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SE QUERES SABER MÁIS…
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A LOITA DAS 
MULLERES:  CEN ANOS 
DE CONQUISTAS E 
REPRESIÓN

Sinaladas é a historia dunha factura, a que as mulleres 
galegas tiveron que pagar pola súa loita. Sinaladas
é unha andaina a través de cen anos de historia –de 
!nais do século XIX a !nais do século XX– en que as  
mulleres deron a batalla para conseguir mellorar a 
súa vida e a da súa xente. Pelexaron polo pan pero 
sobre todo por ocupar o seu espazo no país e no 
relato, e pagárono caro. Esta é a historia de mulleres 
sinaladas, destacadas, que por non conformarse foron 
perseguidas, sinaladas.

O MAPA DE SINALADAS
Sinaladas está dividida en trece estruturas. A primeira 
é de presentación e as doce seguintes de contidos 
divididos por temáticas. Os catro primeiros céntranse 
na época anterior a xullo de 1936 e nas consecuencias 
que padeceron as pioneiras pola súa loita. Os catro 
seguintes no período comprendido entre o golpe de 
Estado e a disolución da guerrilla. Os catro últimos no 
mantemento da represión contra as mulleres máis alá 
do 36, da posguerra e mesmo da morte do ditador, así 
como na permanencia da súa loita, imprescindíbel na 
consecución da democracia.

De nde a memoria de cada acto de g uerra e de posg uerra,  de tortura,
de censura,  de depuració n,  de exilio,  de h umillació n e de esq uecemento
padecido polos q ue sufriron,  sufrimos e sufrirá n aínda o mal
de mil novecentos trinta e seis,  a loita continú a.

C L AU DIO  RO DRÍ G U EZ  F ER

A MEMORIA,
FEMININO PLURAL
Todo foi silencio. Ficaron desaparecidas da Historia, 
ou o que é aínda peor: f oron contadas por un relato 
misóxino que se !xo especialmente insultante no 
franquismo, que as converteu en pecado. Sinaladas
é a contestación irreverente a esa condena inxusta, o 
rexistro da memoria oculta que as mulleres gardaron 
para transmitírnola como legado.

A coruñesa 1+,2$%3)4 abrazada á árbore da Caeira (Poio) onde foi fusilado 
o seu !llo Vítor Casas. A foto tomouna Amalia Á lvarez, a viúva de Alexandre 
Bóveda, que tamén foi asasinado nese lugar.

I.  A LOITA DE 
CLASES
A primeira estrutura repasa 
o papel das mulleres na loita 
de clases, na batalla contra 
os abusos de séculos. A súa 
presenza nas revoltas agrarias, 
nos sindicatos, e a persecución á 
que son sometidas.

II.  A 
PARTICIPACIÓ N 
NA V IDA POLÍTICA
A segunda estrutura fai un percorrido 
pola participación das mulleres na vida 
política, pola súa loita para conseguir 
dereitos, e polas trabas que se atopan 
mesmo entre os seus compañeiros de 
siglas.

III.  O ENSINO
A terceira estrutura fai un 
breve percorrido pola chegada 
das mulleres ás aulas, pola 
importancia que a II República 
lle dá á súa formación, e 
polo retroceso que supón o 
franquismo, especialmente 
teimudo na represión contra 
docentes.

V .  AS QUE DAN
A BATALLA
A quinta estrutura está centrada 
no tempo do golpe de Estado, 
na presenza das mulleres nos 
conatos de resistencia:  nas 
barricadas, nas milicias, e no 
alto prezo que pagaron pola súa 
loita.

V I.  A RESISTENCIA 
SOLIDARIA
A sexta estrutura céntrase nas mulleres 
que van manter a resistencia tras a 
derrota republicana, dentro e fóra do 
país. As que fan boicots nas fábricas, 
as que participan na resistencia 
contra os nazis e, nomeadamente, as 
solidarias.

IV .  A CULTURA
A cuarta estrutura é unha 
homenaxe ás pioneiras da 
cultura, ás mulleres que abriron 
camiños na escrita, nas ciencias, 
no deporte, na arte. É tamén 
unha denuncia sobre o borrado 
dos seus nomes que trouxo 
consigo o franquismo.

IX .  O CORPO DA 
MULLER, CAMPO
DE BATALLA
A novena estrutura céntrase na represión 
contra o corpo das mulleres, que son 
rapadas, violadas, tatuadas ou afastadas 
da súa descendencia por saírse do 
abafante xustillo franquista e tamén para 
castigar a loita dos homes da súa familia.

V II.  O EX ILIO
A sétima estrutura está dedicada 
ao exilio, ás mulleres perseguidas 
por axudar os homes na fuxida, 
ás que tiveron que deixar atrás 
a súa vida, o seu fogar, para 
afastarse da barbarie fascista. 
A todas as que mantiveron a 
defensa dos seus ideais noutra 
terra.

V III.  A GUERRILLA
A guerrilla protagoniza a oitava 
estrutura. Fala das mulleres que 
estiveron no monte e das loitadoras 
na chaira, sen cuxa axuda sería 
imposíbel manter a resistencia. Tamén 
de como o franquismo as vilipendia, 
as desterra, as viola, as mata.

X I.  LECCIÓ NS
DE CULTURA 
DEMOCRÁTICA
A undécima estrutura céntrase na participación 
das mulleres na resistencia e na loita para 
conseguir a democracia que se leva a cabo 
nas aulas ou no agromar asociativo, após o 
abandono das forzas aliadas vencedoras da 
segunda guerra mundial.

X .  INDIV IDUAS
DE “ DUDOSA”  
MORAL
A décima estrutura fala do sexismo no 
franquismo, que trata os homes como 
delincuentes e a elas como pecadoras, 
!el ás doutrinas da Igrexa cómplice, 
principal inimiga das mulleres. Tamén 
do mantemento após 1975 de estruturas 
inquisitoriais como o Patronato.

X II.  TRABALLAR
EN PROL
DA DEMOCRACIA
A última estrutura céntrase no papel das 
mulleres na loita pola democracia do 
movemento obreiro e o nacionalismo 
nos anos previos e posteriores á morte 
do ditador, e péchase co recoñecemento 
á loita feminista, herdeira da dignidade 
das que nos precederon.
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As revoltas agrarias que agroman en Galiza no paso do século XIX ao XX denuncian o 
abuso dos foros, a distribución caciquil dos arbitrios e a falta de alimentos agravada pola 
I Guerra Mundial. Os acaparadores amorean produtos básicos para exportar a países en 
liza e as familias humildes, condenadas á fame pola riqueza duns poucos, inician unha 
loita na que teñen importante protagonismo as mulleres.

Sede rebeldes.
R ebeldes contra o atropelo,
contra a inxustiz a,  contra a aldraxe.
R ebeldes contra todo o malo e ruín.
Sempre rebeldes.
ROBER T O BLA NC O T OR RES

REV OLTAS AGRARIAS 
CONTRA OS ABUSOS

POR UN POTE
OU UNHA V ACA
A faísca que prende a chama da rebeldía pode 
semellar pequena. En 1894, a veciñanza de S alcedo, 
en Pontevedra, amotínase contra os axentes que 
van embargar un pote e unha vaca a un veciño con 
impagos. A garda dispérsaa a tiros e entre as vítimas 
está .%#"',%(/+"&+, embarazada de sete meses. 
0)%#12&1%(/%)+", 3'#')+&%(425%,, 6%7+#%(
8"9)': e 6+&%(.%#'2)+ son abatidas en 1916 
en Nebra durante a protesta por outro embargo. Non 
é o pote, é o abuso de anos. Pan, xustiza e traballo 
seguen pedindo en 1922 na revolta da tudense 
Sobredo, onde asasinan a /9#525%(6+5);<"':.

UN LUX O TER PAN
En 1918, mulleres da comarca ferrolá revoltas no mercado de Xuvia pola falta 
de gran que converte o pan nun luxo, asaltan almacéns e déitanse a centos nas 
vías para que os trens non sigan enchendo mans acaparadoras. Naquel marzo 
cae o goberno, presto de máis a sacar os fusís no servizo á oligarquía. !+&'=%(
>+*%,, 6+&%(?'#)'2)+, .%);%(0')#9#5': e .%);%(3+#:9,': son feridas 
de gravidade.

NA DEFENSA
DO PATRIMONIO
A revolta de Oseira de abril 
de 1909 x orde pola oposición 
veciñal á retirada dun 
baldaquino barroco do altar 
da igrexa de Santa María. Na 
protesta, secundada por 400 
persoas, os gardas matan a 
.%);%(@%:, de 14 anos , e a 
.%#"',%(3+#:9,':, de 25 e 
preñada. Unha década despois 
chega Sofán. A loita, apoiada 
polo párroco, é contra o peche 
do cemiterio dos devanceiros 
para construír un novo en terras 
do cacique local.
A+&'=%(B+,C#, .%);%(
/%%7%D+, /%)7'#(4'2)%
e .%);%(8'))%#+ son as 
vítimas.

