistas a cumprimentar ao instante” (Torres 

14 Así se chamaba o cava daquela.

2008: 32). Viaxemos no tempo da Moureira e “repitamos 
agora o paseo sen présas, máis devagar, tomando nas 
mans, un por un, os bares e os bordeis” (Torres 2008: 36).

Espazos

A prohibición, de finais do século xix, de circular polas 
rúas antes das 10 da noite debeu configurar, para o autor 
d Ás Tres Columnas, a estrutura dos negocios instalados 
na Moureira:

Ao crear ese tipo de bar dependente do bordel, que acollía 
na súa estrutura pechada as “pupilas” ás cales lles estaba 
vedado circular pola rúa. Foi, sen dúbida, un inesperado 
acerto que contribuíu a crear o modelo da Moureira, e 
motivo da popularidade deste barrio (Torres 2008: 18).

Entre os espazos ocupados polas nosas protagonistas 
poden diferenciarse catro tipos: a) casas públicas, b) 
casas privadas das mulleres que exercían de forma 
independente, c) bares con música e lupanares asociados, 
e, por último, d) bares de apoio. Baseándonos no ensaio 
de Sabino Torres elaboramos unha pequena síntese 
destes lugares:

•  Casa do Patín, considerada a “crema da Moureira”, era 
unha casa pública para mulleres que se independizaran, 
ademais de faladoiro para “un grupo de rapaces 
preocupados pola arte e a literatura” (Torres 2008: 62).

•  Casa de María a do dente, cunhas instalacións 
modestas e atractivas, estaba situada cerca do bar de 
Lourdes que o surtía de mozas.
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•  Casa de Tomasa: tampouco posuía bar, polo que “as 
conversas, a escolleita das mozas (…) facíase no salón, 
unha ampla peza, sobria, exenta de decoración, se 
exceptuamos a duns cadros vulgares” (Torres 2008: 84).

•  Bar e Casa das Tres Columnas, local non moi amplo 
con pista para bailar e mesas no baixo e cuartos no 
andar. (Fig.75)

•  Bar O Abanico “semellábase moito a outros bares da 
Moureira (…) un mostrador ao fondo cunha pequena 
tarima para a orquestra á dereita” (Torres 2008: 77). 
Foi o máis solicitado durante os anos de actividade do 
barrio e nel admitíanse diversos faladoiros.

•  Bar Nuevo: tamén era bordel e “non se diferenciaba 

moito dos outros bares con orquestra” (Torres 2008: 
69).

•  Bar Español e bordel de Lourdes “ofrecíase como unha 
explosión de música e risas” (Torres 2008: 48).

•  Bar de María Luísa, lugar de encontro para mulleres 
independentes cuxo éxito residía nunhas “deliciosas 
cunquiñas de caldo quente e reparador” (Torres 2008: 
85).

•  Bar de Ramiro: casino onde discurría a vida “social” 
das nosas protagonistas.

•  Bar Fartura e Bar de Olinda, lugares de apoio para, por 
exemplo, fornecerse de auga.

•  Bar Puñaladas: bar de alterne ilegal e sen control a 
comezo da rúa Cobián Roffignac (fóra do Campo do 
Boi).

Por último, por menos visitadas, cómpre citar as casas 
propias das mulleres independentes.

Nomes

Nos espazos indicados movíanse como donas, encargadas 
ou traballadoras, as protagonistas cuxo nome queremos 
recuperar para a memoria da cidade. Por mor da breve 
extensión desta colaboración, non nos estenderemos na 
descrición de cada unha das mulleres (remitimos para o 
ensaio As Tres Columnas) e limitámonos a unha listaxe 
alfabética. 
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•  Andaluza: muller independente que se fornecía de 
auga no bar de Olinda.

•  Candanga: dona que dirixía As Tres Columnas.

•  Candela: localizada no Abanico, tivo a desgraza 
de namorarse dun mozo da alta sociedade e, ao ser 
correspondida, sufriu desterro.

•  Carmen a Chata: dona do Abanico e personaxe máis 
carismático da Moureira.

•  Catuxa: moza independente que “pescaba” clientes nas 
Tres Columnas e no Español.

•  Delmi: muller das Tres Columnas con moita categoría 
polo seu físico e polo seu comportamento.

•  Elisita: traballaba nas Tres Columnas, pero non se 
“ocupaba” con ninguén porque era amante dun rico 
industrial.

•  Escolástica: ocupábase no Bar Nuevo.

•  Finita: traballaba no Bar Nuevo.

•  Florita: destacou nas Tres Columnas e despois foi 
encargada no Bar Nuevo.

•  Gilda: traballaba no Bar Nuevo.

•  Giralda: localizada no Bar Nuevo.

•  Irma: procedía de Barcelona.

•  (A) Jaimito: movíase no Bar Nuevo. 

•  Lourdes: dona do Bar Español e rexedora do bordel, 
recordada por introducir a moda de fiar.

•  Marañón: independente. 

•  Maysa: traballaba na Casa do Patín.

•  Michelín: localizada no Bar Nuevo.

•  Mimitos: o seu nome era Pilar, exerceu no Abanico e 
despois independizouse na Casa do Patín. Foi a moza 
máis solicitada do barrio.

•  Mónica: traballaba no Bar Nuevo.

•  Nely: vivía retirada por un alto funcionario.

•  Pandora: independente.

•  Pili: traballaba nas Tres Columnas.

•  Pili a da Coruña: exercía na Casa do Patín.

•  Pitisa: foi a encargada do Abanico e logo marchou para 
Vigo.

•  Pitisa a Vella: nai da anterior e que, a pesar da idade, 
exercía de maneira independente.

•  Polaca: substituta da Pitisa no Abanico. 

•  Porriño: independente e con pouca sorte no barrio.
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•  Tomasa: dona e encargada da Casa de Tomasa.

•  Toñita: independente e xa entrada en anos.

Os costumes

Neste apartado incluímos todo o referido á alma, ao 
corpo, ao traballo e á presenza na polis da mulleres da 
Moureira.

As inquietudes da alma eran atendidas, case sempre, 
no día libre. A saída adozábase cun aperitivo no Fino 
Palique, con ceas, con paseos, co cine —algunhas veces 
na compaña do noivo— e tamén con festas.

Eses entretementos eran intres de liberdade no encerro 
da Moureira. Con todo, parece que unha “grande 
humanidade presidía toda a relación entre ama e 
empregada”  (Torres 2008: 123). Opinión corroborada 
nun documento de 1926 con datos sobre a situación 
das mulleres que podían abandonar a casa “cuando les 
convenga, sin que sirva de pretexto para retenerlas, el 
pago de deudas contraidas o consideraciones de análoga 
especie” (Arquivo Casal 15-7 do Museo de Pontevedra).

Os ingresos das nosas protagonistas eran as porcentaxes 
das ocupacións e con eles coidaban da imaxe, da roupa e 
dos posibles cargos familiares que houbese (sen que fose 
raro que tivesen que acudir ao prestamista).

En canto aos coidados do corpo, os perfumes, xabóns 
e produtos de beleza eran procurados o día libre, 
normalmente o luns, así como os baños de mar na 
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Puntada. 

Obrigatorio era o recoñecemento médico unha ou dúas 
veces por semana no Instituto Provincial de Hixiene 
onde as esperaban o médico, unha monxa e o asistente 
sanitario. Coa tarxeta de recoñecemento sanitario, cuxa 
cor advertía do estado da súa saúde sexual (dende o 
branco, moi limpa, ata o vermello, perigosa) e a ficha de 
identidade, as mulleres do partido estaban debidamente 
identificadas en cada casa.15 (Fig.76 e 77)

A limpeza da casa era labor de coñecidos homosexuais, 
mentres que a roupa e os zapatos eran coidados e 
aproveitados ata o extremo grazas a unha modista e ao 
zapateiro do barrio.

Finalmente, a presenza na polis das mulleres da vida 
permitíase no día libre, pero tamén era posible noutro 
tipo de encontros como aqueles propiciados polas festas 
(entroido, touros, baile no Caixón…).

Remate

Nun tempo escuro, as mulleres da Moureira resolveron 
a falta de educación sexual da sociedade pontevedresa e 
contribuíron á aceptación doutros personaxes populares 
diferentes (Benito do Borrón, Manilo, Chanito o Roxo…). 
Por iso, o autor d Ás Tres Columnas aprecia

15 O citado Arquivo Casal do Museo de Pontevedra permítenos 

coñecer, por exemplo, os elementos de traballo das meretrices que lles 

debía facilitar a dona ou a encargada: un irrigador de cristal de 2 litros, 

unha caixa de preservativos e 2 gramos de permanganato potásico.

o lugar máxico que foi a Moureira, cuxa desaparición, 
no ano 1956, non arranxou o que as boas intencións, 
se as houbo, pretendían senón que desenvolveu outra 
prostitución privada de control e sen a protección que se 
lles prometía ás mulleres (Torres 2008: 122).
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Liña do tempo e discurso histórico
As mulleres na historia de Pontevedra desde a Idade Media á actualidade . 
Principais fitos históricos a nivel xeral, galego e local .

DONAS DE SEU

Construiron un mundo que non as recoñeceu .

Protagonistas silenciosas e silenciadas, suxeitos 
históricos presentes desde os tempos antigos, na Gallaecia 
as benefactoras, labregas e viaxeiras; na Galiza medieval 
as artesáns, menciñeiras, soldadeiras, abadesas e raíñas, 
pertencen aos colectivos que comezaron a escrita dunha 
historia negada durante séculos. 

Exeria, Ilduara, Urraca, Mª Balteira, Mª Castaña, Mª 
Soliño forman parte das identidades que construíron a 
memoria colectiva inexistente no presente.

Christine de Pizan presenta en París en 1405 La cité des 
dames e acusa aos homes de tratar ás mulleres como seres 
malos e inclinados ao vicio. Arranca así o debate sobre a 
condición feminina, A querela das mulleres. (Fig.78)

Só os que estamos sen teito 
Podemos ver as estrelas.

Rosalía Fernández Rial, Vinte en escena, 2012

Idade Media

•  As únicas opcións para a muller eran o mosteiro, o 
matrimonio ou a marxinalidade.

•  Os conventos urbanos das Clarisas convértense en 
centros de poder social e económico.

•  Momento dourado do Reino de Galiza (séculos xii-xiii).

•  María Balteira exerce como soldadeira (século xiii).

•  María Castaña protagoniza en Lugo a loita contra os 
foros.

•  Revolta dos Irmandiños (século xv).

•  Nas cidades de finais da Idade Media, unha parte 
importante da actividade produtora e comercial está 
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nas mans femininas, particularmente nas viúvas, que 
administraban as propiedades e mesmo podían facer 
testamento cunha liberdade que, paradoxicamente, 
será recortada no futuro.

Idade moderna

•  Organización da Santa Hermandad polos Reis Católicos no 
século xvi, como exército de ocupación para dominar o país.

•  Creación en Santiago dun Colexio Universidade, en 
1525.

•  Aumento dos grupos urbanos artesanais, o 
campesiñado traballa as terras aforadas. 

•  A Inquisición  establece unha campaña de terror e de 
sangue  contra as curandeiras.

•  María Pita destaca na loita en defensa das costas 
galegas, en 1589. (Fig.79)

•  María Soliño defende as costas do Morrazo. Foi 
acusada de bruxaría ante o tribunal da Inquisición.

•  Comezo do feminismo no século xviii.

•  Olympe de Gouges publica en Paris en 1791, a 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 
reclamando a igualdade política e xurídica das 
mulleres. (Fig.80)
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Idade contemporánea

•  Desenvolvemento do feminismo liberal ao longo de 
todo o século xix.

•  Publícase Cantares gallegos, de Rosalía de Castro en 
1863. 

•  En 1896 matricúlase na Universidade de Santiago a 
primeira alumna.

•  Participación das mulleres galegas nas loitas sociais  
de finais do século xix e das primeiras décadas do 
século xx. (Fig.81)

•  En 1901 licénciase a primeira muller na Universidade 

de Santiago, en Farmacia .

•  Presenza feminina na emigración galega.

•  Publicación da obra de Virxinia Woolf A room of one’s 
own, en 1929. (Fig.82)

•  Consecución do sufraxio feminino o 1 de outubro de 
1931. 

•  Despois do alzamento militar fascista, imposición do 
Servicio Social obrigatorio para a muller baixo o control 
da Sección Femenina, entre 1937 e 1977.

•  Publicación da obra de Simone de Beauvoir Le deuxième 
sexe, en 1949.

80 81
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•  Mobilizacións a prol do dereito ao aborto en Francia e 
Italia.

•  Participación da muller nos movementos 
reivindicativos e nos actos de protesta social (Celulosas, 
as dragas de Ponte Sampaio, etc).

•  Creación da Federación de Organizacións Feministas 
en 1975.

•  Declaración pola ONU de 1975 como Ano Internacional 
das mulleres.

•  Celebración das primeiras eleccións xerais en 1977.

 

E temos a forza de conquerir 
en loita permanente co desexo 
unha historia nova para o mundo.

Mª do Carmo Kruckenberg, 
Luz para un novo amencer

82



A EXPOSICIÓN

ACHEGAS Á HISTORIA 
DAS MULLERES DE PONTEVEDRA

































CRÉDITOS 
FOTOGRÁFICOS



1  Serea século XVIII. Escudo dos Mariño, na rúa César 

Boente. 

Xosé Luís Alonso.

2  Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid,1683.  

Museo del Prado, Madrid

3  Antonia Aldao. 

Eduardo Balaca| Museo de Pontevedra

4  Amalia Armesto. 

Museo de Pontevedra

5  Portada do Método de lectura de Josefa Iglesias 

Vilarelle. 

Museo de Pontevedra

6  Ernestina Otero Sestelo. 

Arquivo particular.

7  Felisa Rosa Saz. 

Arquivo particular

8  Daría González García. Discurso no acto inaugural dun 

curso académico. 

Pintos | Arquivo particular

9  Mª del Carmen del Valle del Río, Carmiña. 

Arquivo particular

10  María Mendoza. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

11  Concha Mendoza. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

12  María Vinyals, primeira pola dereita. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

13  Elisa Patiño y Meléndez, Chichana. 

Arquivo particular

14  Carmen Durán Constenla, viúva de Cándido. 

Arquivo particular

15  Grupo da equipa feminina do clube de hockei sobre 

herba. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

16  Carmen Babiano. 

Museo de Pontevedra

17  Mercedes Ruibal. 

© Beatriz Ruibal, Vigo 1993 | Museo de Pontevedra

18  Alicia Bará. 

Arquivo Diario de Pontevedra

19  María Victoria Moreno. 

Arquivo particular

20  Señoritas de Castro e alumnas. 

Museo de Pontevedra

21  Alumnas Placeres nos anos 20. 

Arquivo particular

22  Roperillo escolar, 1934. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

23  Escola do Hogar Provincial, 1960. 

Graña | Servizo de Patrimonio Documental e 



Bibliográfico | Deputación de Pontevedra

24  Taller de bonecas. 

Graña | Servizo de Patrimonio Documental e 

Bibliográfico | Deputación de Pontevedra

25  Alumnado e profesorado da Escola Normal de 

Pontevedra,1933. 

Servizo de Patrimonio Documental e 

Bibliográfico | Deputación de Pontevedra.

26  Escola en Xeve. 

Arquivo particular

27  Alumnas da Normal de Maestros. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

28  Reproducción carta escrita por Segundo Abal á súa nai. 

Arquivo particular.

29  Grupo da Sección Femenina con Pilar Primo de Rivera, 

Ca. 1940. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

30  Mulleres participando na manifestación do 1 de maio 

de 1936 en Pontevedra. 

Arquivo particular

31  Muller votando. 

Arquivo fotográfico Pacheco | Concello de Vigo

32  Xuventude Católica. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

33  Traballos preelectorais da CEDA. 

Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

34  Noticia aparecida en prensa sobre 

os sucesos de Salcedo

35  Carmen Pesqueira “a Capirota”, asasinada en Marín. 

Arquivo particular

36  Josefa Barreiro, fusilada en Vilagarcía. 

Arquivo particular

37  Asunción Vilas “A Vidala”, rapada. 

Arquivo particular

38  Custodia Gama, rapada en Pontevedra. 

Arquivo particular

39  Juana Otero, rapada e marcada na fronte coas siglas 

UHP. 

Arquivo particular

40  Encarnación Rodríguez, violada, rapada e queimada 

cun produto que a deixou cega de por vida. 

Arquivo particular

41  Encarna Silva e Santiago Bazarra, nunha visita dela ao 

batallón de traballos forzados. 

Arquivo particular

42  Estrella Portela e Faustino Gama. 

Arquivo particular

43  Dolores Lois. 

Arquivo particular

44  Germán Adrio e Rita Sobrido coas cinco criaturas e 

outras persoas da familia. 

Arquivo particular



45  Pablo Félix e Amalia Bahamonde coa familia. 

Arquivo particular

46  Olivia Fariña. 

Arquivo particular

47  Aurelio Torres e Isolina Villaverde. 

Arquivo particular

48  Cinta Rey abraza a árbore onde asasinaron ao seu fillo, 

Víctor Casas, o 12 de novembro do 36. 

Arquivo particular

49  Foto dos casqueiros do piñeiro onde mataron a 

Alexándre Bóveda, que durante décadas gardou a súa 

viúva nese pano. 

Fundación Alexandre Bóveda

50  Alumnas do taller de Rita Sobrido nunha excursión. 

Arquivo particular

51  A rúa Oliva. 

Camilo Gómez | Diario de Pontevedra

52  Mercado da Verdura. 

Camilo Gómez | Diario de Pontevedra

53  A Praza da Ferraría. 

Foto Tilve

54  Galerías Oliva-El Globo. 

Camilo Gómez | Diario de Pontevedra

55  Mari Carmen, “a Emperatriz”. 

Camilo Gómez | Diario de Pontevedra

56  Escaparate de “La Confianza”. 

Foto Tilve

57  Marbela. 

Camilo Gómez | Diario de Pontevedra

58  Clara López, de “Almacenes Clarita”. 

Arquivo particular

59  Dolores Trabado. 

Camilo Gómez | Diario de Pontevedra

60  Dolores Calviño, “señora Lola”. 

Miguel Vidal | Diario de Pontevedra

61  María Luisa Olañeta Barros, ”María la del Carrillo”. 

Vella Pontevedra

62  Mulleres labregas de Ponte Sampaio. 

Arquivo particular

63  Emigración. Ama de chaves na Arxentina. 

Arquivo particular

64  Grupo de mulleres a lavar a roupa. Ponte Sampaio. 

Arquivo particular

65  Mulleres de Salcedo facendo a estrada. 

Arquivo particular

66  Crianzas traballando no campo cos bois. 

Arquivo particular

67  Muller traballando no palleiro. 

Arquivo particular



68  A sega. 

Arquivo particular

69  Nenas nas tarefas do marisqueo. 

Graña | Servizo de Patrimonio Documental e 

Bibliográfico | Deputación de Pontevedra

70  Grupo de mariscadoras en Ponte Sampaio, primeira 

metade do século XX. 

Arquivo fotográfico Pacheco | Concello de Vigo

71  Mulleres de Santa María de Xeve. 

Arquivo particular

72  Mulleres traballando de costureiras. 

Arquivo particular

73  Traballadoras da Pontesa. 

Arquivo particular

74  Documento do libro do Concello de Pontevedra datado 

o 29 de novembro de 1493. 

Orixinal de Sampedro | Museo de Pontevedra

75  A casa das tres columnas. 

Arquivo particular

76  Tarxeta de recoñecemento sanitario advertindo do 

perigo na cor. 

Fondo Casal | Museo de Pontevedra

77  Ficha de identidade e certificación sanitaria onde se 

inxería a tarxeta de recoñecemento anterior. 

Fondo Casal | Museo de Pontevedra

78  Christine de Pizan presenta o seu libro a Margarita de 

Borgoña. 

Miniatura, 1475 

79  María Pita.

80  Olympe de Gouges. 

Retrato atribuído a Alexander Kucharski. Fin do s.XVIII

81  Reivindicación da Eiriña. Motíns e ataques a fielatos, en 

1892 como protesta polos impostos sobre consumos. 

Arquivo Zagala | Museo de Pontevedra

82  Virxinia Woolf. 

Retrato de Charles Beresford, 1902
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