
= Sempre houbo mulleres 

insignes en Galicia. En todos

os tempos, en todos os campos, 

baixo todas as luces. […]

Cada unha brilla con luz propia

e deixa tras de si luminoso 

ronsel... Tentemos seguir

a pegada dalgunhas =

Mari Luz MoraLes

Tapiz elaborado por Josefina Sedes 
segundo estampa de tinta chinesa 
sobre cartolina de
Carlos Maside, 1929.
Cortesía de Xulio Maside Rodríguez

Peixeiras

As lavandeiras

N o mes de maio de 1907 as lavandeiras da Coruña únense para 
forzar unha suba no prezo da roupa que lavan e comezan unha 

folga que se prolonga durante dúas semanas. Esixían nas súas 
reivindicacións incremento nos prezos mais tamén outras medidas como 
o cobro da viaxe nalgúns casos, prezos diferentes para a roupa moi sucia 
e outras referidas á insalubridade dos lavadoiros ou ao mal estado dos 
camiños que deben percorrer.  A prensa recolle, case sempre en portada, 
o decorrer da folga cun paternalismo misóxino “infelices mujeres” cando 
non chamando claramente á represión pedindo a intervención das forzas 
de orde. A folga tivo unha grande transcendencia...

 «El gobernador telegrafió al ministro explicándole la originalidad
del suceso y la dificultad de buscarle inmediata solución»
(La Voz de Galicia 28/5/1907)

Lavadoiro do Parrote,
ca. 1912

A Coruña,
cidade das mulleres

D esde Desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda 
levamos moito tempo denunciando a exclusión das 

mulleres da memoria histórica oficial. Cremos que cómpre 
volver os ollos cara a esas historias protagonizadas por 
mulleres que foron esquecidas, relegadas e marxinadas. 

Queremos construír, de modo colectivo e cooperativo, 
un fondo documental, gráfico e audiovisual sobre a 
memoria feminina da cidade da Coruña. Para que este 
proxecto teña posibilidades de éxito precisa voces moi 
diferentes, ensinantes e bibliotecarias, alumnado e 
coidadoras, operarias e escritoras... e, sobre todo, veciñas 
da Coruña que saiban historias e queiran tecer entre todas 
redes de colaboración para XUNTAS facer este traballo.

Mulleres con produtos 
agrícolas para os mercados 
da cidade. Foto Ferrer
ca. 1910. Arquivo
Municipal da Coruña

As cigarreiras

H ai preto de 200 anos, o 3 de marzo de 1831, máis de 2.000 
traballadoras da Fábrica de Tabacos da Palloza decláranse en folga e 

impiden o acceso dos traballadores que decidiran non sumarse á protesta, 
moitas delas son detidas mais conseguen parte das melloras que esixían. 
No 1857 son as protagonistas dunha das primeiras protestas ludistas no 
estado, ao ver que a mecanización poñía en perigo os postos de traballo 
tiran ao mar as novas máquinas... Cóntase tamén que as folguistas 
rebentaron a caixa forte da Fábrica, na que se di que había 28 mil reais.  
E estas mulleres sabían da capacidade e da forza da unión por iso van 
creando sociedades obreiras de tendencia socialista e anarquista na 
Fábrica de Tabacos, ou como as traballadoras da fábrica de mistos que xa 
en 1916 crean a Sociedad de Obreras y Obreros de la Fábrica de cerillas...

«Se alborotaron aquellas cuatro mil mujeres, arremetiendo contra los 
jefes y empleados del establecimiento, destruyendo todo el tabaco (...), 
rompieron e hicieron pedazos las máquinas nuevas para picar tabaco 
que se dice costaron 14.000 duros tirándolas al mar»
(El País. Diario de Pontevedra 13/12/1857)

Cigarreiras na Fábrica 
de tabacos da Palloza,
principios do século XX

As deportistas

A s primeiras prácticas do deporte nas mulleres (tamén nos homes) 
están vinculadas ás clases altas, mais existen algunhas excepcións 

e aí Galiza ten pioneiras e historias das que cómpre falar. Xa en 1882 
se recolle na prensa a equipos de mulleres competindo en remo e xa a 
finais do XIX  a presenza das mulleres en bicicleta empeza a visibilizarse, 
en 1894 a sociedade Sport Velocipédico de Ribadavia admitía mulleres, 
o mesmo ano no que a moza galega Antonia Martínez escandalizaba 
as rúas da Habana ao ir montada en bicicleta. No fútbol, deporte 
masculino por antonomasia, teremos que esperar para ver as primeiras 
transgresoras, Irene Basanta foi unha porteira de fútbol na década de 
1920 nun equipo federado da Coruña que levaba o seu nome. 

Irene González Basanta,
1909-1928,
no Parque de Riazor 

As mandadeiras

O       das mandadeiras era un colectivo moi numeroso, maioritariamente 
feminino, que se dedicaba a facer mandados, recados, encargos, 

nas casas particulares, nos comercios, nos hoteis ou no porto. Era 
un traballo que ás veces requiría moita forza, como era o realizado 
movendo maletas e grandes fardos. Estas traballadoras en moitas 
ocasións tiveron que facer fronte á vulneración dos seus dereitos 
por parte dos homes, que facían traballos semellantes e que as 
consideraban unhas intrusas. En xuño de 1919  crean o sindicato 
“A enerxía social”  e grazas á forza da unión enfróntanse ao colectivo 
de hoteleiros e fondistas polas estafas e comisións ilegais que aplicaban 
aos viaxeiros denunciando por medio de voandeiras esa situación. 

Mulleres no porto 
carretando maletas
para os barcos.
Foto Blanco, ca. 1925. 

= Nunca ninguén se opuxo 

a que as mulleres traballen.

Ao único que hai obxeccións

é a pagar ás mulleres

polo seu traballo =

GLadys struM

« La victoria será 

vuestra bravos 

muchachos del 

Irene F.C.! porque 

habéis dado a 

vuestro “team” 

el nombre de 

una mujer y la 

habéis nombrado 

capitana, la victoria

será vuestra.

¡Por algo lleva ésta

nombre de mujer! »

(1925)

«...romperon e 

deixaron destruídas 

as máquinas novas 

para picar tabaco, 

e que se di custaron 

40.000 pesos...»

(1857)
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= Eu, pola comtra, son libre, 

libre coma os paxaros, coma 

as brisas, coma os árabes no 

deserto e o pirata no mar =

rosaLía de Castro

Criada da Coruña,
ca. 1860.
Litografía iluminada,
Paul White Handol,
debuxante.

«Llama la atención

la disciplina y la unión 

que entre ellas existe

y su afán de reclutar

a compañeras

que se le unan.»

(1918)

As prazas e mercados
de vilas e cidades foron 
sempre lugar de encontro, 
unión e reivindicación
para as mulleres

As revoltas das mulleres

D urante 1917 prodúcense por toda a Galiza revoltas as que o goberno 
respondía con represión e censura. En xaneiro de 1918 ten lugar na 

Coruña a primeira das revoltas sociais dese ano contra a suba e acaparación 
dos alimentos básicos. Poderíase pensar que son accións espontáneas, mais 
o certo é que centos e centos de mulleres, nos peiraos, nas loxas do centro, 
nos almacéns dos barrios etc., e case á mesma hora, deciden asaltar e 
repartir os alimentos que requisan:
 
«No se sabe cómo surgió la idea, pero ello fué que las excitadas mujeres 
decidieron impedir que las patatas fuesen embarcadas, como suponían,y en 
tropel avanzaron por los muelles y entre todas se repartieron el contenido de 
los 100 sacos[…] El enjambre femenino cargó con los sacos o los desgarró, 
llevándose su contenido en un instante» (La Voz de Galicia, 19/1/1918) 

Pórse en pé de guerra contra aqueles que rouban, contra os que traen a fame 
para a maior parte da poboación é o que move centos e centos de mulleres 
pola Galiza adiante. E así, a pesar da censura, teñen de o recoller todos os 
xornais e, xunto coa mobilización, igualmente sinalan a solidariedade que 
achan nas mulleres operarias, nas misteiras, nas cigarreiras…

= A galega traballa,

segundo a frase do país,

coma unha loba =
  

   eMiLia Pardo Bazán

Mari Luz Morales Godoy, 
1898-1980, na súa mesa 
de traballo en Barcelona

S abías que a primeira muller 
que dirixiu un xornal no Estado 

español, La Vanguardia de Barcelona, 
era coruñesa?

María Luz Morales nace na Coruña 
en 1898, xornalista, escritora, editora, 
tradutora e crítica cinematográfica. En 
1923 envía uns artigos a 
La Vanguardia e a calidade literaria 
dos mesmos ábrenlle as portas do 
rotativo barcelonés. O ano seguinte, 
cando o cinema era aínda considerado 
un espectáculo menor, faise cargo 
da crítica cinematográfica. María Luz 
Morales pasa a ser unha redactora 
máis, a única muller na redacción 
de La Vanguardia e comeza 
xa a asinar co seu nome. 

Incorporarase tamén como asesora 
literaria da Paramount ao tempo que 
colabora co diario madrileño El Sol.

Segue a manter contacto coa 
intelectualidade galega, participa 
activamente na campaña a prol do 
Estatuto de Autonomía de Galiza, en 
1933, e escribe artigos poñendo en 
valor o traballo de insignes mulleres 
galegas e afirma: 

«Concepción Arenal é unha torre, 
Rosalía de Castro é unha fonte».

Mari Luz Morales

Williamina Fleming

P or que nun lugar no que falamos de mulleres singulares da Coruña 
traemos a esta científica estadounidense de orixe escocesa?

Lede até o final e saberédelo...
Williamina Paton Stevens Fleming, astrónoma traballadora no Harvard 

College Observatory catalogou máis de 10.000 estrelas e descubriu 
outras 300 estrelas variábeis. Recibiu o título de Conservadora do 
Arquivo de Fotografías Astronómicas en Harvard, tratándose do primeiro 
cargo institucional en Harvard que se concedía a unha muller e en 1906 
e logrou unha praza honoraria na Royal Astronomical Society 
de Londres, sendo a primeira muller en ser elixida.

Mais que fai unha das «calculadoras de Harvard» nunha páxina 
sobre mulleres da Coruña? 

Cando falaba da historia da súa familia, Williamina, sempre contou 
que o seu avó nacera na batalla da Coruña, na batalla de Elviña diriamos 
nós, onde seu bisavó loitou, e morreo ao lado de  Sir John Moore. 

Williamina Fleming,
1857-1911, astrónoma 
do Harvard College 
Observatory 

Esperando
para embarcar. 
Foto:
Alberto Martí, 
1963

Ángeles Alvariño

O Arquivo Municipal da Coruña garda o legado de Ángeles Alvariño, 
precursora na investigación oceanográfica mundial e descubridora 

de 22 novas especies de organismos mariños.
Comezou a súa carreira investigadora en Vigo, no Instituto Español 

de Oceanografía, especializándose en zooplancto. En 1953 recibe 
unha bolsa do British Council para realizar investigacións no Laboratorio 
de Plymouth, Inglaterra. Participou en varias expedicións e cruceiros 
científicos no Atlántico e Pacífico, a bordo de buques oceanográficos 
de Inglaterra, Estados Unidos, España e México.

No 1956, grazas a unha subvención da Comisión Fulbright comeza 
a investigar no Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts 
e logo no Instituto Scripps de Oceanografía de California e no Servizo 
Nacional de Pesca Marítima dos EEUU.

A científica Ángeles 
Alvariño,1916-2005, 
dá nome a un buque 
oceanográfico desde 2012.
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