SEMENTE
DE DIGNIDADE
O cura acaba rompendo o 
baldaquino en 1925 pero axiña 
é reconstruído polos presos que 
Franco amorea en Oseira. Os 
golpistas destrúen o monumento 
ás vítimas de Sobredo, mais 
o pobo garda os cachos e 
érgueno de novo cando morre o 
ditador. Como dixo Castelao dos 
cadáveres, a rebeldía é semente 
e sempre agroma.

REBELDÍA
EN MEIRÁS
Meirás acolle en 1933 unha 
revolta contra a suba das rendas. 
Os gardas toman as terras pero 
as mulleres e as súas crianzas 
invádenas para sementar. Cando 
se unen os homes, hai medio 
cento de detidos. O sindicalista 
Francisco Babío volve á súa casa, 
sede de moitas reunións veciñais, 
desfeito das malleiras. Morre ao 
pouco. Logo vén o golpe militar 
e a viúva, A+&'=%(@+)$',%, é 
desa!uzada coa descendencia 
para ampliar os límites do pazo 
onde vai veranear Franco. 
Mais a dignidade é teimuda, e 
hoxe é a familia do xenocida a 
desa!uzada pola revolta que a 
semente de Francisco e Josefa 
avivou en Meirás.

Nos albores do século XX,
as clases humildes levántanse contra os abusos
COBIÁ N E NOVÁ S. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Multitude no enterro de Nebra
FOTO DE KS ADO PUBLICADA EN VIDA GALLEGA. ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

Presos no mosteiro de Oseira en 1937
ARQUIVO DAVID SIMÓN

Josefa Portela
ARQUIVO CARLOS BABÍO

Mulleres e crianzas participan nas mobilizacións agrarias
SOBRINO BUHÍGAS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA
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O MOTÍN DO ARSENAL DO FERROL
Cen anos antes das revoltas agrarias, en 1810, !.,$.&*#!+*%/0. é 
condenada a morte e !12",&.*#3*%/4*5#6*#7*",&8(&%*9, a prisión 
polo motín no Arsenal de Ferrol. Moitos salarios da vila, vinculados ao 
exército e ao naval, dependen das arcas estatais, minguadas pola guerra 
de Independencia, e coa indignación da fame un grupo maioritariamente 
feminino saca a golpes da súa casa o xeneral José Vargas e mátao. A 
cabeza de Antonia é inserida nunha pica.

Será  cortada e dividida a sú a cabez a dos ombreiros
por man do executor de xustiz a e metida nun caixó n de madeira
q ue será  conducido ata a vila de F errol.
X a alí porase a cabez a nun pau,  coa sú a alcaiata
fronte á  porta do diq ue de F errol
para q ue este exemplar castig o sirva a outros de moderació n
e emenda nos seus delitos.
FR AG MENT O DA  S ENT ENZA
DE ANT ONIA  ALA RCÓN

AS PIONEIRAS 
CHEGAN DO MAR 
A a!liación sindical na costa é maior ca no 
interior. Xa en 190 0, unhas  600 pes cantinas 
da área de Vigo crean unha sociedade de 
resistencia de ideoloxía socialista. En 1909, 
as estibadoras ferrolás forman un colectivo con 
eximente de cotas para as enfermas, a quen 
auxilian o resto. Logo sindícanse mulleres das 
minas de Lousame, Viveiro ou O Freixo, da 
fábrica tudense de galletas La Peninsular, das 
obras das estradas de Negreira e Verín, da 
cerámica da Guarda e Monforte ou tamén do 
funcionariado de Ourense.

ELES SON OS QUE MANDAN
A pesar de ser colectivos femininos en poucos gobernan elas. :(.&1.*#;*%,4. dirixe as 
empacadoras viguesas, a naronesa !<*+&*#=%*12(+* o grupo anarquista La Antorcha, 
>$"(?*#;*%,4.(@, as augadeiras ferrolás;  7*%<(.#A&+*"#A(&1*, as estibadoras de 
Marín e !<B*%$#=$C$ o mesmo colectivo en Ferrol, que é case o único no que unha 
operaria negocia co patrón. Na directiva da conserva marinense preside un home, 
Eduardo Collazo, malia que o resto son mulleres, incluída a vicepresidenta D$"*+4*#
D*B*+$5#6*#72%&*.*9.

O SINDICALISMO CATÓ LICO
A Igrexa e a dereita intentan empregar o activismo 
feminino como barreira contra os avances do laicismo e o 
anticlericalismo a través do sindicalismo católico, que non 
logra competir coas agrupacións de clase pero ten moita 
a!liación en zonas como Compostela.

AS PRIMEIRAS MOBILIZ ACIÓ NS
As cigarreiras comezan cedo a mobilizarse. 
O 3 de marzo de 1831 máis de dúas mil 
lideradas por E*F(+*#!F*) e A&/(.,*#
G+H*%(@ concéntranse coas familias ante a 
fábrica da Palloza en protesta pola redución 
do salario que provoca a perda de carga 
de traballo, e polo xeito de organizar este. 
Logo marchan pola vila. Folguistas como 
!.,$.&*#!%*IC$, >$"(?*#3$.@J+(@, 
;*%4*#7$%,K", ;*%4*#7*8*" ou 
!.,$.&*#7(%H&10. serán detidas e moitas 
permanecerán fuxidas ata que as indulta 
María Cristina, a raíña rexente.

CONTRA AS NOV AS
MÁQUINAS QUE LLES
QUITAN TRABALLO
Unha nova mobilización de cigarreiras en 1857 
remata coa destrución de parte da produción e das 
novas máquinas da empresa, que lles quitan traballo. 
O exército toma a fábrica e vinte e dúas operarias son 
xulgadas, mais a súa loita remata con éxito. A Palloza 
descarta a tecnoloxía e fai unha contratación masiva de 
man de obra feminina. No século XX a loita esténdese a 
outros sectores como as tecedeiras, en folga en 190 8.

AS MULLERES AGRÚ PANSE
NA PROCURA
DE DEREITOS LABORAIS
As mulleres constitúen agrupacións sectoriais no xurdir do 
movemento obreiro, máis necesitadas aínda de dereitos 
ca os homes por ser peores as súas condicións. Ao ir 
menos á escola, só acceden a postos pouco cuali!cados 
e, en colectivos como o das operarias da conserva, hai 
horarios aleatorios - marcados pola captura do peixe-  e 
cóbrase polo producido, sen soldo !xo e sempre menor 
ca o do varón.

INTENTANDO TOMAR
A PALABRA
A medida que se sindican, os colectivos femininos van 
dando entrada a homes - fogoneiros, administrativos, 
mecánicos- , que ademais de presidir son os que toman 
a palabra nas asembleas. A cigarreira >$"(?*#L0B(@
é a única muller no congreso estatal da CNT de 1919 
e é tal o impacto, recollido pola prensa madrileña, 
que ningunha outra galega asiste aos que hai entre 
1931 e 1936. Entre as oradoras pioneiras, !H(+&.*#
=(%.J.)(@, que en 1923 arenga as cigarreiras a 
a!liarse, ou a xastra ferrolá 7$./(B/&0.#;&%*.)*, 
que dá mitins na folga de consumos de 190 1, na que 
tamén houbo vítimas femininas.

AS CIGARREIRAS
BOTAN FUME
As cigarreiras coruñesas son un referente do 
asociacionismo feminino. Crean a socialista Unión 
Tabacaleira en 1916 e, dous anos despois, a 
presidenta G.1(+*#7$++*)$ e mais a vicepresidenta 
M%"2+*#N%&(,$ dimiten e constitúen a anarquista 
Nueva Aurora. Boicots continuos entre ambas as 
agrupacións levan ao peche da fábrica durante un 
ano. A década dos vinte evidencia a ruptura da 
unidade no movemento obreiro en distintas correntes 
ideolóxicas.

Mulleres da fábrica de conservas grovense El Marino
ARQUIVO ANTÓN MASCATO

Estibadoras portuarias
ARQUIVO CONCELLO DE VILAGARCÍA
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Rosalía Rapalo Lubián, a Curiana
ARQUIVO CELSO MILLEIRO

Mesmo nos colectivos femininos eran os homes os que lideraban
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Cigarreiras na fábrica nos anos 20
ARQUIVO ANA ROMERO

Preparación do interior das farias
ARQUIVO ANA ROMERO

Empaquetadoras da Fábrica de Tabacos coruñesa
ARQUIVO ANA ROMERO

A Igrexa alentou o sindicalismo católico
para frear o movemento obreiro
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Incorporación das mulleres ás fábricas
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Mariscadoras
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA
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PRESAS NO TEMPO REPUBLICANO
No período republicano non desaparecen as detencións de mulleres que 
se mobilizan polos seus dereitos laborais. Como exemplo, as tudenses 
1+&2342"!3+)&+, 5&+3')2"6+7&2 e 8+&$92":#2*+ - que das malleiras 
recibidas ten que !car quince días na cama-  por solidarizarse coa folga 
de Ferrol en 1932. Ou a ribeirense ;2)7$32"<=>$?, detida e multada 
con 1000 pes etas no 34, dur ante a folga na conserva.

A REPRESIÓ N FRANQUISTA
CONTRA AS SINDICALISTAS
A máis fonda represión contra as sindicalistas chega a partir de 
xullo de 1936. As mulleres perden a guerra, como colectivo, 
porque a ditadura destrúe os seus avances en participación e 
dereitos, mais algunhas perden ata a vida. A vilagarciá 8+&$92"
@2##$'#+, da CNT, é fusilada o 19 de marzo de 1937 por 
agochar no faiado da súa casa o tamén sindicalista Urbano 
Tarrío. Tamén asasinan a uxetista ferrolá 8+&$92"A(,$?";$#2, 
acusada de usar obreiras como furrieis do buque Esp a ñ a.

O CRIME DO POZ O DA REV OLTA

A presidenta do Sindicato de Atadeiras La Reivindicadora de Cangas 
B+3+#$&"@32)C+";+).$&, paga cara a súa loita. Os falanxistas 
detéñena en agosto de 1936 e lévana nunha camioneta ao Pozo 
da Revolta coa lavandeira marinense D2#,$)":$&E7$'#2F"G2"
D2%'#+.2H, que é asasinada. Lola sálvase porque o garda que 
ten que matala a coñece e lle dispara no brazo. Tras vagar cinco 
días polo monte, regresa á casa e ata 194 2 !ca presa no cárcere 
vasco de Saturrarán. O seu home, José Rodal, é condenado a cadea 
perpetua e o seu !llo Á ngel, de 20  anos, é asasinado.

O MOV EMENTO
OBREIRO,
ENTRE REIX AS
@2&'3'&2"I3-2#$?F"G2"D+#23$&H,
directiva da sección de empacadoras
do Sindicato de Industrias Pesqueras 
da CNT coruñesa, vese obrigada 
a deambular polos montes e vilas 
vivindo da caridade durante máis 
dun ano, logo de producirse unha 
redada na súa casa, onde agocha 
varios compañeiros. Condénana a 
20  anos e ao saír é acollida pola 
tamén anarquista D+)&7$3+";$'.4), 
sentenciada a 12.

PERDEN
OS COMPAÑEIROS
PERO NON
OS IDEAIS
Algunhas sindicalistas comparten loita 
e militancia cos seus homes, e a vida 
trónzaselles polo asasinato deles. A 
anarquista oscense 6$/2&.'2)2"J'.23$&"
A2&C()F"G2"@2&.'2)2H, dedícase ao 
estraperlo e a vender froita nas minas de 
volframio da Agualada, en Coristanco, 
tras perder o seu home, Francisco Ballón 
Pequeño. Detida por axudar a sindicalistas 
fuxidos, en 1954  marcha a Venezuela. Tamén 
é acubillo K$#$&2"<+-$33$, xa denunciada 
en 1920
por participar na folga
da estiba do porto
coruñés. Viúva do
dirixente do PCE
e a UGT Aniceto
San José, é condenada
a 20  anos pola tentativa
de fuga do boniteiro
Ex p l ora d or e, cando
acada a liberdade,
multada por
desobedecer
a autoridade.

A LOITA TEIMUDA
DE J OAQUINA DORADO
A represión sindical segue toda a 
ditadura. A coruñesa 8+2E7')2"
B+#2*+":'.2 é un exemplo. Con 
17 anos trasládase a Barcelona e 
milita no anarquismo. Participante 
activa na defensa da cidade tras o 
golpe, co remate da guerra intenta 
cruzar a pé a fronteira pero é 
descuberta e torturada. Socórrena 
uns compañeiros e chega a Francia, 
onde pasa por varios campos de 
internamento ata alcanzar Toulouse 
en 194 0 . Axiña reorganiza as 
Juventudes Libertarias e regresa 
a España a batallar contra a 
ditadura. En 194 8 é detida, de novo 
torturada, e pasa varios anos no 
cárcere. Nunca abandona a loita.

SEN APOIO NA LOITA
A chegada da II República supón un pulo 
fundamental na implicación sindical das 
mulleres. Mais o seu apoio ás reivindicacións 
masculinas non ten reciprocidade. A súa 
presenza nas fábricas é boicoteada, acúsanas 
de competencia desleal por cobrar menos 
ca eles e esíxense aumentos nos salarios dos 
homes para que elas non traballen fóra da 
casa. Malia os evidentes avances en dereitos, 
nalgúns sectores prohíbese o emprego feminino 
para evitar o paro masculino, e eles acceden 
en exclusiva aos postos mellor pagados. 
Ademais, moitos dos dereitos que logran están 
vinculados ao seu papel de nais: s on melloras 
para preñadas e parturientes.
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Mulleres nunha celebración republicana en Monforte durante o 1 de Maio
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

Jose a arreiro cos seus llos pouco antes do golpe de Estado
ARQUIVO FAMILIAR

Dolores Blanco e o seu home, José Rodal
ARQUIVO ARMH 28 DE AGOSTO
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Basilisa Álvarez “a Corales”, na dereita 
da foto, e Consuelo Meitín
FONDO ELISEO FERNÁ NDEZ
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Sebastiana Vitales Gastón
FONDO DIONISIO PEREIRA.
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Joaquina Dorado Pita
ARQUIVO ELISEO FERNÁ NDEZ
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O  h ome revolucionario q ue h oxe loita pola sú a liberdade só  combate contra 
o mundo exterior. A  muller revolucionaria,  en cambio,  ten q ue loitar en dous 
terreos:  pola sú a liberdade exterior,  onde ten o h ome
de aliado polos mesmos ideais,  e pola sú a propia 
liberdade interior,  da q ue o h ome g oz a xa
desde h ai séculos. E ,  nesta loita,  a muller está  soa.

P ENS AMENT O  REC O L L IDO
NA REVIS T A ANARQ U IS T A “ MU J ERES  L IB RES ”

UNHA REV OLUCIÓ N
POUCO IGUALITARIA
Como no sindicalismo, as mulleres 
incorpóranse á política en situación de 
inferioridade. Os partidos republicanos da 
esquerda burguesa apenas acollen familiares 
dos dirixentes. Nos obreiros, o feminismo 
está por debaixo da loita de clases. O PCE 
pensa que destruír o capitalismo as vai 
liberar tamén a elas e non lle ve sentido a 
unha loita diferenciada.

ABRINDO CAMIÑOS
Entre as políticas pioneiras na Coruña 
están 1&"$"*'*)2",,',3$, vogal do 
Partido Radical-S ocialista; 4'&5%$)
6"$7( e 857&"/')9:;"<, de Izquierda 
Republicana; ou =,>"&')!'<#(, 
=(+%&'$<')4'&?',,"*# e 9'.",*%)*%)
,')1#&&%, do PSOE. En Lugo, 4'&5%$)
!7&%<)6'&/-' preside a Sección Feminina 
do Partido Republicano Liberal Demócrata, 
e @&'$/"(/')A#<'()6'B#(# a Unión 
Regional de Derechas de San Xiao de 
Mos (Castro de Rei). Ademais, xorden 
colectivos ligados á ideoloxía obreira 
como a Agrupación de Mujer es contra la 
Guerra y el Fascio. 4'&#,"$')4&:<, =,"(')
6#$<C,%<)!%$%*#, D#,#&%()2"7".%<
9#&%*' ou ela elijosa re  
la an an erina , son algunhas das 

súas dirixentes.

A INCORPORACIÓ N
DA MULLER
Á V IDA POLÍTICA
O século XX é o da incursión das mulleres 
na política. Nos motíns de subsistencia hai 
xa implicación de colectivos como o Grupo 
Femenino Socialista de Ferrol, con 85',"')
2%&E'&', 857&"/')A:"< ou Josefina 
F%"&')@%&$C$*%<, que participa nun 
mitin de 1918 e é procesada por escribir 
artigos sobre loita social e dereitos 
femininos. Nos anos vinte, o colectivo 
esvaécese para reaparecer na II República 
da man de 1#&"?"')G&"'&.% ou 9'&-')
8?%,,')4'(.&#, veciña de Ares asasinada 
en setembro de 1936 aos 40 anos .

CASTIGO Á MILITANCIA
O golpe do 36 castiga a militancia de mulleres 
como a mestra de Pontevedra !%&%E&"$')

ar ne  an os, afastada das aulas e 
encarcerada coas súas tías ar a  rora 
e i ere a ar ne  Fern n e  as 
orse eiras . Con ela milita nas Xuventudes 

Socialistas Mixtas a xastra 9'&-')H:"(')
o r e  ereira  a ini a , de 19 

anos, que enferma gravemente na cela. 4'&5%$)
8?'*-' ou @,#&')6'>",'$%(, militantes 
ourensás de Unión Republicana, foxen ao monte 
tras o golpe e son procesadas. O agocho e o 
exilio castigan tamén a militancia comunista da 
ribadense o elia ar a  la asionaria .

A POLÍTICA DA IGREX A
Desde inicios do século, sectores católicos alentan 
a mobilización feminina en prol dos seus intereses. 
Falan de mellorar a condición e a educación das 
mulleres como piar da familia pero opóñense á 
igualdade co varón. Xa en 1917 hai colectivos 
como a Asociación de Señoras para la propagación 
de la Buena Prensa, que busca contrarrestar os 
avances do movemento obreiro, apoiado pola 
maioría das mulleres humildes e de clase media. 
As de clase alta son, maioritariamente, parte do 
exército que, capitaneado polos párrocos, loita 
contra o auxe do marxismo e o laicismo, sobre todo 
no período republicano. En 1931, millón e medio 
de mulleres asinan unha petición ás Cortes contra 
a retirada dos cruci!xos na escola, a prohibición 
da catequese na aula ou a condición civil dos 
cemiterios.

A  muller polo seu espírito 
e sentimentalismo un 
pouco esaxerado,  
na meirande parte 
contrario ao espírito de 
xustiz a,  serenidade e 
fortalez a q ue esixe o seu 
desenvolvemento,  non 
está  en condició ns de 
ocupar carg os pú blicos.

J O S É  MARÍ A G IL  RO B L ES

A POSTURA DA DEREITA
A dereitista CEDA é quen mellor canaliza a 
participación política feminina na súa defensa de 
Deus, xustiza, familia e propiedade. As católicas 
militan, organizan mitins e ocupan cargos, pero cos 
límites claros:  “É necesario que actuedes na vida 
pública, pero iso non quere dicir que todas vós ou 
moitas de vós sexades concelleiras ou deputadas. Eu 
non pido tanto para vós. Creo que non é propio da 
muller todo cargo ou autoridade política”, di en Lugo 
Gil Robles. Mentres, as falanxistas cren que a muller 
é máis apta para as tarefas do fogar e os coidados 
e eles, para o traballo, a creación e a loita.

AS PIONEIRAS NO GALEGUISMO
A primeira agrupación feminina do Partido Galeguista aparece na 
Coruña en 1932, pero haberá que agardar dous anos para que a súa 
secretaria, 9%&/%*%()D#/'5+#, se converta na primeira muller 
que fala nunha asemblea. As estradenses 9'&-')!%&%"&')A"',
e 9'&:I' e G(':&')4',># son as pioneiras en formar parte da 
directiva do PG. E é imprescindíbel tamén facer mención á Agrupación 
Republicana Feminina, que funciona con incansábel actividade na 
Coruña nos tres últimos anos da II República en Galiza.

Rogelia García
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

A participación das mulleres na vida política foi borrada da historia.
Na imaxe, un xantar de 1930
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO
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Coa chegada do século XX
as mulleres participan na vida política e sindical
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA Peregrina Martínez Santos 

coa descendencia
ARQUIVO MARISA MARTÍNEZ

María Luisa Rodríguez,
no medio na la de arriba
con outras modistas
ARQUIVO FAMILIAR.
A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Mulleres na sesión de clausura
das xornadas de Acción Católica en 1935
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Acto de designación da pontevedresa Lulú Vázquez Silva como madriña do Somatén
ARQUIVO LULÚ  VÁ Z QUEZ  SILVA. A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Mulleres realizando traballos electorais para a CEDA
ARQUIVO J. PINTOS DO MUSEO DE PONTEVEDRA

Maria Pereira, de negro no medio da imaxe, nunha foto familiar
ARQUIVO FAMILIA ARCA CAMBA

Visita da Agrupación Republicana Femenina a Santiago.
Recepción no Concello
FONDO ELVIRA VARELA. NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

A Igrexa mobilizou as mulleres pero non fomentou a igualdade
ARQUIVO J. PINTOS DO MUSEO DE PONTEVEDRA

Unha manifestación obreira en Ribadeo
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

Fascistas en Mondoñedo
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

As Corseteiras na voda do seu sobriño
coa parella e a nai da noiva,
de pano negro
ARQUIVO MARISA MARTÍNEZ
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AS PRIMEIRAS ALCALDESAS
A II República é, malia as trabas, un tempo de pioneiros 
avances para as mulleres. Apróbase o dereito universal 
ao voto, que xa na ditadura de Primo de Rivera exercen 
en comicios municipais as maiores de 23 anos que estean 
emancipadas de pai ou esposo, agás prostitutas. O sufraxio 
pasivo permite que Portas teña en 1925 a primeira alcaldesa 
de Galiza: a m estra 0"#.&*.-1#$234&5$67+&)-(). Cando 
se produce o golpe de Estado, só un concello, A Cañiza, é 
liderado por unha muller, 8(4,($91'&5$9"#5:+&5, de 
Izquierda Republicana. Condénana a morte, logo conmutada 
por cadea perpetua.

AS PRIMEIRAS DEPUTADAS

EX ERCENDO
O DEREITO AO V OTO

O APOIO FEMININO
AO ESTATUTO DE AUTONOMÍA
A última vez que as galegas votan antes da sublevación militar 
é o 28 de xuño de 1936, no plebiscito do Estatuto. A mestra 
redondelá ;4#&)%-#($<%&4" e a inspectora 8(4,($04=5$234&5$
9"#5:+&5 asinaran en 1933 un manifesto de apoio. 8(4,($
8-4('"#%&), que traballara a reo polo SI, vai a Madrid coa 
delegación que o entrega nas Cortes. Pioneira das Irmandades da 
Fala, regresa nos días do golpe que a deixa viúva de Á nxel Casal, 
alcalde de Compostela. É o primeiro tramo dunha viaxe sen volta 
ao exilio arxentino.

O dereito a ser electas posibilita que a madrileña 0+(4($0('*"('"4 sexa deputada do Partido Republicano 
Radical nas cortes de 1931, e o seu papel é clave para aprobar o 1 de outubro o voto universal feminino. Tamén son 
deputadas >-.%"4-($?&#%, do Partido Republicano Radical Socialista, e mais 8(47(4-%($!&+@&#, do PSOE. Ese 
ano opta ao hemiciclo polo Partido Radical Agrario a canguesa 0"#.&*.-1#$A+B(C($D1*&5, e en 1933 a viguesa 
A'(+-($E-7=&4"($F(44") polo PC, pero non logran escano.

OS GOLPES
QUE NON DOBREGAN
A ISABEL RÍOS
6)(G&+$H,")$D(5.(#",
sindicalista e secretaria do PCE
de Curtis, é levada ao cárcere
de Compostela e condenada
á pena de morte co seu home,
o médico Manuel Calvelo.
A el fusílano e a ela trócanlla
por cadea perpetua.
Presa en Betanzos e mais en
Saturrarán, sae en 194 3
e, logo de loitar un tempo
contra a ditadura, marcha ao exilio.
Tras o golpe de Onganía na Arxentina
e o de Pinochet en Chile vive en Perú e pouco antes de morrer 
Franco regresa para unha estadía que será de!nitiva. Tamén a 
veciña de Ferreiros, no concello ourensán de Entrimo, ;I=7-J-($
9"#5:+&5$E&44&4(), agóchase tras o golpe e como as súas 
irmás, 8(4,( e$K(4(, acaba detida pola súa implicación política.

PERSEGUIDAS CON SAÑA
Á  socialista viguesa H")(4-"$L&4#:#I&5$M-37=&5N$
O($0(+&)(P, de 20  anos, mátana o 3 de setembro de 
1936, logo de rapala, torturala, e sacala do Frontón 
para violala durante horas. Despois fondean xunto 
ás Cíes o seu corpo mutilado. O día 20  ten lugar en 
Ferrol unha saca con vinte vítimas, cinco mulleres. Son 
M"+"4&)$8")Q=&4(, R")&B($E4&-4&, 834-I($
R-'3#&5, 0"#.&*.-1#$8"#%"=%" e 8(4,($<%&4", 
militante do Grupo Femenino Socialista.

O sufraxio universal feminino estréase nas 
municipais do 23 de abril do 1933. As xerais 
do 19 de novembro dan paso a un goberno 
de dereitas e Clara Campoamor perde o 
escano. Defendera o dereito á igualdade 
fronte a parte da esquerda que cría que as 
mulleres votarían masivamente á dereita 
empurradas polos confesores. A vitoria da 
coalición de esquerdas da Fronte Popular nas 
eleccións de febreiro do 36 bota por terra a 
teoría.

O ASASINATO
DE J UANA CAPDEV IELLE
R=(#($0(*I&J-&++&$K(#$8(4%,# é asasinada 
na lucense Rábade no verán do 36. A bibliotecaria 
vén a Galiza desde o seu Madrid natal co home, 
Francisco Pérez Carballo, nomeado gobernador 
civil da Coruña. Era abril de 1936. O día 14  
comparten tribuna co alcalde, Alfredo Suárez 
Ferrín, e os xenerais Enrique Salcedo Molinuevo 
e Rogelio Caridad Pita. Os catro, máximos 
representantes civís e militares, son fusilados.

TODAS SON V ÍTIMAS
Todas as mulleres son vítimas da ditadura. Para o franquismo 
non son cidadás, son menores de idade necesitadas da tutela 
permanente dun varón. A súa única misión na vida é ser nais e 
esposas. Precisan permiso do home ou do pai para saír do país, 
vender unha herdanza ou asinar un contrato. As que se saen 
do patrón págano coa vida, a viuvez, a depuración laboral, a 
miseria, o exilio ou o cárcere.

A MILITANCIA GALEGUISTA
DE AMPARO LÓ PEZ  J EAN
Nacida en Culleredo, A'*(4"$D1*&5$R&(# é a 
primeira muller que milita no PG coruñés. Secretaria e 
logo presidenta da Agrupación Republicana Feminina, en 
xullo do 36 está en Soria, onde o home, César Alvaj ar, é 
gobernador civil. Coa !lla pequena, Teresa, van a Valencia, 
Madrid e Barcelona, onde Amparo é secretaria xeral do 
Grupo de Mulleres Galeguistas e vogal do PG. A derrota 
sepáraa momentaneamente da familia e cruza a fronteira 
cun grupo de crianzas. Morre en Moutauban en 194 2.

T odos los días deberíamos de dar g racias a D ios
por h abernos privado a la may oría de las muj eres
del don de la palabra,  porq ue si lo tuviéramos,
q uién sabe si caeríamos en la vanidad de exh ibirlo en las plaz as.

P IL AR P RIMO  DE RIVERA

A primeira alcaldesa galega foi Concepción Pérez,
do Concello de Portas
ARQUIVO CONCELLO DE PORTAS

María Gómez, en primeiro plano,
coa viguesa Urania Mella
no cárcere de Saturrarán
ARQUIVO RAÚL SOLLEIRO
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Mulleres votando o 18 de febreiro de 1936
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Mozas estradenses facendo campaña
en favor do SI no estatuto do 36
ARQUIVO AC VAGALUMES DA ESTRADA

María Miramontes na entrega do estatuto
en Madrid
FONDO ANDRÉS PÁ RAMO
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Pilar Primo de Rivera nunha visita a Pontevedra
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Rosario Hernández,
a Calesa
ARQUIVO FAMILIAR

Juana Capdevielle
ARQUIVO CARMEN BLANCO

Juana Capdevielle no medio do seu home e Molinuevo.
O alcalde, á esquerda da imaxe, e Caridad Pita, detrás dela,
tamén foron asasinados
FONDO SUAREZ  FERRÍN. NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Isabel Ríos co seu compañeiro Calvelo,
nunha foto no patio do cárcere de Santiago
o 25 de decembro
ARQUIVO MANUEL CALVELO

Amparo López Jean
ARQUIVO FAMILIAR
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Unha das historias con 
máis impacto da represión 
contra as mulleres en 
Galiza é a de *(+,)"
5%&&$2"6.(7 e -(&.("
)$+"8(++$"9%7(0%. A 
barbarie fascista uniu para 
sempre o nome de quen 
só compartiron vida no 
improvisado cárcere de 
Bande.

O ASASINATO DA NAI
QUE PARIU A POESÍA
-(&.(")$+"8(++$"9%7(0% vive varios anos en 
Cuba, onde o seu home, Manuel Gómez, ten 
negocios e onde nacen as súas oito criaturas. 
O maior, Manuel, poeta comunista con sona, é 
asasinado no cuartel de San Francisco o 11 de 
agosto de 1936. Ela non milita pero comparte 
a súa ideoloxía, ademais de incumprir todos 
os patróns franquistas: “ Ía soa ao teatro, a 
conferencias, a mitins políticos. Mesmo fumaba! 
Un escándalo. Era o prototipo de muller feminista, 
e ademais con capital. Logo quítanllo todo”, 
conta a súa neta Paz. Detéñena o 22 de xullo. 
Outro dos !llos, Ricardo, é obrigado a alistarse 
no bando franquista e na fronte asasínao un 
compañeiro de batallón dun tiro nas costas.

O Ú LTIMO LEITO
DE SALUD E MARÍA
-(&.(")$+"8(++$ !ca na prisión de Celanova ata 
que en febreiro de 1937 se habilita a de Bande. 
De alí sácana o 29 de outubro con *(+,)"5%&&$2
para matalas. Logo tiran os corpos na estrada da 
Lomba de Lamas. Un veciño déitaas nun colchón de 
palla dun carro de vacas e lévaas ata a porta do 
cemiterio de Mosteiro de Ribeira, en Xinzo de Limia.

L os niñ os señ oritos se comen vuestras manz anas
— si se las comen,  también j ueg an con ellas a la pelota—
A  los niñ os señ oritos les sobran vuestras manz anas
q ue vosotros veis partir del h uerto,  una sobre una
— pelotas de oro q ue sonrosó  el sol
al verterse perpendicular y  cá lido—
Si vuestros oj os leg añ osos tuvieran imá n
os q uedaríais con las má s roj as
porq ue las visteis crecer a !ote de la primavera !orecida.
L os niñ os señ oritos de la ciudad
no saben có mo empiez an a nacer vuestras manz anas
— solo saben comerlas—
Si vuestros oj os leg añ osos tuvieran imá n
os q uedaríais con las má s roj as 
porq ue las visteis desembarcar de la primavera enardecida.

ANAC O  DO  “ MANIF IES T O  P AS T O RIL
A L O S  NIÑ O S  P O B RES  DEL  C AMP O ”
DE MANU EL  G ÓMEZ  DEL  VAL L E

A DOR
DA DESCENDENCIA
DE MARÍA

X UNTAS NA MORTE

A descendencia de María pasa días buscándoa 
ata que alguén mete un aviso baixo a porta 
da casa. Di onde poden atopala. Unha das 
!llas, Carmen, alerta o irmán cunha nota: 
“Non busques máis a mamá, que apareceron 
en Xinzo...” Ela prohibíralles nunha das cartas 
escrita en Bande, facer calquera xestión coas 
novas autoridades. Sabe que forzan rapazas 
prometendo liberarlles familiares.

ANEIS
COMPROMETIDOS
COA MEMORIA
No cárcere, María coida de Salud 
como dunha !lla. Ela ten 49 anos e a 
moza 25. Militante do PCE ourensán, 
a Salud xúlgana co seu irmán Silvio, 
uns meses máis novo, na folga de 
1934,  tras requisarlles medio millar 
de pasquíns na casa. A el mátano en 
agosto do 36 na Poza das Ras, en 
Ourille (Verea), con 23 anos. Ela foxe 
pero detéñena tras unha delación. 
Aínda que nunca se recuperan os 
corpos, os nomes están na lápida da 
nai e o pai e, no seu recordo, tras 
cada novo nacemento na familia faise 
un anel similar ao que, no tempo do 
cárcere, crearan con !chas de dominó 
para engarzar a foto de Salud.

Á CAZ A
DA SINDICALISTA
ANUNCIACIÓ N
CASADO ATANES
Na II República !0,0:'(:';0"
<(2()%"!1(0$2, natural de Atás, 
en Cualedro, comparte mitins co 
!llo de María, Manuel Gómez del 
Valle, para arengar a man de obra 
de Viana do Bolo. Por iso tamén ela 
é perseguida sen descanso desde o 
inicio do golpe. Torturan a súa irmá 
e o seu !llo maior para saber onde 
se agocha e tras capturala paséana 
polas zonas onde falara, antes de 
asasinala con saña. O seu corpo 
aparece nas Revendeitas, preto da 
estrada que vai da Gudiña a Viana, 
en agosto de 1936.

María del Valle Lozano
ARQUIVO DE PAZ GÓMEZ DEL VALLE OCHOA

María del Valle co seu home, Manuel Gómez Ucha, e a descendencia
ARQUIVO PAZ G ÓMEZ DEL V ALLE OCHOA

ota que escribiu a lla de Mar a  Carmen
tras atopar o seu cadáver
ARQUIVO PAZ G ÓMEZ DEL V ALLE OCHOA

Anel  feito no cárcere
coas chas de domin
no que está engarzada
a foto de Salud Torres
ARQUIVO FAMILIA TORRES

Un dos aneis
que a descendencia da familia
orres xo en lembranza

do eito no c rcere coa imaxe
de Salud
ARQUIVO FAMILIA TORRES

Salud Torres
ARQUIVO FAMILIA TORRES
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ATRASO NAS AULAS
No inicio do século XX, o noso sistema 
educativo é dos máis atrasados de 
Europa. O ensino está en mans da Igrexa 
polo concordato borbónico de 1851, 
e son graves as de!ciencias nas aulas 
e as carencias en recursos didácticos, 
bibliotecas e formación do profesorado. 
Non saben ler nin escribir sete de cada dez 
galegos nin nove de cada dez galegas.

AS ESCOLAS
DO INSIÑO
GALEGO
No !nal do XIX xorden xa 
iniciativas innovadoras. En 1880, 
a Escola Froebel en Pontevedra, 
que usa o xogo como ferramenta 
pedagóxica. E en 1923, 
ao abeiro das nacionalistas 
Irmandades da Fala, as Escolas 
do Insiño Galego da Coruña 
que imparten unha educación 
totalmente laica con recursos 
novidosos como as excursións 
ou a aprendizaxe de cantigas 
tradicionais galegas. Promóvenas 
Á nxel Casal e 5"-6"$
52-"7/+3)#, responsábeis 
tamén da difusión de libros na 
nosa lingua coa editorial Nós.

N on lle abonda a Ga licia q ue os seus !llos sepan ler i escribir.
Ga licia precisa q ue os seus !llos lean i escriban na sú a fala para q ue a sintan,
q ue estuden na sú a xeog rafía para q ue a coñ ez an,  e coñ ecéndoa,  q uéirana.

EX T RAC T O  DU N ART IG O  DO  X O RNAL  A NO S A T ERRA
NA INAU G U RAC IÓN DAS  ES C O L AS  DO  INS IÑ O  G AL EG O

A INSTITUCIÓ N LIBRE
DE ENSEÑANZ A
Na renovación do ensino é fundamental a 
Institución Libre de Enseñanza (ILE), creada en 
1876 en resposta ás trabas á liberdade de cátedra 
do goberno da Restauración. Recolle nos estatutos 
a independencia de intereses relixiosos, !losó!cos 
ou políticos e a liberdade e inviolabilidade da 
ciencia. Na orixe vincúlase ao k rausismo, que ten a 
instrución feminina como sinal de identidade pero 
coa premisa errónea de que a muller ten menos 
capacidade intelectual e moral ca o home, e este 
debe redimila da súa ignorancia.

O PULO QUE CHEGA DA EMIGRACIÓ N
A emigración colabora coa mellora educativa a través do envío de cartos ás súas vilas 
natais para crear colexios ou pagar soldos de profesorado. Grazas, por exemplo, ás 
achegas da asociación Aurora del Porvenir, Tomiño abre en 1923 unha escola que vai 
dirixir durante a II República o deputado agrarista Antón Alonso Ríos, empurrado logo 
ao exilio nunha cinematográ!ca fuga. Conta con modernas instalacións para o estudo, 
a práctica do deporte e a posta en marcha de iniciativas agrícolas.

A REPÚ BLICA MANDA AS NENAS Á CLASE
A aposta da II República polo ensino vai bene!ciar nomeadamente ás nenas, que acudían 
menos ca eles ás aulas, orientadas como estaban ao coidado do fogar e á maternidade. 
Garante o acceso de balde a todos os graos e non só crea colexios –1 228 nos dous primeiros 
anos–,  senón que tamén habilita cantinas e roupeiros que liberen as familias con menos 
recursos da alimentación e o vestir das pequenas e así se animen a escolarizalas.

O COÑECEMENTO
NAS AULAS
E O REZ O NOS TEMPLOS
A escola republicana é laica. Fronte ao concordato 
monárquico, a Constitución de 1931 recolle a 
radical separación entre Igrexa e Estado e prohibe os 
colexios de ordes relixiosas. Entende que a catequese 
debe darse nos templos e non nas aulas, das que 
afasta o cruci!xo e os rezos. Non se impide dar 
relixión pero deixa de ser materia obrigada. O que 
prima non é o dogma senón a experimentación e o 
coñecemento.

UNHA APOSTA
POLO PROFESORADO
O modelo republicano contrata máis docentes, 
esíxelles mellor formación e recoñécelles a 
importancia cun aumento de soldo que, nos 
máis baixos, supón ingresar o dobre. “Urxía 
crear Escolas, pero urxía máis crear Mestres”, 
recolle o limiar do decreto de1931 que 
reforma as Escolas Normais para que garantan 
unha acaída formación do profesorado. A 
mestra redondelá 8-+)#32+"$93)-/, que a 
dirixira, é depurada polo franquismo.

AS MISIÓ NS
PEDAGÓ X ICAS
En 1931 a Institución Libre de Enseñanza 
pon en marcha as Misións Pedagóxicas a 
!n de achegar a cultura a vilas e xentes sen 
acceso a ela. Galiza acolle a súa maior 
expedición, dirixida por Rafael Dieste, 
entre agosto a decembro de 1933. No 34  
volven a Pontevedra e ao Pindo, e a última 
estadía é na ourensá Ramirás, poucos días 
antes do golpe. Abriranse 79 bibliotecas 
na Coruña, 4 8 en Lugo, 123 en Ourense e 
155 en Pontevedra.

O FRANQUISMO
PON REIX AS AO ENSINO
O franquismo acaba coas Misións Pedagóxicas e 
converte a escola libre nun dos principais inimigos a 
bater. Abre expedientes de depuración ao profesorado 
e afasta das aulas a quen non é afín. Non xulga a 
capacidade, só as ideas e, no caso das mestras, 
tamén a vida privada:  se casa pola Igrexa, se pare 
de solteira, con quen anda ou, abofé, se vai ou non á 
misa. A ditadura ponlle reixas ao ensino e manda as 
nenas á casa pasar o ferro. Se non van á escola, non 
importa, e se van dan materias distintas aos nenos, a 
!n de converterse en boas nais e esposas.

A instrución feminina era
un dos sinais de identidade da ILE
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Escola dos albores do século XX
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

A mestra Domitila Portela coas súas alumnas en Marcón durante a II República
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Material didáctico da escola republicana
ARQUIVO XOSÉ Á LVAREZ  CASTRO

Alumnado e profesorado posa con crianzas diante da Escola Normal de Pontevedra
na II República
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Ernestina Otero,de pé con sombreiro, baixo a árbore,
nunha excursión da Escola Normal
ARQUIVO FAMILIA PUGA PEREIRA

Público nos monicreques das Misións Pedagóxicas
durante o seu paso por Malpica
Á LBUM ‘ MALPICA EN FOTOS’  DE XURXO ALFEIRÁ N
CEDIDO POLO AUTOR AO CONCELLO DE MALPICA

Todas as nenas foron vítimas dunha escola franquista que as desprazou
ARQUIVO MARÍA LORES

Os cartos da emigración serviron para pagar soldos
de profesorado nas primeiras décadas do século XX
ARQUIVO INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑ ORÁ NS

Antón Alonso Ríos no exilio
ARQUIVO AC VAGALUMES

Cortexo da Irmandade coruñesa
con crianzas da Escola do Insiño Galego en 1924
ARQUIVO ELVIRA VARELA BAO

A República puxo en marcha roupeiros
para vestir o alumnado
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Alumnado da escola de Hernán Poza,
en Pontevedra
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA
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A RESIDENCIA
DE SEÑORITAS
Nun tempo de marcados 
condicionamentos sociais, é 
un enorme avance para as 
universitarias galegas que 
queren seguir cos estudos ou 
doutorarse a apertura en Madrid 
en 1915 da Residencia de 
Señoritas da Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), similar a que 
tiñan os varóns. !"#$%&$'(#)
*%+#,#-%.)/(&%., mestra 
lucense; !0+1%#)20+-")
/"30-0, ourensá; 20.)20+0-0)
2410+, primeira colexiada de 
Medicina da provincia, 50+'#0)
2%60)7"4.03, farmacéutica 
da pontevedresa Viascón, ou 
a arquiveira coruñesa 8"30)
9":(+.0#")8"-+;<4%. son 
algunhas das residentes.

=)$>%<0-0
,)4#'?%+3'-0-%@

ABRINDO CAMIÑO
ÁS AULAS
O solpor do século XIX, ademais de 
alumear o camiño das nenas ás aulas, fai 
agromar iniciativas para dar continuidade 
á súa formación, aínda que daquela se 
limite a familias con cartos. Xa en 1870 
nace a Asociación para la Enseñanza 
de la Mujer , coa que se vincula a mestra 
compostelá !"#$%&$'(#)9,'.)AB%+". 
O seu nome únese ao de C1':'0)20+-")
70.,# e !"#$%&$'(#)=+%#0: na 
defensa da igualdade e a crítica ao 
agravio comparativo que entre ambos os 
sexos se dá no ensino.

A IGREX A MARCA O PENSAMENTO
Xullo de 1936 troca o proxecto de vida de todas as mulleres vinculadas á Residencia de Señoritas. O 
ambiente libre, laico, de aposta pola coeducación da Institución Libre de Enseñanza muda pola misóxina 
idea franquista de que o único espazo idóneo para a muller é un fogar supeditado ao home e cheo de 
crianzas, no que seguir as pautas dunha Igrexa con férreos criterios sobre cal ten que ser a moralidade, o 
proceder e ata o pensamento adecuado para elas. O presente segue a pagar décadas de adoutrinamento.

A PERSECUCIÓ N DAS 
PIONEIRAS
En 1931 Olimpia Valencia encabeza un manifesto 
de apoio aos candidatos galeguistas e en 1936 
outro en prol do Estatuto, ambos asinados só por 
mulleres. Por iso é detida en 1937. Os bos informes 
e o abono de cuantiosas cantidades fan que logre 
a liberdade aos catro días pero !ca marcada, por 
roja,  e moitas persoas deixan de ir á súa consulta 
privada en Vigo. Tamén en 1937 é separada do 
servizo pola comisión depuradora do Maxisterio a 
coruñesa 50+;0)70+D%'B", membro correspondente 
da Real Academia Galega e do Seminario de Estudos 
Galegos. A militante galeguista 50+'#0)2%60)
7"4.03 viaxa en 1936 a Ourense desde Madrid, 
onde estudara Laboratorio, para ser atendida no parto 
polo seu pai, o prestixioso xinecólogo Manuel Peña 
Rey, depurado logo polos golpistas. A súa nai, !%:'0)
7"4.03)E0++'-", tamén encabeza un manifesto do 
partido, polo que as contas do matrimonio !can anos 
embargadas. En 1941,  Marina viaxa coa súa !lla 
María Luisa Fanj ul a México para reencontrarse co seu 
home, o médico exiliado Luís Fanj ul.

NA V ANGARDA
DOS ERASMUS
Tres anos está na Residencia de Señoritas A:'1&'0)
F0:%#$'0, primeira titulada en Medicina de Galiza. 
Nacida en Baltar en 1898, matricúlase en 1919 e 
é unha das nove galegas que logra unha bolsa da 
Junta para Ampliación de Estudios da ILE para estudar 
no estranxeiro. Pídena 1363 mulleres fronte a 7671 
homes, e lógrana unhas duascentas, entre elas 50+;0)
70+D%'B")!%+?'6", !"#$%&$'(#)*+0#$G3)2'60, 
90+0)/%'+(3)*%+#,#-%., =4+"+0)50$%-0)
/(&%., H4:'0)50+B;#%.)I:01", =#B"#'0)A+B'.)
!4++0'3, e H'1%#0)%)C:'30)*%+#,#-%.)-%):0)
F%<0, aínda que esta casa e non viaxa.

AS MULLERES
PASAN DE 
CURSO
A presenza feminina está 
vetada en secundaria e nas 
facultades ate 1910. De 1915 
a 1925 triplícanse no Estado 
as mulleres universitarias: de 
catro a doce de cada cen. 
Pero xa houbera pioneiras 
desobedecendo a norma. 
!"#$%&$'(#)=+%#0: é a 
primeira. Vai ao campus vestida 
de home e, cando a descobren, 
fai un exame para lograr un 
permiso especial do decano. 
Apróbao e está matriculada 
entre 1842 e 1845. T en que 
pasar medio século para que 
llo autoricen á farmacéutica de 
Ribadeo 50#4%:0)70++%'+")
2'$", primeira galega en 
lograr o título do bacharelato e 
matricularse na Universidade de 
Santiago.

N o h ay  q ue ser una 
niña  empacha da de 
libros q ue no sabe 
ha blar de otra cosa... 
no h ay  q ue ser una 
intelectual.

P ILA R P RIMO
DE RIVERA

A PERSECUCIÓ N DAS 
PIONEIRASPIONEIRASPIONEIRAS
En 1931 Olimpia Valencia encabeza un manifesto En 1931 Olimpia Valencia encabeza un manifesto En 1931 Olimpia Valencia encabeza un manifesto 

Emilia Pardo Bazán
FOTO DE LOUIS SELLIER.
ARQUIVO DA REAL ACADEMIA GALEGA
CEDIDO POR MARILAR ALEIXANDRE

Concepción Arenal
FOTO CEDIDA POR MARILAR ALEIXANDRE

Manuela Barreiro,
primeira universitaria galega
FOTO CEDIDA POR MARÍA TERESA BARREIRO
A MARÍA ISABEL FERNÁ NDEZ GARCÍA

María Barbeito Cerviño
ARQUIVO ANA ROMERO
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O franquismo volve colocar a Igrexa
en todos os ciclos educativos
FOTO CEDIDA POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Marina Peña, primeira pola dereita,
nunha foto familiar. A súa nai, de negro, na esquerda
ARQUIVO MANUEL PEÑ A- REY

Paz Parada Pumar
ARQUIVO PARTICULAR
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A MORTE, O EX ILIO
DE MERCEDES
A 4%'.%1%"#5,$%',#!/%66(, presidenta 
do sindicato de ensino da UGT, rexístranlle a 
casa da escola de nenas de Monelos xa no 
34. Log o deteñen o home, o tamén uxetista 
Francisco Mazariegos, e méteno no cárcere 
ata febreiro do 36. Co golpe é fusilado e 
Mercedes prepara os papeis para marchar 
coas crianzas a América. Non lle dá tempo. 
A memoria do pobo garda que a violan, a 
asasinan e, como a María, lle cortan os peitos.

AS NENAS TAMÉN
SON CULPÁBEIS
Non todas as nenas teñen cabida na 
escola franquista. A Josefina or al 
non a deixan entrar tras o asasinato do 
seu irmán, o sindicalista ribadumiense 
Castor Cordal. Cando se achega á 
porta, a mestra bérralle:  t ú  a h í ,  q u iet a ! , 
e queda fóra, mirando as letras do 
encerado pola !estra. 4('*7(#5%0'8"#
si entra logo de fusilarlle o seu irmán 
Paco, tenente alcalde de Vilanova de 
Arousa, pero mentres as outras len 
o silabario, ela está cara á parede, 
bordando panos. Dinlle que falta fan, 
que na casa queda moito por chorar.

O SABER
FICA NA CASA
Moitas mestras depuradas, como 
a vilagarciá 90%:%"#!1'0,#
;,/'01,, saen adiante dando 
clases particulares na casa. Co 
tempo volven ás aulas, ás veces 
de escolas moi afastadas do seu 
fogar. O que atopan non ten 
nada que ver co que deixaran. 
Os cruci!xos volveran e o C a ra  
a l  sol  silenciara aquelas cantigas 
galegas das Escolas do Insiño.

AS AULAS BALEIRAS
A mestra da lucense Rábade <(/'0%6(#90%&,#

a n é nomeada alcaldesa polo goberno dereitista 
do bienio negro, mais iso non impide que en agosto 
de 1936 a destitúan do seu cargo, igual que á mestra 
de Bóveda, <%+,:%:(#<=+>(6%>, simpatizante 
republicana que para gañar a vida abre unha 
academia ata recuperar a súa praza.
5,"('0,#?6(+.,#<(66%@, é unha mestra depurada 
da escola de Obra, en Touro. E 4('8(#1,"#
A+@%6%"#?,*>(B?'%0#C'066, da de Cornazo, en 
Vilagarcía.

AS TESOIRAS
DA NAI DE TUCHA E FINA DIOS
Á s mestras pontevedresas a e Fina ios, da Federación 
Universitaria Escolar, detéñenas logo de matar o seu irmán Mirucho, 
dirixente socialista. Van buscalas á casa para rapalas e, para 
evitarlles a humillación, é a súa propia nai, D,"%2(#EF>)*%>, 
quen lles corta as trenzas. Pero pélanas igual ao ras e non lles 
deixan volver á escola.

A DIGNIDADE 
INQUEBRANTÁBEL
DE ELV IRA BAO 
O franquismo detén ducias de mestras. Como 
a coruñesa G6:0'(#?(,#4(.%0'(". Militante 
do PG, é secretaria da sección feminina das 
Irmandades e presidenta da Agrupación 
Republicana Femenina. Tras varios meses na 
cela, os fascistas afástana das aulas e ela 
pecha o seu medo na casa. Mais cando lle din 
que a readmiten se pide perdón e renega dos 
ideais, ela sentencia:  “Pedir perdón por que?  
É a min a quen teñen que pedir perdón”.

PEGADAS NA MEMORIA
Xunto ao corpo de Mercedes aparece, no Ponte da 
Castellana de Aranga, o seu mantón de loito cheo 
de sangue. A irmá de Francisco tírallo á cara aos 
gardas que non lle quixeran dar razón dela. En 
Miño, un falanxista achégase ás alumnas de 4('8(#
EF>)*%> e gábase do rastro dos seus zapatos 
enchoupados: “ É o sangue da vosa mestra! ”. Pero 
máis fonda é a pegada que deixan elas.

ASASINADAS
O franquismo emprégase 
con saña na represión do 
maxisterio. En Galiza asasina 
as mestras 4('8(#EF>)*%>#
;*F'%>, 4%'.%1%"#
5,$%',#!/%66( e 
on e i n on le  
4,")*%'(, cuxo cadáver é 
abandonado en Riazor.

AS TEIMAS
DA MESTRA DE MIÑO, 
MARÍA V ÁZ QUEZ
A mestra de Miño 4('8(#EF>)*%>#;*F'%> é 
unha das promotoras do PSOE local e unha das 
poucas mulleres que dá mitins na II República. 
Nas arengas abrollan sempre dúas teimas: os  
dereitos femininos e a loita por que accedan ao 
ensino as criaturas de familia humilde. Ningunha 
lle gusta ao franquismo. Mátana con saña o día 
20 do pr imeiro agosto.

E ra tan mala,  irascible y  roj a q ue h ubieran de fusilarla
en los primeros momentos los N acionales por el pelig ro q ue constituía.

ANOT AC IÓN INC L U Í DA NO  EX P EDIENT E DE DEP U RAC IÓN
DE MARÍ A VÁ Z Q U EZ  S U Á REZ

Un grupo de mestras e mestres da Cañiza
AUTORÍA:  BACELAR. ARQUIVO FAMILIA MOJÓN

Concepción González Mosquera,
no medio da imaxe
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

María Vázquez Suárez
ARQUIVO FAMILIAR

Mercedes Romero Abella
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

María Vázquez coas nenas
ARQUIVO FAMILIAR

Elvira Bao
ARQUIVO DE ELVIRA VARELA BAO

Fina e Tucha Dios,
primeira e cuarta pola esquerda,
respectivamente
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Nieves Adrio, á dereita,
coa súa irmán Maruja,
tamén mestra,
e no medio a pequena, Solita
ARQUIVO FAMILIA GAMALLO ADRIO
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Nenas nun colexio de inicios do século XX
ARQUIVO FAMILIA ARRUTI

Jose na Cordal  de maior
cunha foto do seu irmán Castor,
o día que se levantou a foxa
onde estaba enterrado
ARQUIVO FAMILIA CORDAL

O franquismo baleirou escolas
e encheu cárceres
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Josefa Vázquez,
e Antonio Dios, o seu home
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

O DESTERRO DE CARMEN PARGA
A mestra galeguista armen ar a o r e  é separada do 
Maxisterio tras o golpe. En 1955, case vinte anos despois, revisan o 
seu expediente e deciden que pode volver ás aulas pero, ademais de 
inhabilitala para cargos directivos e de con!anza, obrígana a exercer 
fóra da provincia durante cinco anos. O desterro é unha sanción 
comunmente aplicada a militantes nacionalistas.Carmen Parga

ARQUIVO PARTICULAR
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CULTURA PARA O POBO
O colofón da efervescencia cultural do século XX chega na II República. 
Agrarismo, anarquismo e movemento obreiro crean sociedades, ateneos 
libertarios e casas do pobo nas que agroman publicacións e actividades 
nun intento de construír unha sociedade máis libre canto máis instruída. O 
teatro, o canto, a arte, a literatura e mesmo o incipiente cine buscan achegar 
a cultura e o saber a todas as clases sociais, e non só, como ata agora, ás 
elites e á burguesía.

AS IRMANDIÑAS
Na efervescencia cultural do albor 
do século XX nacen as Irmandades 
da Fala (IF) que poñen a difusión 
cientí!ca, literaria e artística ao 
servizo do país. A igualdade 
formal recóllese xa na primeira 
asemblea de novembro de 1918, 
pero elas non toman a palabra nin 
na constitución, ese mesmo ano, 
da agrupación feminina coruñesa. 
Na directiva que preside 23#"$("&
45"., única muller na reunión 
fundacional das IF, están 6(73%"&
8"., 2"%0"&23%"9.*)$-, 
:.-$,"&;<=>'$=, ?$%$-"&45"., 
2"%0"&8"(@.", 2"%0"&A$%93)"-&
BC/$=, D.-"&2"%)0*$=, E7$(3*"&
!$%*<*+$=, F$*.7$7"&4"-"(, 
E7$(3*"&G"%+3*" e ?$%$-"&
!$%*<*+$=.

MOITO TRABALLO
ENTRE SOMBRAS
A pesar da falta de visibilidade 
pública, as irmandiñas implícanse 
en actividades educativas e culturais 
como a xeira teatral do cadro de 
declamación, e tamén na vida 
política. Moitas acaban militando na 
Agrupación Republicana Femenina, 
pero xa en 1918 defenden os dereitos 
de Galiza en resposta a un manifesto 
centralista da Asociación Nacional de 
Mujer es Españolas. Tamén protestan 
polos asasinatos de Sofán ou elaboran 
un estudo estatístico no intento de 
mellorar os traballos e salarios das 
galegas.

A CIENCIA
EN FEMININO
O nacionalismo tamén está na orixe, en 
1923, do Seminario de Estudos Galegos 
(SEG), que busca modernizar o país 
a través da investigación xeográ!ca, 
botánica, etnográ!ca, matemática ou 
artística. Mulleres como a cambadesa 
2"%0"&+$&("&6*#"%*"#3C*&!%"H"&
I"+0*, que fai un estudo nas minas 
lalinenses con Isidro Parga Pondal, 
empezan a destacar no ámbito cientí!co.

A COMPLEX IDADE
DE ASOCIARSE
Se para as mulleres é complicado 
chegar ás aulas, éo máis aínda ter 
tempo para o asociacionismo. En trece 
anos do SEG apenas se anotan unha 
ducia e só dúas, I'%"&B.%$*="*" e 
4"%9$*&D$J, van a sendas asembleas 
en 1928, mais non toman a palabra.

CARME SIERRA,
PIONEIRA NO SEMINARIO
DE ESTUDOS GALEGOS
A valguesa 4"%9$&G3$%%" é a primeira muller admitida como socia do Seminario 
de Estudos Galegos en novembro de 1923, apenas un mes despois da súa creación, 
cando estudaba segundo curso de Historia, e tras coincidir o ano anterior con algún 
fundador como Filgueira Valverde ou Ramón Martínez López. Militante do PCE, en 
1927 traslada o seu expediente a Madrid e tras o golpe está presa no cárcere de 
Ventas e é torturada. Non pode recoller o seu título ata 1953.

AS MECENAS
DA INV ESTIGACIÓ N
Mulleres como a propia 6*#"%*"#3C*&
!%"H", 2")3(+$&I.*+"(, K*L-&4.%%"(, 
2$%#$+$-&;3("@$((", 693(3"&M(7"%$=
ou 4"%9$*&I"%+., profesora da Escola 
Normal de Lugo, apoian economicamente 
o SEG. Tamén o fai a pontevedresa N"%0"&
F.*=<($=&F"%#0" a quen, pola súa 
militancia no PG, lle prohíben presentarse 
ás oposicións de instituto.

MARGOT SPONER,
A ALEMÁ EX PERTA
EN GALEGO
En 1926 o SEG propón como socia a alemá 2"%H.)&
G/.*$%, especialista en textos medievais en catalán e na 
nosa lingua, na cal publica varios artigos. Profesora de 
español na Universidade de Berlín, cando os nazis chegan 
ao poder expúlsana das aulas, milita na resistencia e, tras ser 
detida, morre con!nada nun campo de concentración nazi.

A s irmandiñ as existían,  embora o seu papel social 
estivese limitado polas condició ns de xénero e non tivese 
a mesma consideració n de q ue g oz aban os irmandiñ os.

AU RO RA MARC O

UNHA LISTAX E PARA 
ENCHER BIBLIOTECAS
Na listaxe de socias do Seminario están ademais 
N.(.%$-&B.%$*=., I'%"&B.%$*="*" ou 
E9/"%.&E%"*H. que se deron de alta 
durante a súa época de estudantes. Tamén 
B'3-"&4'$-)"&F')3L%%$=,&:.-$,"&KH($-3"-&
;3("%$(($, G"%"&B$3%C- ou 4$(-"&IL%$=&
2.%$3%"-, que formalizan o seu ingreso 
cando xa teñen a licenciatura. A importancia 
da súa biblioteca evidénciase na relevancia 
dalgunhas das súas usuarias como a lucense 
2"%0"&KH*"#3"&D"9.-&N0$=, licenciada en 
Filosofía e Letras na rama de Historia, e autora 
de varios títulos de narrativa publicados baixo o 
pseudónimo de Silgar ou María Silgar.

Micaela Chao Maciñeira,
integrante das Irmandades da Fala

Cadro de declamación das Irmandades da Fala
ARQUIVO VÍCTOR CASAS
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Foto publicada no Faro de Vigo o 1 de decembro de 1933 
na que aparece Carme Sierra, a primeira muller,
admitida en novembro
HEMEROTECA FARO DE VIGO

Carme Sierra foi parte do elenco do Lubicán de Cotarelo en 1924
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

Margot Sponer

Montaxe do escenario para o teatro de títeres
Á LBUM ‘ MALPICA EN FOTOS’  DE XURXO ALFEIRÁ N CEDIDO POLO AUTOR AO CONCELLO DE MALPICA

A educación musical tivo moito protagonismo no albor do S. XX.
Na imaxe, clases mixtas de música en 1926
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Mulleres participantes nunha actividade
do Seminario de Estudos Galegos
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Daría González
ARQUIVO TUCO CERVIÑ O

Dar a onz lez en primeira la
con alumnado e profesorado
do colexio de Pontevedra
ARQUIVO TUCO CERVIÑ O

María Ignacia Ramos co seu home
e a s a lla Mar a ictoria
FOTO CEDIDA POR PILAR GARCÍA NEGRO
POR CORTESIA DE MARGARIDA CARBALLO RAMOS
E MARÍA VICTORIA CARBALLO- CALERO RAMOS

María Ignacia Ramos nunha foto do álbum familiar
FOTO DO ARQUIVO DE MARGARIDA CARBALLO RAMOS
CEDIDA POR PILAR GARCÍA NEGRO

Mulleres nunha actividade do SEG
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

Mulleres nunha actividade do SEG
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA


