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A ALBORADA MILITANTE
DE PALMY RE ROS
Falar de resistencia cultural con perspectiva de 
xénero é falar de Al b ora d a , revista clandestina para 
mulleres que promove a militante do PCE 0(+12,"%
3&4, nacida en Francia a golpe de exilio. Chega a 
Vigo en 1963 da man da Alianza Francesa e axiña 
contacta con referentes indiscutíbeis como 5#$6(%
7(+. O primeiro número de Al b ora d a  sae en 1966. 
O segundo xa non pode ser distribuído. Palmyre é 
detida o 16 de xuño por propaganda ilegal e tras 
ser liberada marcha a Francia.

V oces ceibes foi unh a h istoria de amor
a unh a T erra,  a unh a ling ua e a unh a xente.
VIC ENT E ARANG U AS

N a sú a orixe,  naturez a,  estrutura e conduta xeral,  o réxime de F ranco é 
un réxime de cará cter fascista,  establecido en g ran parte g raz as á  axuda 
recibida da A lemañ a naz i de H itler e da I talia fascista de M ussolini.

RES O LU C IÓN DAS  NAC IÓNS  U NIDAS  DO  1 2  DE DEC EMB RO  DE 1 9 4 6

A CULTURA COMO ARMA
Teatro, gravados, música... A cultura convértese en arma 
contra o réxime e en prol da lingua. En 1963 o SEU falanxista 
convoca un premio de teatro que exclúe o galego. O Galo 
fai unha campaña de recadación de pesos e organízanse 
catro edicións do Premio Castelao. En 1968 8"($,.9%3"2 é 
acusada de “inj urias a la Nación, al Ej ército y a la Guardia 
Civil” por un gravado que expón nunha mostra de Tui, axiña 
clausurada. A Mostra de Teatro de Ribadavia ou os cineclubs 
son outros referentes culturais da época.

DO TEMPO DA ESPERANZ A
AO TEMPO DA DECEPCIÓ N
A vitoria aliada tras a segunda guerra mundial non trae o 
devecido desa!uzamento do franquismo. Todo o contrario. 
O contexto da guerra fría e a polarización entre o bloque 
capitalista e o comunista converten a ditadura española 
en aliada dos Estados Unidos e das potencias occidentais 
agrupadas na OTAN. O inicial rexeitamento da ONU dá 
paso á integración da España franquista no organismo o 
14 de decembro de 1955.

V OCES CEIBES
A canción é outra forma de protesta. A maior representación da 
Nova Canción Galega é Voces Ceibes, xurdida en maio do 68 
tras as mobilizacións na universidade compostelá. Ademais de 
pór música a poemas de autores como Celso Emilio Ferreiro, fai 
as súas propias letras “para sementar as verdades prohibidas”. O 
nome púxollo :(,;(,.<(%=(+-",,(1(, que é unha das súas 
cofundadoras e gran defensora da lingua e a cultura galegas 
malia a súa orixe madrileña. Hoxe milita no Partido Socialista.

CARTEIS CONTRA
A GUERRA DE V IETNAM
Pór carteis contra a guerra de Vietnam no Colexio Maior 
Santa María del Estudiante en 1967, leva á expulsión da 
comunista pontevedresa >","4(%=.<(4 e da nacionalista 
0.+(,%5++";*", que perde a bolsa e ten que pedir 
un crédito -aval ada polo pai de Teresa-  para seguir 
estudando en Madrid. Ademais, Pilar, que é delegada do 
sindicato SDEUM, vai dúas veces ao TOP como testemuña 
do docente Agustín García Calvo, condenado por 
apoloxía da subversión e exiliado en Francia.

O INTERNACIONALISMO
DO NACIONALISMO
A loita da mocidade galeguista en Madrid artéllase 
no Comité das Nacionalidades compartido con 
Eusk adi e Catalunya, e nomeadamente a través do 
Seminario de Cultura Galega do Club de Amigos 
da Unesco, que dá clases de historia, literatura 
e pensamento da Galiza. Nace en 1965 como 
sucesor do colectivo Brais Pinto que fora fundamental 
para o xurdimento da UPG. Ao Seminario pertencen 
ademais de 0.+(,%5++";*" outras mulleres como 
?($(+.(%@4),.;, 7(,1"+(%5,A&#"4, :(,6(%
7(;.(&, B(A"+(%0.$( ou :(,6(%3CA(;&.

O GROMO
DO ASOCIACIONISMO
CULTURAL
A resposta ao réxime desde unha perspectiva de país 
agromará tamén nas agrupacións culturais que se crean 
nos anos sesenta:  desde a pioneira O Galo, xurdida en 
1961 en Compostela, ata Abrente, que nace en Ribadavia 
en 1969, pasando por O Facho da Coruña (1963), o Club 
Cultural Valle- Inclán de Lugo (1966), o Auriense de Ourense 
(1967) ou Amigos da Cultura de Pontevedra (1968). Nesta 
provincia tamén son desa época a Asociación Cultural de 
Vigo (1965) e o Ateneo de Moaña (1967).

O franquismo foi recoñecido pola ONU en 1955
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

A OPOSICIÓN  DEMOCRÁTICA
REFORMULA A LOITA 
O novo contexto internacional obriga á reformulación da 
loita da oposición democrática. Tras o abandono das forzas 
aliadas, o PCE pon !n á resistencia armada da guerrilla e 
nos anos seguintes vai participar na alianza con outras forzas 
democráticas en prol dunha saída pactada. Mais a partir 
dos sesenta é clave a súa presenza no movemento obreiro 
e no estudantil, simultáneo ao maio francés e imbuído da 
revolución cubana e as mobilizacións paci!stas internacionais 
contra a guerra de Vietnam. Tamén o nacionalismo amosa a 
súa solidariedade cos pobos sometidos e o rexeitamento ao 
colonialismo ianqui.

O peche na facultade
ARQUIVO VICENTE A. ARECES CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10 DE MARZO

Pilar Allegue votando nas primeiras eleccións democráticas
ARQUIVO PILAR ALLEGUE
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Mocidades do Galo nunha actividade
ARQUIVO DE BLANCA CAAMAÑ O
CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Carné do Galo
ARQUIVO MANOLI CORRAL
CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

O CONTROL,
SEMPRE EN GALIZ A
Ademais de espallar a súa mensaxe na 
sociedade, o asociacionismo dos sesenta 
forma cadros mozos que se achegan á 
realidade nacional a través do reparto 
baixo corda do S em pr e en  G al iz a . 
O control do réxime é absoluto. Para 
organizar un acto público mesmo nun 
local pechado hai que mandar á Garda 
Civil un guión ou incluso o texto íntegro 
do que se vai dicir, e non son poucas as 
sancións que se executan.

Calquera acto precisaba autorización
ARQUIVO PARTICULAR CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

O teatro converteuse
nunha arma contra o réxime
ARQUIVO FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Margariña Valderrama
FUNDACIÓN LUÍS TILVE

Palmyre Ros cunha compañeira
ARQUIVO FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Bea Rey
MUSEO BEA REY

Labregos, obra de Bea Rey de 1969 pertencente
ao Grupo Estampa Popular Galega
MUSEO BEA REY

Cartel do concerto de Voces Ceibes que deseñou Bea Rey con Pousa e Patiño
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AS CONEX IÓ NS
ENTRE O MOV EMENTO
ESTUDANTIL
E O OBREIRO 
Nin a loita nin a represión contra o estudantado 
rematan en 1968. A ferrolá 1&2"3,(!.4*"$*.
participa na manifestación do Primeiro de Maio 
de 1976 e malia que xa morrera o ditador, pasa 
dous días en comisaría. Fora unha das alumnas 
agredidas con cadeas o ano anterior por un grupo 
de extrema dereita. Os feitos darán lugar a un 
xuízo que gañan elas, nun !to pioneiro a nivel 
estatal.

Se os cambios no pensamento e no comportamento político- social foron g randes,
os cambios de mentalidade respecto ó  papel das mulleres foron escasos,
mesmo entre os universitarios q ue se dicían de esq uerdas.

C AMINO  NO IA

A PRIMAV ERA QUE NACE
EN CASTRELO DE MIÑO
O ámbito universitario será clave na toma de 
concienciación da xeración nacida após a derrota 
republicana. A axitación do estudantado máis 
comprometido busca concienciar o resto da 
necesidade de acabar coa ditadura. A loita vai máis 
alá do campus e o 15 de maio de 1966 a estudante 
de Medicina 5.'"6,(7.-/&(8.'+, fala na 
homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no Hotel Roma de 
Ourense, que se converte nun mitin contra o encoro 
de Fenosa en Castrelo de Miño. As aulas súmanse á 
protesta pola ocupación dun val extremadamente fértil 
para enriquecemento das elites colaboracionistas, e 
axiña aprenden como funciona o aparato represivo: 
impedindo actos, negando espazos e facendo 
detencións.

AS AULAS ACUBILLAN
UNHA NOV A FRONTE DE LOITA 
Aínda que comeza moito antes e vai máis alá da morte do ditador sete anos 
despois, se hai un intre que se vincula coa loita do movemento estudantil, ese é 
a primavera de 1968. A descendencia da xeración represaliada, o exalumnado 
de centros relixiosos, unha nova fornada de docentes universitarios sucesora do 
espírito crítico da Institución Libre de Enseñanza e, curiosamente, !llos e !llas da 
xerarquía franquista únense nunha fronte común contra un réxime xa en devalo.

O CONCILIO
ROMPE O PALIO
A renovación que introduce o Concilio Vaticano 
II a !nais de 1962 vai provocar que unha nova 
fornada de sacerdotes rompa coa comuñón 
xeneralizada entre Igrexa e franquismo. Un sector 
avogará por unha galeguización da liturxia, aínda 
que sexa minoritario, e apoiará as reivindicacións 
de liberdade do movemento obreiro e estudantil, 
o que terá un importante re"exo na mobilización 
compostelá de 1968.

A BATALLA
DA J UV ENTUD
ESTUDIANTE CATÓ LICA
A militancia na Juventud Estudiante Católica 
(JEC) dá a moitas mozas galegas a posibilidade 
de viaxar a outros puntos do Estado, coñecer 
o feminismo e as ideas da esquerda europea e 
participar, desde a proximidade co marxismo, 
no movemento estudantil. 8,-$&.(9.$,(
8,-:.', presidenta da JEC feminina, avogará, 
non sempre con éxito, por estender a loita ao 
recoñecemento de maior liberdade para as 
mulleres.

EN TAREFAS
DE AX ITACIÓ N
E PROPAGANDA
A compostelá ;,*$(13<,*"=(!$*"' tiña 
un pai militar e ía a actividades da Sección 
Feminina e de Acción Católica da Igrexa 
de San Bieito. O 68 compostelán píllaa en 
cuarto de Química. Participa en tarefas de 
axitación e propaganda con outras mulleres 
como !4=(7">, ;,&.3$(8.**,3 ou ?3"&,(
!%:"=(@*,).. Non chega a estar detida 
pero aparece na listaxe de alumnado 
“indesexábel”. Cando se lle pregunta 
pola situación das mulleres naquela época 
é lapidaria:  “Sexismo na universidade?  
Aproximadamente, bastante”.

OS TEMPOS
SON CHEGADOS
A revolución compostelá é previa 
ao maio francés e vén orixinada 
polo represivo ambiente franquista. 
Calquera acto que se considere 
subversivo, como unha queima 
de xornais en xaneiro de 1968, 
é castigado con dureza polo 
réxime, que non está disposto a 
abrir a man. Pero os tempos son 
chegados e o estudantado combate 
a represión con folgas e un histórico 
peche do 10  ao 12 de marzo na 
facultade de Filosofía.

MULLERES
NO 6 8
As detencións e procesos que 
se inician após marzo do 68 
afectan sobre todos homes, pode 
que pola misoxinia que impide 
ao franquismo ver a muller 
como animal político. Pero elas 
están. En labores de intendencia 
ou de agocho de procesados 
mais tamén organizando e 
participando en mobilizacións. 
;,*$(8,*-"&(9$"<"'A(
B@,'$.&,*$,C;  !4=(74D$E.', 
;,*$',(;"3%&, as irmás 
!%:"=(F,#,3, ou 8,*-"&(
@,&$''" son algúns dos seus 
nomes. A solidariedade con 
Compostela esténdese por todo 
o país. A ferrolá G.'"6,(@$E%&(
H".,&" asina un manifesto de 
apoio e queda !chada.

Sexismo na universidade?
A proximadamente,  bastante.

MARI Á L VAREZ  L IRES

A mobilización estudiantil
foi máis alá das protestas na Universidade
ARQUIVO VICENTE A.ARECES
CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZO

Marzo de 1968 en Compostela
ARQUIVO VICENTE A. ARECES CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Houbo unha nova fornada de sacerdotes que se separou
da complicidade entre franquismo e Igrexa e apoiou
os movementos sociais
ARQUIVO FUNDACIÓN 10  DE MARZO

As estudantes empezan a reclamar espazos de liberdade
e cambian as residencias por pisos compartidos
ARQUIVO CAMINO NOIA
CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Mari Lires entre as persoas asistentes a un encontro da Juventud Estudiante Católica
ARQUIVO XOSÉ A. LORENZ O CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Camino Noia, Carmen Panisse, Manoli Corral,
Luz Rey e Carmen Sanleón.
ARQUIVO CAMINO NOIA
CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

O réxime combate con dureza calquera asomo de resistencia
ARQUIVO FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Estudantes no 68 compostelán
ARQUIVO FUNDACIÓN 10 DE  MARZO

O estudantado combate a represión
ARQUIVO VICENTE A. ARECES CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

O peche na facultade
FOTO VICENTE A. ARECES CEDIDA POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Mari Carmen Nieves
ARQUIVO PARTICULAR CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Luz Rubiños á esquerda cun grupo
ARQUIVO CARMEN BELTRÁ N
CEDIDO POLA FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Ánxela Loureiro, levando a pancarta na parte dereita,
nunha mobilización de 1976
ARQUIVO FUNDACIÓN 10  DE MARZ O
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A DITADURA 
CONTINÚ A
PARA TAREIX A 
NAV AZ A
Nin a chegada da democracia nin a vitoria 
socialista de 1982 poñen a !n ao relato 
da represión contra as mulleres e a lingua. 
1-%$)2-"3-4-5- é afastada do seu posto 
como presentadora do Telexornal por dar 
lectura ao manifesto da mobilización contra 
a reconversión industrial que fai o sector 
naval en Compostela en 1983. Mándana aos 
corredores, a non facer nada, pero ármase tal 
balbordo que a restitúen no posto. Mais será 
só ata o 28 de xuño de 1984.  Encargada 
de retransmitir o traslado dos restos de 
Castelao a Bonaval, Tareixa decide intercalar 
retallos do S em pr e en  G al iz a  co relato das 
cargas policiais contra a xente que berra:  “A 
Castelao non se lle traizoa”, “Galiza ceibe, 
poder popular”. Ese mesmo día é cesado o 
director, Á lex Cribeiro, e ela é condenada ao 
ostracismo.

( Castelao)  trata coa sú a arte marabillosa de escanga llar o caciq uismo,
de destruír de!nitivamente as vellas concepció ns conservadoras,
reaccionarias,  opresoras dun pobo sinxelo,  traballador,
q ue merecía mellor sorte.
ANACO DA  RET RANS MIS IÓN DE T AREIXA  NAVAZA
DUR ANT E O T RAS LA DO DOS  RES T OS  DE CA S T ELA O A  COMP OS T ELA

A DEFENSA DO GALEGO
NO ASOCIACIONISMO DOS 6 0
A lingua é outra vítima da represión franquista. O réxime desprézaa 
e afástaa das aulas como fai co profesorado republicano. Por iso 
é de vital importancia o compromiso das agrupacións culturais 
nacidas nos sesenta, que buscan romper coa visión do galego como 
fala de baixo prestixio social que reducir ao folclore ou á familia. 
Imparten cursos, celebran o Día das Letras e espallan a nosa 
literatura con recitais e ciclos ou a través da venda de títulos no 
noso idioma, que reivindican para o ensino e ata a misa.

A RETIRADA DE PASAPORTE
A MARÍA V ICTORIA
A escritora 6-%7-"8)'9:%)-"6:%$+: comeza a impartir 
clases de Lingua e Literatura Galega en Vilagarcía en 1972, 
nomeadamente a mariscadoras vinculadas co incipiente 
movemento feminista. O primeiro aviso chégalle en forma de 
visita policial. Tómanlle os datos e disólvenlle a clase alegando 
que é unha reunión ilegal. Ao ano seguinte, retíranlle o 
pasaporte por dar clases no Ateneo de Ourense, claramente 
antifranquista. A pesar da súa orixe estremeña, é unha 
férrea defensora do galego, lingua en que publica a práctica 
totalidade da súa obra literaria, polo que é homenaxeada 
nas Letras Galegas de 2018. Mar ía Victoria foi unha das 
gañadoras do pioneiro certame de contos que organiza O 
Facho.

A DOCENCIA
EN CLAV E
DE PAÍS
Tras unha primeira etapa en 
que os cadros nacionalistas 
evitan o uso do galego nas 
clases para non descubrir 
a súa militancia, a UPG 
anima a facelo en 1972 e 
vai collendo auxe, sobre 
todo após 1975. Pero 
a morte do ditador non 
supón a !n da represión 
da lingua. O decreto de 
bilingüis mo de agosto de 
1979 é usado como arma 
de sanción ao profesorado 
que o fala, e a maioría 
desiste para evitar a 
expulsión.

A RESISTENCIA
DE PEPA 
BAAMONDE
A chairega ;$#-"<--=:+,$, 
dirixente na clandestinidade do 
sindicato UTEG, mantén o pulso 
malia as chamadas á orde, 
segue usando o galego nas 
aulas e convértese nun símbolo 
de resistencia. Mestra nos 
Ancares, Ribadeo ou Rois, tras ser 
denunciada pola APA é suspendida 
de emprego e soldo en 1981, dous 
anos antes da aprobación da Lei 
de Normalización Lingüís tica, e 
posteriormente trasladada. A folga 
e as mobilizacións no seu apoio 
contan cun respaldo masivo.

O compromiso
de María Victoria Moreno co galego

xo que lle ose retirado o pasaporte
ARQUIVO FAMILIAR

María Victoria Moreno
ARQUIVO FAMILIAR

Pepa Baamonde
durante a mani estaci n 
convocada en adr n
ARQUIVO XAN CARBALLA

Mani estaci n en adr n
en solidariedade con Pepa Baamonde,
que a encabeza
ARQUIVO XAN CARBALLA

areixa avaza oi pioneira
na presentaci n do elexornal
ARQUIVO TAREIXA NAVAZ A

areixa avaza lendo o mani esto do naval
ARQUIVO TAREIXA NAVAZA

areixa nun acto homenaxe a Castelao
ARQUIVO TAREIXA NAVAZ A

areixa avaza co resto do equipo
ARQUIVO TAREIXA NAVAZA
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N aq uel tempo pensouse
q ue ao log rar a liberdade
ch eg aría a ig ualdade tamén,
mais aínda h oxe
temos q ue saír á s rú as a esixila.

Á NX EL A L O U REIRO
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SETEMBRO EN V IGO
Ferrol non é o único escenario da loita. O movemento obreiro de Vigo non ten vítimas 
mortais pero si un compromiso absoluto que alcanza o cénit na folga xeral de setembro de 
1972, iniciada pola petición de librar os sábados pola tarde en Citroë n, que daquela xera 
xa 650 0  empregos. Cargas policiais e despidos contestan a concentración proletaria do 
día 14 . O con!ito esténdese a outras vilas como O Porriño ou Gondomar. Mulleres como 
5)(6)(37)&8.-(96:0;&5.,70<, operaria do Grupo de Empresas Á lvarez, son detidas. 
A incorporación feminina a ámbitos historicamente masculinos re!íctese no compromiso na 
defensa dos traballadores de avogadas como =+>3()&?),-9,&@6:3((0.

A FORZ A DE BAZ ÁN
A batalla contra o fascismo nunca baixa 
os brazos, só cambia de mans, e da 
xeración republicana pasa á nacida após 
da derrota. O relato dunha transición cara 
á democracia fraguada paci"camente nos 
despachos polas elites non é real, pois deixa 
fóra a loita do pobo, a do estudantado e 
a da clase traballadora do país que ten o 
seu punto álxido no 10 de m arzo de 1972. 
Comisións Obreiras (CCOO) infíltrase nas 
fábricas como cabalo de Troia do sindicato 
vertical, e con 600 0 em pregos Bazán é un 
dos seus grandes bastións.

MULLERES
QUE TERMAN
DA LOITA DE BAZ ÁN
As mulleres están fondamente implicadas na 
loita do tardofranquismo, aínda que, en liñas 
xerais, o relato as ignore. Están a pé de rúa 
en Bazán e teñen a súa propia loita sindical 
nas fábricas con man de obra feminina. Xa 
en 1967 5)(9)&-0&+.<&A,60+0<&83>0()&
'.((0< é detida e ferida nas mobilizacións 
da ferrolá PSY BE. Co tempo fará "ncapé 
nas diferenzas entre a súa estadía soa 
no cárcere e a camaradería compartida 
polos presos de Bazán. Como en todos os 
tempos, elas enfrontan a dobre batalla de 
defender os seus dereitos e ser sinaladas 
por emprender loitas que só se entendían no 
ámbito do masculino.

0  1 0  DE MARZ O
O 10 de m arzo, os traballadores 
desa"uzados na véspera atopan 
pechada a fábrica e inician unha 
marcha pola cidade. A carga 
policial causa medio cento de 
persoas feridas e dous mortos: 
Daniel Niebla e Amador Rey. 
Ferrol paralízase e toma as rúas 
en mobilizacións que contan con 
gran presenza feminina. Máis da 
metade das 150 per soas detidas 
son mulleres. Entre elas B.<0C)&
D)(0+), que ingresa no cárcere.

O “ TERRORISMO”
OBREIRO
A raíz dos sucesos de Bazán, o 
Tribunal de Orde Pública (TOP) abre 
varios sumarios por asociación ilícita, 
terrorismo ou manifestación non 
pací"ca. Tanto polo número de persoas 
afectadas como polas penas que se 
piden destaca o 4 89 de 1972, no 
que está inmersa 8.<)(3.&@+)*):E&
FG)(3H. Acúsana de ser integrante 
activa do PCE e pídenlle tres anos. 
Está en prisión preventiva máis de 
catro meses. As mulleres tamén teñen 
protagonismo na defensa dos obreiros 
a través de avogadas como I(3<73,)&
@+103-) ou 5)(3)1&?.;),..

Imaxe do día 9 de marzo de 1972 en Bazán
ARQUIVO FRANCISCO MENÉNDEZ

María de los Ángeles Rivera
ARQUIVO Á NXELA LOUREIRO

As mulleres nun acto de recepción aos últimos presos de Bazán en 1976
ARQUIVO JOSEFA VARELA FONTÁ N

Josefa Varela co mantel que bordou no cárcere
ARQUIVO Á NXELA LOUREIRO

Sari Alabau foi procesada
polos sucesos do 10 de marzo
ARQUIVO SARA ALABAU

Pasaporte falso de Sari Alabau
ARQUIVO Á NXELA LOUREIRO

Cristina Almeida coas ferrolás Fina Varela e Angelita Fernández
ARQUIVO Á NXELA LOUREIRO

Portada de Ferrol Diario dando conta da sentenza
ARQUIVO Á NXELA LOUREIRO

EX ILIADAS
A loita obreira do 
tardofranquismo volve 
empurrar as galegas 
ao exilio para evitar 
a súa persecución ou 
a dos compañeiros. É 
o caso de @,60+37)&
J0(,K,-0;, exemplo 
de solidariedade coa 
recolleita de alimentos 
para PSY BE ou o 
peche en Megasa. 
As primeiras en partir 
en abril do 73 son as 
comunistas 5)(3<.+&
L.>)< e Josefina 
Freijomil.

Angelita Fernández
ARQUIVO DE Á NXELA
LOUREIRO

Asamblea na rúa de Vigo
ARQUIVO UNIÓN COMARCAL DE CCOO DE VIGO

A clase obreira de Vigo mobilizouse na defensa dos seus dereitos
ARQUIVO UNIÓN COMARCAL DE CCOO DE VIGO

Margarita Rodríguez Montes
ARQUIVO UNIÓN COMARCAL DE CCOO DE VIGO

Elvira Landín Aguirre
ARQUIVO UNIÓN COMARCAL DE CCOO DE VIGO

EN PÉ
POLOS DEREITOS
LABORAIS
Salario mínimo, corenta e dúas 
horas semanais, un mes de 
vacacións ou manter o soldo en caso 
de baixa son algunhas das melloras 
que piden os obreiros aquel marzo 
de 1972. Pero a patronal ignóraos 
e ao tempo que pecha un acordo 
en Cádiz e Cartaxena, suspende 
de emprego e soldo seis operarios 
do estaleiro ferrolán. A fábrica 
párase en solidariedade con eles e 
protagoniza unha concentración que 
é desaloxada polos grises.

O movemento obreiro tivo unha data histórica
en marzo de 1972
ARQUIVO FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

Traballadores de Bazán
ARQUIVO PARTICULAR

MELA,
A CARBOEIRA 
O TOP tamén condena a 
un ano, por terrorismo, 
a cabanesa 5),:0+)&
D)+2K(20+E&F50+)&)&
I)(*.03()H, que anima ao 
peche do mercado das Casas 
Baratas nas mobilizacións do 
10 de marzo:  “Compañeiras, 
non vendades a ninguén, que 
aquí hai mortos e feridos”. 
Activa e temperá militante do 
PCE, no cárcere ensínanlle a 
ler outras presas políticas.

Manuela Valcárcel, coñecida como Mela a Carboeira
FOTO DA PUBLICACIÓN DEZ .EME CEDIDA POR Á NXELA LOUREIRO
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MARISA V ÁZ QUEZ  
BARQUERO,
A Ú LTIMA PRESA 
“ POLÍTICA”
Ao día seguinte do asasinato de 
Moncho Reboiras é detida a nacionalista 
2'#)/'"34*56$*"7'#56$#%, 
que será considerada a última presa 
galega do franquismo. Non recupera a 
liberdade ata a amnistía de 1977, máis 
de dous anos despois do seu ingreso en 
prisión. A caída de Moncho Reboiras 
provoca tamén o encarceramento 
das militantes 2'#)/'"8'(9%, :).'#"
8%/9', 8'#0$(":;#$*, !/6(+),("
26<)*, !0='#%"8'##'+$-%, 2'#)"
8'#0$(">$?, !-$.)('"@,0$*, 
A$#('(-'"8%9$.%, B'C)('"8'/9#%, 
2'#&'#)9'"34*56$* e 2'#)/%."
@'#+D'"E64#$*, unha das presas máis 
novas de todo o Estado. Só ten daquela 
16 anos.

Cando a primeira persoa da nova fornada
pon un pé na casa do nacionalismo
xa estaba Saleta aí para recibila.

RAMÓN ERMIDA

O GALEGUISMO
RECUPERA O LEGADO
DO EX ILIO
Os anos sesenta supoñen un revulsivo para o 
nacionalismo. Desterrada a posibilidade de 
que as democracias occidentais desa!uzasen 
o franquismo tras a segunda guerra mundial, 
o galeguismo do interior rompera cun exilio 
que mantiña a defensa da lexitimidade dos 
deputados galegos das Cortes republicanas 
integrados no Consello de Galiza, e 
decidira restrinxir a loita ao ámbito cultural, 
condicionado pola in"exíbel represión do 
réxime. Porén, a mocidade nacionalista volve 
conectar coa diáspora e nos sesenta artella 
novas organizacións que retoman a batalla 
política desde unha perspectiva de esquerdas.

O CAMIÑO QUE ABRE
SALETA GOI
A aposta clara pola vertente política visualízase 
no Consello da Mocidade, que xorde en 1963 e 
no que ten un protagonismo indiscutíbel B'.$9'"
@%). Nacida na Pastoriza, será unha das 
dirixentes da Unión do Povo Galego (UPG) desde 
a súa formalización, o 25 de xullo de 1964, e 
tamén da fronte nacionalista AN-P G, que engloba 
distintas sensibilidades. O seu compromiso lévaa 
a ser detida e multada en varias ocasións, igual 
ca o seu compañeiro, Manuel María. Ademais 
será a impulsora de innumerábeis iniciativas 
culturais por todo o país antes e despois da morte 
do ditador, por exemplo a través de Xistral.

O FILOCOMUNISMO DE MARÍA X OSÉ QUEIZ ÁN
A BPS pon o foco sobre a Asociación Cultural de Vigo, a editorial Galaxia, o grupo dos Novos de 
Pontevedra e, nomeadamente, sobre a UPG. Advirte do seu arraigo entre os sectores universitarios, 
culturais e intelectuais e alerta do espallamento das ideas separatistas. Entre a listaxe de 
“!locomunistas” está a escritora 2'#D'"F%/;"G6$)*4(, referencia indiscutíbel da nova fornada 
nacionalista e en especial do feminismo galego.

O EX ILIO SERODIO
DAS NACIONALISTAS
Nin na agonía do ditador deixa a Terra de ver partir as !llas imbuídas na loita. A canguesa 
8'#0)<'"@#'<'":$($-% entra en contacto con nacionalistas como Ben- Cho- Shey ou Bautista 
Á lvarez cando vai a Madrid traballar como costureira. A caída do aparato clandestino da UPG no 
Morrazo, do que é dirixente, fai que marche ao exilio francés en 1973.

LOITO NO PORTO
POR REBOIRAS
Participar nun acto reivindicativo do 
25 de xullo de 1974  leva, primeiro 
á clandestinidade e logo ao exilio 
portugués, á cineasta lucense 
2'#&'#)9'"H$-%, e 8'#0)<'"
@#'<' viaxará desde Francia para 
reunirse con ela. Axiña, o 12 de 
agosto, ten lugar no Ferrol o asasinato 
do dirixente nacionalista Moncho 
Reboiras, que precipita que I./'"
8%/9'/, 8%(+J'"@%(*4.$* e 
I.K)#'"B%69% crucen a fronteira. As 
estadías de Elsa e Concha serán curtas 
pero Elvira, que en 1977 é elixida 
primeira secretaria xeral da UPG, 
permanece ao outro lado da raia ata 
após a morte do ditador en novembro 
de 1975. Margarita e Carmiña terán 
que agardar á lei de amnistía do 77 
ao ter pendentes causas co TOP.

Recepción no exilio a Castelao,
presidente do Consello de Galiza, e a Virxinia Pereira.
ARQUIVO A NOSA TERRA

Saleta Goi
ARQUIVO FUNDACIÓN MANUEL MARÍA

Saleta Goi e Manuel María, no medio da imaxe, xunto a Xosé Fernández Ferreiro e Uxío Novoneira
ARQUIVO FUNDACIÓN MANUEL MARÍA

A escritora María Xosé Queizán
ARQUIVO AELG

A escritora María Xosé Queizán
FOTO DE CARME CERVIÑ O

Propaganda da UPG na clandestinidade
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO

Elvira Souto
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO

Margarita Ledo con outros compañeiros da UPG
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO

A nova xeración nacionalista retoma o contacto co exilio
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO

Marisa Vázquez Barquero o día que saíu do cárcere
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO

Marisa Vázquez Barquero tras saír do cárcere
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO

Marisol García Juárez
ARQUIVO PARTICULAR

Carmiña Graña co retrato de Lenin
ARQUIVO FAMILIAR

Carmiña Graña
ARQUIVO FAMILIAR

O REX URDIR NACIONALISTA,
NO PUNTO DE MIRA
DA BRIGADA POLÍTICO- SOCIAL
O rearme nacionalista preocupa ao réxime, como se evidencia no 
informe “Separatismo gallego” que fai a Brigada Político Social 
(BPS) o 17 de xaneiro de 1968. Nel xa se re"icte a vinculación co 
exilio, pois se responsabiliza do rexurdir á revista Vieiros - que o 
Padroado da Cultura Galega edita en México na nosa lingua- , e 
a outras actividades alén do mar como o Congreso da Emigración 
Galega, celebrado en Bos Aires en 1956. A policía franquista 
entende ademais que alimenta o separatismo a proliferación no 
país de charlas e cursos, a organización de mobilizacións como a 
de Castrelo de Miño ou mesmo a celebración de festas como a do 
Albariño en Cambados ou a da Lamprea en Arbo, pola presenza e 
intervencións nas mesmas da intelectualidade galeguista.

A celebración do 25 de xullo retomouse no ano 1968,
malia a prohibición franquista
ARQUIVO FUNDACIÓN TERRA E TEMPO
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AS QUE 
ABREN
CAMIÑO
Imposíbel nomealas a 
todas pero mulleres como 
1'-2'"3$)4"5+,%67., 
8'-*,"9#'./$, 
:'.%.'";'.&$), 
!.'"12<+,6, =%(%'"
;,.-', !.'">'.(?., 
@%#'-">'-/2'":,<-$, 
1'-2'"3$)4"@$-&,%-$, 
8'-*,."!#A'-%B$ ou 
C./'-.'"D&,-$ abren 
no último terzo do século 
XX camiños de igualdade 
polos que cómpre seguir 
avanzando, aínda que 
a historia nos ensine que 
os logros das mulleres 
sempre teñen custos.

PECHAR O CÍRCULO
A loita das galegas na segunda metade do século 
XX non se limita ás que teñen unha clara ideoloxía 
antifranquista ou se solidarizan con quen a ten. 
Hainas tamén que deciden rachar coa decisión xeral 
de pasar desapercibidas ante o réxime represor, para 
defender unha causa que cren xusta e que moitas 
veces ten que ver coa supervivencia da familia.

O AGRO NON SE RENDE
A pesar de que a ditadura entende estas protestas 
como verdadeiros actos subversivos contra o réxime, 
mulleres de distintas comarcas de Pontevedra 
mobilízanse xa en 1952 contra a imposición do 
pago de cotas ás Hermandades Sindicales de 
Labradores y Ganaderos, homólogas no agro ao 
sindicato vertical. Cal espello das pioneiras de 
Salcedo, Nebra ou Sofán, as de Sabarís e Marcón 
protagonizan en 1953 airadas protestas contra 
os axentes que van executar embargos ás familias 
acredoras.

DE ENCE ÁS DRAGAS,
PASANDO POLA 
AUTOESTRADA
As galegas levántanse contra todo aquel que ataque 
o seu modo de vida. Serán mariscadoras as que se 
opoñan con máis folgos á instalación da fábrica de 
celulosas de ENCE en Lourizán no solpor dos cincuenta 
e tamén contra as dragas que se efectúan nos terreos 
fértiles de Arcade e Ponte Sampaio en 1965. Ou 
labregas de Vilaboa e Guísamo as que se mobilizan 
contra a construción da Autoestrada do Atlántico.

A TERRA É NOSA,
E NON DE FENOSA
Non hai década sen loita feminina. Xa nos setenta 
mulleres de Cerceda enfróntanse aos gardas que 
van executar o embargo das súas terras no val das 
Encrobas para explotar unha mina de carbón e poñer 
en marcha a central térmica. “A terra é nosa, e non 
de Fenosa”, berran contra a compañía propiedade 
do franquista Barrié de la Maza, un dos grandes 
facedores do espolio de Meirás. É a defensa do 
pouco que unha ten para que non llo arrebate quen 
acumula tanto. Mentres, en Sarria, sindicalistas como 
1'-%7."E,-.7.(,6 ou F$)'"G2'6 lideran as 
tractoradas contra a cota empresarial agraria.

REMAR CONTRA CORRENTE
A semente das loitadoras segue hoxe agromando na Galiza, 
e o feminismo é boa proba diso. A historia déixanos moitos 
exemplos de como o esforzo dunha muller ou dunha minoría 
logra melloras para todas. As sufraxistas en prol do voto, as 
sindicalistas na procura de dereitos laborais. Moitas veces 
sinaladas por outras mulleres, reiteradamente discriminadas 
polos seus compañeiros, dá igual as siglas ou o século, os 
avances nunca son doados para as transgresoras.

FEMINISMO 
GALEGO EN PÉ
A Asociación Galega da Muller (AGM) 
creada en Vigo en 1976, as organizacións 
feministas da universidade, as secretarías 
de Muller dos sindicatos, o Movemento 
Democrático de Mulleres adscrito ao PCE 
no 69, a Coordinadora Feminista Galega e 
Feministas Independentes Galegas (FIGA), 
ambas nacidas no 78, ou xa nos oitenta 
Mulleres Progresistas, Mulheres Livres, as 
católicas Exeria ou o grupo de estudos sobre 
a muller Alecrín son colectivos que loitan no 
tránsito da ditadura á democracia en prol 
de avances legais como o divorcio, o aborto 
ou na loita contra a violencia de xénero.

A loita das mulleres foi clave
nos anos da Transición á democracia
ARQUIVO UNIÓN COMARCAL DE CCOO DE VIGO

Xornaleiras de Ponte Sampaio
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Unha imaxe do conflito das dragas
que protagonizaron as mariscadoras pontevedresas
ARQUIVO A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

As mulleres lideraron tamén a protesta contra a autopista
ARQUIVO ANNA TURBAU CEDIDO POLO MUSEO REINA SOFÍA

Houbo mulleres sindicalistas na loita da cota agraria
aínda que eles ocuparan a primeira liña
MOSTRA VIVAS E VISIBLES
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Unha muller intervindo no Círculo Mercantil
antes do golpe de Estado
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO


