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A obra que neste intre tes nas túas mans é una ferramenta concibida para loitar contra a desigualdade que aínda persiste 
entre mulleres e homes, xa que non podemos falar integramente de desenvolvemento humano cando, máis aló dos 
dereitos legalmente recoñecidos, seguen a se restrinxir as opcións de máis da metade da poboación: a integrada polas 
mulleres. 

Calquera forma de discriminación en función do xénero constitúe unha clara vulneración dos Dereitos Humanos e un 
freo vergoñento no avance cara á xustiza social, obstáculos ambos que comprometen seriamente as cotas acadadas 
de progreso e benestar. E porque non é posible falar en propiedade de cidadanía se non se fai desde a equiparación 
plena en dereitos e de feito das mulleres e dos homes, o Concello de Ourense apostou no seu día, e implementa na 
actualidade, un sistema integrado de políticas, programas e proxectos municipais que fan do impacto diferencial de 
xénero a pedra angular sobre a que pivotan as liñas estratéxicas en materia de equidade de xénero. 

É deste xeito como entendemos o traballo a desenvolver coas ourensás e os ourensáns e este é o enfoque que guía 
o II Plan para a promoción da equidade de xénero do Concello de Ourense 2010-1014 e a liña editorial da presente 
publicación: eliminar calquera tipo de discriminación entre mulleres e homes, aplicar a transversalidade de xénero 
en toda a vida municipal, empoderar as mulleres, transcender o obxectivo da igualdade promovendo na cidadanía 
o cuestionamento das identidades de xénero e procurar unha valoración máis equitativa desde a diversidade de ser 
mulleres e homes. 

Como alcalde deste Concello hónrome en presentar este terceiro número de Xénero humano, Caderno de Igualdade, 
un caderno que aspira a ser portavoz das inquedanzas e dos debates máis actuais na materia. Desexo que esta 
publicación sirva para compartir ideas e opinións que fagan da equidade de xénero unha realidade obxectivable, xa que 
nin podemos nin debemos postergar por máis tempo a materialización do que no seu día foi o desexo e o motor utópico 
do movemento feminista. Estas mulleres, coas que sempre estaremos en débeda, tennos demostrado que con esforzo 
nada é imposible. 

Anímovos a todas e a todos vós a seguir o seu exemplo e a tomar a testemuña para continuar levando adiante, desde 
un exercicio de responsabilidade persoal e social, o reto de acadar unha realidade máis equitativa en termos de xénero. 
O momento é agora! 

Agustín Fernández Gallego
Alcalde de Ourense
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A equiparación de dereitos de mulleres e homes no ordenamento xurídico do noso país non conseguiu impedir que 
continúen a darse desigualdades de feito que limitan as posibilidades de desenvolvemento de ambos os sexos en moitos 
ámbitos da vida. E tal desfase non debe estrañarnos se temos en conta que a dita equiparación aparece enmarcada 
nunha sociedade androcéntrica e patriarcal e, polo mesmo, discriminatoria en termos de xénero.

O principio da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes vén expresando un sentir común no compromiso coa 
loita pola igualdade, compromiso recollido desde as Conferencias Mundiais das Mulleres organizadas por Nacións Unidas 
ata a lexislación desenvolvida a nivel comunitario, estatal e autonómico. Neste contexto, os concellos, como institucións 
públicas e como axentes de cambios sociais, económicos e motores de desenvolvemento, teñen que ser parte activa 
na promoción da igualdade de xénero para o progreso e a equidade sociais no ámbito local. Esta foi precisamente a 
filosofía que inspirou as liñas de actuación e as medidas contidas no II Plan para a promoción da equidade de xénero do 
Concello de Ourense 2010-1014.

O caderno que agora presentamos é froito do tesón de moitas persoas que, desde que iniciou a súa andadura, apostaron 
por dar continuidade á loita pola igualdade de xénero nun formato permanente que transcende tempos e espazos: 
a edición dun material impreso que visibilice as ideas e debates máis actuais nesta temática e que poña en valor o 
traballo que moitas mulleres, onte e hoxe, e tamén homes adheridos a esta causa, están a desenvolver desde os seus 
respectivos ámbitos de traballo: desde a política á docencia, desde as profesións e os oficios máis tradicionais ao ámbito 
do discurso teórico, desde os xogos ata a literatura.

Agardamos que este novo número -xa o terceiro- de Xénero humano, caderno de igualdade sexa enriquecedor para 
todas e todos vós; que contribúa a facernos máis conscientes de que neste eido queda aínda moito por facer e de que a 
actual situación marcada pola crise baixo ningún concepto pode servir de coartada para botar abaixo todas as conquistas 
acadadas ata o presente. Os contidos aquí recollidos dan testemuña diso e son para nós unha clara aposta e unha mellor 
oportunidade para subtraer do esquecemento estas loitas e estas vidas que, moitas veces silenciadamente, gritaron aos 
catro ventos que non pode haber xustiza nin liberdade sen igualdade: a de todo o xénero humano.

Margarita Martín Rodríguez
Concelleira de Igualdade
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Mª Milagros Conde Sánchez. Historiadora

OLGA 
GALLEGO 
DOMÍNGUEZ
Arquiveira, Historiadora e Académica
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Falar de Olga Gallego Domínguez implica facer referencia ao noso patrimonio 
histórico, no que quedan comprendidos os bens mobles e inmobles que o 
constitúen, o patrimonio arqueolóxico e o etnográfico, os Museos, Arquivos 
e Bibliotecas de titularidade estatal, así como o Patrimonio Documental 
e Bibliográfico, segundo a Lei 13/1985 do Patrimonio Histórico Español. 
Ademais, e coa finalidade de asegurar a súa protección e fomentar a súa 
cultura material, vaise desenvolver un amplo abano de profesións (persoal de 
bibliotecas, de arquivos, documentalistas, persoal técnico e administrativo, 
de restauración, conservación e vixilancia, entre outros), en cuxo ámbito 

laboral as mulleres tiveron e 
aínda teñen un protagonismo 
fundamental.

Non debemos esquecer o lastre que arrastraban as mulleres ata hai relativamente 
poucos anos en materia educativa, nun enclave familiar onde se priorizaba a formación 
dos fillos (os cales debían soster a “pesada carga” económica do fogar e da unidade 
familiar) en detrimento das fillas (cuxa función era basicamente a de coidadoras dos 
membros da familia e a realización dos “seus labores”). Estes, en definitiva, eran os roles 
prescritos pola tradición patriarcal, cultura que minimizou e escureceu o papel xogado 
historicamente polas mulleres e que aínda o segue a facer, como queda reflectido na 
seguinte cita de Francisco Pi i Margall do seu discurso “La misión de la mujer en la 
sociedad”, pronunciado en 1869 nas conferencias dominicais para a educación da muller: 
“Repítoo: no fogar doméstico, non fóra del, ten de cumprir a muller o seu destino”.

Durante o franquismo o único lugar recoñecido para as actividades das mulleres, á parte 
do fogar e a vida monástica, eran a escola, a enfermaría, o traballo de telefonista…, 
e as saídas proporcionadas, como se sinalou anteriormente, na área de arquivos, 
bibliotecas e arqueoloxía, sobre todo nas dúas primeiras, o que permitía exercer unha 
vida profesional e manter unha independencia económica, ademais de permitirlles o 
acceso ao coñecemento, á investigación e ao desempeño de cargos de xestión de certa 
responsabilidade. Xa máis tarde, na universidade, as áreas da medicina, farmacia e 
outras carreiras, así como a Administración, e incluso a empresa, abriron as portas ás 
mulleres, pero seguimos lonxe dunha igualdade real e efectiva.

Unha destas vías foi a explorada por Olga Gallego Domínguez, arquiveira, bibliotecaria 
e documentalista.

Esta ourensá, nada o 8 de decembro de 1923 (tal como consta no Rexistro Civil, se ben veu ao mundo o día 1), será a terceira dos 
catro fillos e fillas do matrimonio formado por Pilar Domínguez Castro e Manuel Gallego Lamas, propietario dunha tenda de tecidos na 
rúa da Barreira que, anos despois, será rexentada por un dos seus fillos.

A súa infancia transcorre como a de calquera nena dos anos 20 “unha nena que xoga na rúa ao truco, le contos de Calleja e que as 
súas travesuras fan que a leven aos tres anos a un colexio da rúa Dous de Maio primeiro e logo ao rexentado por D. Ruperto, nos 
xardíns do Bispo Cesáreo, onde remata o primeiro ensino”, segundo relata nunha entrevista realizada por  X. M del Caño2.

En 1931 falece a súa nai e a ausencia desta vese en certa medida solventada polo agarimo da súa tía materna, Corona, quen chega a 
ser para ela e os seus irmáns como unha segunda nai. Nese mesmo ano segue o proceso educativo no colexio Sueiro, onde comeza 
a mostrar un interese específico polo estudo e coñecemento da historia; e xa na época da Guerra Civil cursa o bacharelato no Instituto 
do Xardín, finalizando a súa formación no curso 1939-40 no colexio Cardeal Cisneros, cun sobresaínte expediente académico.

“Xa que sen arquivo non hai 
memoria, un país sen memoria 

é igual que un individuo con 
Alzheimer, non sabe de onde 

vén nin a onde vai”*
Patricia Galeana1

Retrato de Olga Gallego.
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Un grave tifos atrasará ata 1942 o seu ingreso na Universidade de Santiago de Compostela, na facultade de Filosofía e Letras. Desde 
un principio sente inclinación pola Diplomática e polo estudo dos documentos que son fonte da Historia, licenciándose catro anos 
máis tarde na sección de historia. Por mediación de Ángel Canellas, profesor de Paleografía e Diplomática, vincúlase con Xesús Ferro 
Couselo3 e comeza a preparar as oposicións ao arquivo de Facenda, onde aquel estaba destinado e quen á súa vez a pon en contacto 
con intelectuais galegos como Otero Pedrayo, Xaquín Lorenzo, Fernández del Riego e os irmáns Isla Couto.

Mentres prepara as oposicións imparte clases nas Carmelitas e adícase a ordenar e clasificar os fondos do Arquivo Diocesano da 
cidade desde 1951 ao 1954. No seguinte ano aproba as oposicións estatais de auxiliar de arquivo sendo a Biblioteca Provincial de 
Ourense o seu primeiro destino.

Tres anos despois logra ingresar por oposición no corpo facultativo de arquiveiros, bibliotecarios e arqueólogos, sendo destinada á 
Biblioteca Pública e ao Arquivo da subdelegación de Facenda en Vigo, desempeñando o cargo directivo. A súa estancia na cidade 
olívica prolongarase durante 10 anos, catalogando e ordenando os fondos das Bibliotecas do Instituto de Ensino Secundario “Santa 
Irene”, da Caixa de Aforros e da Escola de Peritos e Industriais, colaborando ademais na catalogación do Mosteiro de Guadalupe 
(Cáceres), sen desatender en ningún momento as tarefas nos seus centros de destino.

Tamén cabe subliñar que no ano 1963, coa instalación dos fondos bibliográficos de Fermín 
Fernández Penzol-Labandeira en Vigo, da man da editorial Galaxia, toma corpo a Fundación 
Penzol, e por mediación de Ferro Couselo, quen a solicita, pasa a ocuparse xunto co seu 
fundador, Fernández del Riego, da organización dos seus fondos, procedendo á catalogación 
e sistematización destes, nunha entrega desinteresada e continuada ao longo de varios 
anos ao mantemento e consolidación da biblioteca e dos fondos documentais da devandita 
fundación.

En 1969 volve á cidade das súas orixes, esta vez para desenvolver plenamente a súa 
vocación de arquiveira. Mediante un concurso de traslados accede á dirección do Arquivo 
Histórico Provincial, sucedendo así ao seu creador, Xesús Ferro Couselo, quen a partir do 
Decreto do 12 de novembro de 1931 (que impulsaba a creación dos Arquivos Históricos 
Provinciais coa finalidade de salvagardar os diversos documentos procedentes, na maioría 
dos casos, dos fondos de institucións relixiosas desamortizadas así como dos protocolos 
notariais centenarios) fará o posible para lograr o emprazamento deste, primeiramente, na 
sede da Delegación de Facenda en 1943, onde estaba destinado como director do arquivo 
e, finalmente e de xeito permanente, en 1964, no edificio do antigo Palacio Episcopal, 
compartindo espazo co Museo Arqueolóxico do que tamén era director. 

A partir da chegada de Olga Gallego, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense cobra plena 
autonomía ao contar cunha dirección propia, non compartida con outros centros culturais, 
abríndose unha nova etapa que traerá cambios importantes na concepción e funcionamento dos 

arquivos históricos provinciais (AHP). Esta etapa 
vén propiciada polo Decreto 14/1969, que dispón 
que estes arquivos asuman competencias de 
arquivos intermedios no ámbito da Administración 

provincial, o que implica a recollida de documentación de máis de quince anos de antigüidade 
producida polas delegacións provinciais dos distintos organismos oficiais, o que supuxo 
un incremento documental importante nos seus fondos. Por último, coa descentralización 
administrativa implantada pola Constitución de 1978 e o estado das autonomías, a xestión da 
práctica totalidade dos AHP foi transferida ás comunidades autónomas4.

Olga no seu despacho do Arquivo Histórico 
Provincial de Ourense (1980).
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Olga será unha digna continuadora do labor iniciado polo seu antecesor e a gardiá meticulosa dos documentos custodiados. Adica todo 
o día a conseguir, acomodar, sistematizar, investigar e facilitar ao público e persoal investigador os fondos documentais; “unha vida que 
considera bastante monótona e á vez absorbente e que a penas lle deixa libre unicamente o tempo xusto de tomar un café cos amigos, 
e considera que o feito de estar solteira axúdalle en certo modo a dedicarse a fondo ao seu traballo, continuando este moitas veces 
fóra do horario laboral no despacho persoal da súa  vivenda na Praza Maior”, segundo lle confesa a Xosé Manuel Pereiro 5. 

Durante os vinte anos que estivo na dirección do Arquivo, exerceu unha intensa e exemplar tarefa de identificación, análise, 
organización e descrición de documentos e fondos documentais, entre os que destacaban a valiosa documentación desamortizada 
de orixe eclesiástica que, xuntamente co Catastro de Ensenada, a documentación medieval do Concello de Ourense, as Contadorías 
de Hipotecas e os donativos de casas nobres - como o arquivo do Marqués de Leis-, conformaban os fondos máis valiosos. Tamén 
difundiu os seus numerosos coñecementos a través de conferencias, comunicacións e relatorios en congresos, artigos en publicacións 
periódicas científicas e profesionais, manuais e monografías, e participou en numerosas e variadas accións formativas, constituíndose 
en mestra indiscutible de profesionais en activo que, hoxe en día, asumen a dirección do patrimonio de Galicia. A incorporación 
de novos arquiveiros e arquiveiras, en 1975, favorecerá unha dinámica relación que cristalizará en numerosas actividades, sendo 
particularmente fecunda a súa relación con Pedro López Gómez, con quen a partir desa data desenvolverá unha estreita colaboración 
na publicación de numerosas obras.

A súa xubilación en 1989 soamente se producirá a nivel de responsabilidade administrativa, xa que non deixou de acudir diariamente 
ao Arquivo a tomar notas para as súas futuras publicacións. A súa capacidade de traballo, xunto coa súa disciplina intelectual e a 
afección á investigación, mantéñena activa ate aproximadamente un mes antes do seu óbito, producido o 4 de setembro do 2010.

No referido ao apartado das súas publicacións, a súa produción supera ben o centenar de títulos, non todos eles fáciles de localizar, 
froito da súa xenerosa contribución a coloquios, congresos, xornadas, homenaxes e obras colectivas (colabora con autores como 
Pedro López Gómez, Francisco Fariña Busto, Yolanda Barriocanal López, Antonio Gil Merino e Elisa Fernández Suárez, entre outras 
personalidades). Está tamén presente nas revistas máis prestixiosas do país, con algunha das cales mantiña vinculación permanente, 
como é o caso do Boletín Auriense, posto que formaba parte do “Grupo Marcelo Macías”6 de colaboradores e colaboradoras do Museo 
e Arquivo provinciais; mais tamén figurou en revistas de carácter local, non sempre de gran tirada, completándose o seu currículo con 
traballos inéditos derivados da súa participación en congresos, cursos, conferencias.

Unha faceta súa digna de mencionar é a de docente, amosando sempre un gran interese pola formación recibida polo persoal de 
arquivos, insistindo en que o seu obxectivo principal debía ser a xestión, a información e a garantía dos dereitos de acceso da 
cidadanía a estes, así como a conservación do patrimonio documental. 

Actualmente non se poden entender os Arquivos Históricos Provinciais sen o seu cadro de organización de fondos ou 
os arquivos privados sen o seu manual sobre arquivos familiares. Os seus sólidos coñecementos arquivísticos foron 
requiridos por universidades, centros administrativos e asociacións profesionais de diversa índole (ANABAD), 
así como pola propia Administración, que durante anos trouxo ao Arquivo Histórico de Ourense, arquiveiras e 
arquiveiros americanos en formación para coñecer a realidade do que debía ser un arquivo medio. 

Para trazarmos un percorrido a través do que foi a súa extensísima e diversa produción podemos seguir o esquema 
temático proporcionado por Pedro López Gómez nun dos seus artigos7:

- Publicacións de carácter histórico: libros e bibliotecas, igrexa secular e regular; ciencias médicas e farmacolóxicas; 
sociedade, economía e administración; arte e urbanismo; arqueoloxía e museoloxía; biografía, historia e historia 
local. 

- Publicacións de carácter arquivístico: documentos, arquivos, sistemas arquivísticos e patrimonio documental, 
organización e descrición, acceso e difusión de arquivos, e formación de persoal de arquivos.
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Pódese acceder ao listado das súas obras no enlace http://dialnet.unirioja.es/, así como na publicación Olga Gallego, arquiveira. 
Unha homenaxe (Xunta de Galicia, 2005) e no enlace http://www.culturagalega.org/album/detallecartografia.php?id=232 do Álbum de 
Mulleres do portal do Consello da Cultura Galega. 

Subliñar tamén o seu labor investigador, que entronca con liñas e preocupacións actuais como son as de xénero. Así, no seu libro 
Historia da Muller: Mulleres ourensás dos séculos XIV-XVIII, deixa patente de xeito inequívoco que, aínda que o patrimonio documental 
reflicte un acusado androcentrismo consecuencia dunha herdanza cultural milenaria que relega as mulleres a unha posición secundaria, 
amparadas case sempre por un marido, fillo ou irmán, a historia non foi protagonizada en exclusiva polos homes. Mais os arquivos 
históricos son tamén testemuña da historia de xénero e atesouran diversa documentación sobre as mulleres: testamentos, contratos, 
dotes, expedientes xudiciais e de consanguinidade matrimonial, censos, traballo, sanidade, educación...

Olga repara en que ninguén cuestionou no Antigo Réxime a desigualdade xurídica entre  
homes e mulleres. “Este tipo de muller perpetúa a falta de instrución, o analfabetismo e a 
ignorancia ate extremos grotescos, salvo as contadas excepcións que se adoitaban dar, 
principalmente na nobreza e a fidalguía e certa burguesía asimilada a fidalguía8. Na obra 
anteriormente citada rescata do esquecemento algunhas mulleres ourensás dos séculos 
XVI ao XVIII que lograron sobresaír en diversas facetas, como a cultura, as artes, as súas 
peculiares biografías ou o excepcional exercicio dalgún oficio ou profesión.

Tamén, e non menos interesante, e o capítulo das súas colaboracións desinteresadas con 
diversas institucións culturais, como a Fundación Penzol (da cal foi vogal) ou a Fundación 
Otero Pedrayo, de cuxo Padroado formou parte. Así mesmo foi integrante do “Grupo 
Marcelo Macías”, no que desempeñou os cargos de secretaria (1971-1975) e presidenta 
(1990-2010), e de ANABAD (asociación de arquiveiros, bibliotecarios, museólogos e 
documentalistas) e ANABAD-Galicia, sendo a súa presidenta no período 1994-1995.

Os seus méritos foron publicamente recoñecidos pola Real Academia da Historia, que a 
nomeou correspondente (1980), e tamén pola ANABAD; 
recibiu o Lazo da Orde de Afonso X “O Sabio” (1969), a 
Medalla de Prata de Galicia (2000), a Medalla Castelao 
(2006), recoñecendo o seu labor en favor da cultura galega 
e a súa contribución no sector documental de Galicia, e o 
Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo (2008), pola 
súa entrega intelectual á cultura do libro e a súa preocupación 
pola organización da memoria documental da cultura e do 
galeguismo, sendo logo de Pura Vázquez a segunda muller 
en recibir este galardón; un premio do que se confesaría sorprendida e que recollía con 
orgullo e humildade desexando compartilo con “todos os bibliotecarios e arquiveiros de 
Galicia, polo seu traballo silencioso nos lugares que conservan a memoria”9.  

Finalmente mencionar o seu nomeamento de Académica pola Real Academia Galega (15/XI/1986), institución que, dito sexa de paso, 
desde a súa fundación en 1906 tardou corenta anos en admitir no seu seo a unha muller, Francisca Herrera Garrido10, quen falecería 
sen chegar a ocupar o cargo. De voltas deste feito, catro décadas despois, Olga Gallego Domínguez alcanzaría o honor de ser a 
primeira muller que ocuparía unha das trinta cadeiras que conforman a Real Academia Galega. Boa proba da súa humildade persoal 
e profesional atopámola no seu discurso de nomeamento, As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime, en 
resposta a Antonio Gil Merino, no que declara non sentirse merecente deste ao tempo que fai agradecemento público ao seu mestre 
incondicional, Xesús Ferro Couselo, polas súas ensinanzas:

Olga co libro de recoñecemento 
á súa figura “O tecido da 
Historia”, con fotografías 

e textos asinados polos seus 
amigos. Trasalba, Ourense 

(2008). 
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“Concedéronme esta honra por algo do que sei que non teño merecementos. 
Quizais viron nos meus desexos de aprender méritos abondosos para darme 
por adiantado un premio que habería de ser recompensa ó cumprimento deses 
desexos.

Eu só achego aquí o traballo que profesionalmente realicei, seguindo o pulo 
dunha vocación, tal vez motivada polas ensinanzas recibidas daquel home 
extraordinario e predecesor meu no Arquivo Histórico Provincial de Ourense D. 
Xesús Ferro Couselo. El contribuíu sen dúbida a este nomeamento, xa que o 
labor que eu continuei no Arquivo de Ourense foi preparado polo seu”.

Con posterioridade ao seu nomeamento pasarán a 
integrar a RAG máis mulleres: Luz Pozo Garza (1996), 
Xohana Torres (2001), Rosario Álvarez (2003) e 
Margarita Ledo Andión (2009), o que na actualidade 
supón unha porcentaxe de representación feminina dun 
13 %, situándose por enriba da media da RAE (11,3%, 
isto é, 5 mulleres sobre un total de 44 membros). En 
conxunto, a infrarrepresentación feminina é común nas 
oito academias estatais (cun promedio do 6,2%), entre as 
cales a Real Academia de Farmacia lidera a presenza de 
mulleres cun 17%11.

Tras a súa morte, e mais a de Francisco Fernández del Riego e a de Francisco 
Javier Río Barja, serán nomeados para ocupar as respectivas vacantes, Xosé Luís Regueira, Xosé Fernández Ferreiro e Pexerto 
Saavedra, quedando fóra de xogo outra muller, Mª Xosé Queizán Vilas, escritora, catedrática de Lingua e Literatura Galega e unha 
figura relevante no movemento feminista, e isto a pesar da significativa campaña social e institucional desenvolvida a favor do seu 
nomeamento. Esta misoxinia por parte da Academia, espertará unha onda de indignación e desacordo, sobre todo entre mulleres, 
plasmada no manifesto O xogo das cadeiras, apoiado por 54 escritoras, intelectuais e artistas galegas de adscricións e ideoloxías 
diferentes, mais decididas a combater “os vellos modos patriarcais” que, ao seu entendemento, perviven no número 11 da coruñesa 
rúa Tabernas; manifesto que xerou a adhesión de numerosos intelectuais galegos, así como da cidadanía en xeral, para reivindicar 
a designación de máis académicas, habida conta as numerosas e longas traxectorias de mulleres de primeira fila no ámbito cultural 
galego sobradamente preparadas para ostentar un posto.  Como sostén Xohana Torres, unha das escasas académicas, “As mulleres 
sostemos a metade do ceo. [...]. É hora de deixar de agardar”, polo que vai sendo hora xa de esixir máis cadeiras para as mulleres e 
unha nova política máis igualitaria en concordancia coa lexislación vixente,  comprometida e integradora da diversidade. 

Ao final parece imporse na RAG a opinión maioritaria de que convén acelerar a implantación das cotas femininas, xa que a institución 
da lingua vén de confirmar ás escritoras Fina Casalderrey e Chus Pato como candidatas a ocupar a cadeira vacante deixada por Xaime 
Isla Couto12. Ademais de xusta, a restitución do número de mulleres a cinco, sería unha fermosa homenaxe ao silencio derradeiro da 
arquiveira que coa súa presenza logrou romper os estereotipos de xénero imperantes na institución.

Olga Gallego Domínguez foi un modelo de laboriosidade, rigor, constancia e paixón polo seu traballo como arquiveira e investigadora, 
de gratitude cara aos seus mestres e de xenerosidade no recoñecemento do labor dos que a precederon e colaboraron ou traballaron 
con ela. En data recente o noso campus universitario tivo a iniciativa de personalizar o pavillón dous co nome desta singular muller, 
mais a súa contribución á historia local e provincial e o encomiable traballo de documentalista e arquiveira no proceso de recuperación 
da memoria da cidade é motivo abondo para xustificar a súa visibilización e posta en valor propoñendo, a maiores, o seu nome para 
o novo Arquivo da cidade e abríndolle un expediente de honra, como xa se fixo hai uns anos co seu benquerido irmán o Doutor Luís 
Gallego Domínguez. 

Olga recibindo 
cun afectuoso 

abrazo o “Premio 
Trasalba”das 

mans de Isaac 
Díaz Pardo, unha 
lámina debuxada 

e escrita por el 
(Ourense 2008). 
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Notas:
Agradecer a Pilar Gallego Domínguez e a Afonso Vázquez-Monxardín a cesión das fotografías para a ilustración do presente artigo, 
así como o asesoramento de Francisco Fariña Busto e Fernando del Río, do Museo Arqueolóxico Provincial, institución á que me 
une un vínculo especial.

*Traducidas libremente ao galego as citas que, no orixinal, están en castelán.
1: Cita extraída dun discurso de Patricia Galeana con motivo da celebración dun encontro sobre a Historia de México. Patricia é Doutora en 
Estudos Latinoamericanos e profesora na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM). Experta 
en Diplomática, Arquivística, Dereito á información, Dereitos humanos e das mulleres. Académica numeraria da Sociedade Mexicana de 
Xeografía e Historia. Fundadora do primeiro Museo da Muller en México.
2: DEL CAÑO, X.M:  Olga Gallego Domínguez. Ex arquiveira, membro da Real Academia Galega: “Ourense tiña unha cerca formada en parte 
polas traseiras das casas”. Faro de Vigo, (11/V/2008).
3: SÁNCHEZ FERRO, Pablo: “Olga Gallego Domínguez”. Ourense Siglo XXI. La Atenas de Galicia. Personajes ilustres, Deputación Provincial, 
nº 22,, (2011), p.78-79
4: SÁNCHEZ FERRO, Pablo ; SANDOVAL  VEREA, Francisco, M: As orixes do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Ourense, Xunta 
de Galicia,  (2008).
5: PEREIRO, X.M.: “Olga Gallego Domínguez. La primera mujer que accede a la Real Academia Gallega”. O País, A Coruña, (4/
XII/1986).
6: Grupo cuxo obxectivo é o de contribuír co seu traballo ao fomento e a divulgación do Museo baixo a publicación do seu Boletín Auriense, neste 
recóllense traballos de investigación sobre Arqueoloxía, Historia, Etnografía, Arte, Literatura, etc.,
7:LÓPEZ GÓMEZ, Pedro: “Sobre perfís e modelos profesionais; tributo a Olga Gallego Domínguez, Boletín Anabad-Galicia, nº 5 (2010), p. 3. 
8: X.M.C: “Gallego resalta el papel secundario de la mujer en el Antiguo Régimen”. Faro de Vigo, (7/VI/2008).
9: HUETE, Cristina: “Fiesta por la galleguidad positiva. La Fundación Otero Pedrayo entrega el Trasalba a la archivera Olga Gallego”. El 
País (30/VI/2008). 
10: O 4 de marzo de 1945 a R.A.G. elixe membro numerario a Francisca Herrera Garrido, sendo a primeira muller merecedora de tal distinción. 
Un mes despois a escritora xa tiña preparado o seu discurso de ingreso sobre Rosalía e os considerados  “poetas de Raza” que lle envía ao 
presidente da institución o 4 de abril. Non obstante, ata 1947 a corporación non designou a Antonio Couceiro Freijomil para que lle respondese. 
Outros dous anos tardou este en preparar o seu texto e a escritora falecería en 1950 sen que a corporación chegase a fixar a data do acto solemne 
de ingreso.
11: SAMPEDRO, Domingos: “La Xunta alienta a la R.A.G. a que eleve la proporción de mujeres”. La Voz de Galicia, 9/IX/2011.
12: OCAMPO, Elena: “Fina Casalderrey e Chus Pato optan a unha cadeira vacante na Real Academia Galega”. La Voz De Galicia, 
5/X/2012.

Outra bibliografía consultada:
LOPÉZ GÓMEZ, Pedro: “Olga Gallego Domínguez: una bio-bibliografía provisional”, Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia 
(coord.), Olga Gallego, arquiveira: una homenaxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, p .9-47.
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Fernando Román Alonso. Investigador e escritor

FILOMENA 
DATO MURUAIS 

Defensora das mulleres
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Filomena Dato Muruais naceu o 26 de xullo de 1856 no nº 10 da rúa ourensá de Cervantes e bautizárona o 27 de xullo na parroquia 
de Santa Eufemia do Norte (San Domingos). Viviu o seu ourensanismo no cervantino fogar natalicio, que era propiedade da familia 
Gallego da que formaba parte a historiadora e arquiveira de sona Olga Gallego Domínguez, falecida tristemente no ano 2010. Despois 
residiu na praza da Constitución (Praza Maior), en San Domingos 64 e, finalmente, na rúa de Hernán Cortés nº 10, na casa onde viviu 
e morreu José García Mosquera, a carón da de Lamas Carvajal aínda que morreu o 26 de febreiro de 1926 no pazo de Moruxo sito no 
concello coruñés de Sada.

Filomena tivo tres irmáns aos que estivo vencellada, sendo ela a maior: Juan, José e 
Maravillas. Juan era médico militar de profesión que exerceu en Cuba; José, tamén 
militar, que chegou ao rango de tenente coronel, en Compostela, onde participou en 
numerosos actos literarios; foi, tamén, xuíz instrutor dos tristes acontecementos 
acaecidos co gallo do traslado do baldaquino no mosteiro de Oseira, en 1909, onde 
morreron varios veciños. A única irmá, Maravillas, morreu na casa familiar de Moruxo 
en 1922.

Filomena Dato foi un dos escasos referentes da literatura feminina e feminista no 
século XIX, ademais de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Sofia Casanova. 
As escritoras ourensá e padronesa destacaron, por riba de todo, na poesía en 
lingua galega, xa que foron as únicas mulleres que viron publicados libros na nosa 
lingua no século XIX, aínda que tamén o fixeron en castelán. Con Emilia Pardo Bazán 
e Sofia Casanova mantivo unha boa amizade. As tres reuníronse en numerosas 
ocasións, tanto en Ourense (nos Xogos Florais de Ourense de 1887, que premiou 
a Filomena, e nos de 1901, nos que participaron Filomena e Pardo Bazán) como na 
provincia da Coruña, entre elas no pazo datiano de Moruxo en Sada e, seguramente, 
no de Meirás da Pardo Bazán. Outro dos actos sociais importantes nos que 
participou Filomena tivo lugar en 1914 no Liceo de Ourense organizado pola súa 
benquerida amiga a marquesa da Atalaya Bermeja, sendo a conferencia datiana a 
parte máis importante. Tamén foi elemento esencial nas tres homenaxes que Ourense 
adicou a Lamas Carvajal: a primeira, o 22 de maio de 1913; a segunda, o 31 de 
maio de 1918, cando se inaugurou o monumento no ourensán xardín do Posío, e o 
16 de xuño de 1925, cando Auriabella puxo o nome de Curros e da Habana a dúas 
rúas da cidade. Nestes tres actos convocados pola corporación municipal Filomena 
foi unha das personaxes principais; a prensa citábaa, “participaba a eminente poetisa Filomena Dato”. Estes actos desenvolvíanse no 
que chamaban “procesión cívica”, procesión que empreguei en 2009 para rememorar a súa figura coa publicación do libro “Filomena 
Dato, a poeta galega de entre séculos”. A prensa cando falaba destas homenaxes dicía: “A Corporación municipal e os cidadáns, en 
procesión cívica dirixíronse …”.

Carmen Blanco escribiu en castelán “Literatura gallega de las mujeres: fundación y refundación”, recollido no Centro Virtual Cervantes, 
no que fai un estudo dividido en tres etapas (do período galego-portugués ata a actualidade). Inclúe á  Filomena Dato na terceira cando 
se produce a recuperación e consolidación da literatura galega; as primeiras ideas e pensamentos adícallos a Rosalía de Castro. 
Ambas as dúas escritoras son as únicas  que publicaron libros en galego no século XIX; sobre a poeta ourensá opina:

Retrato de Filomena Dato Muruais
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     “Rosalía marca también la pauta poética que caracterizará este primer período que va hasta 1939, pues la mayoría de las escritoras 
cultivarán la poesía. Podemos destacar especialmente la figura de Filomena Dato Muruais, autora del poemario “Follatos” (1891), 
en el que se incluye la composición titulada “Defensa das mulleres”, poema de clara inspiración profemenina en la línea de Benito 
Jerónimo Feijoo, que recoge la tradición crítica feminista de Sor Juana Inés de la Cruz y en concreto de sus famosas redondillas, 
“Hombres necios que acusais/a la mujer sin razón”. En homenaje a la escritora mejicana recordamos las palabras de una gallega que 
la reconoció a finales del XIX (Filomena Dato):

Pero junto a Filomena Dato Muruais hay otras escritoras importantes como Francisca Herrera 
Garrido, que no sólo cultiva la poesía sino también la narrativa y el ensayo ...”.

A nosa poeta integrouse nos cenáculos literarios 
galegos de sona, especialmente nos de Valentín 
Lamas Carvajal, no dos seus curmáns os Muruais 
con Valle-Inclán, na casa do Arco, en Pontevedra, 
ou na tamén pontevedresa botica da Peregrina 
onde existía un testemuño moi peculiar, o loro 
Ravachol, ao que se lle fixo un famoso enterro co 
gallo da súa morte. Outro dos esenciais cenáculos 
nos que participaba Filomena Dato era na de Benito 
Fernández Alonso, no seu comercio de panos, na 

casa número 8 da Praza Maior ourensá, presidida polo astorgano Marcelo Macías e García, 
con quen  participou en innumerables actos e ao que lle adicou unha composición na 
homenaxe que se lle fixo en 1917 co gallo da súa xubilación e, en 1925, cando foi nomeado 
“Fillo adoptivo de Galicia”. Era tal o valor persoal coma 
literario de Filomena que mantivo relacións de amizade con 
personaxes senlleiras da literatura e do pensamento galego e 
español, algunhas xa citadas anteriormente: Valentín Lamas 
Carvajal, Manuel Curros Enríquez, Manuel Murguía, Marcelo 
Macías, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, Ramón María 
de Valle-Inclán, Heraclio Pérez Placer, Alejandro Pérez Lugín, 
os seus curmáns os Muruais …

Manuel Curros Enríquez escribiulle sentidas palabras en “La Tierra Gallega”, onde lle publicou algunha composición, mesmo incluíu 
un retrato dela a plumiña. Creada a Real Academia Galega en 1906 propúxoa, sendo aceptada, como membro Correspondente desta. 
Morto Curros, Filomena foi unha das autoridades que o recibiu na Coruña de volta de Cuba, colocando unha coroa sobre o seu sartego 
ante a sede da Real Academia Galega; ela defendeu, con outros ourensáns, o funeral relixioso do amigo. Participou tamén naqueles 
días na homenaxe ao vate celanovés no teatro Principal da Coruña. En 1913, en Ourense, foi unha das legatarias na colocación 
dun monolito “in memorian” do amigo a carón da Ponte Romana e, en 1925, na homenaxe celebrada no Teatro Principal da mesma 
cidade. 

Lamas Carvajal foi quen lle publicou a Filomena o seu primeiro texto, con apenas dezaoito anos, no xornal ourensán “El Heraldo 
Gallego” titulado “La ciega”. Nel narra a lembranza que tiña dunha moza moi bela ao tempo que posuía unha magnífica voz, que 
quedara cega e soa na vida sen familiar ningún que a puidera acoller e que morreu pouco despois de escoitala. Sorprende a fermosura 
do escrito e a tristura amosada por unha Filomena tan nova. O texto é un relato, non unha poesía, campo no que sobresaíu a nosa 
homenaxeada.

Filomena Dato Muruais, 
poetisa orensana (Fonte: 

“La Tierra Gallega” nº 
122 - Maio 1926)

Homes qu´a muller culpades
d´os crimes que cometedes
e decís que d´as disgracias
sempre son causa as mulleres,
...
Pois si por elas pecades
a culpa non lle votedes,
que nunc´a o sol tivo culpas
de que quen o mire cegue
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A sona da nosa poeta viulle ao ser premiada a súa obra en xogos florais en castelán, pero, 
en especial, en galego: en 1884 un accésit no certame de Pontevedra; en 1887 tres premios 
en Ourense no certame en honra do Padre Feixoo polo poema “Defensa das mulleres”; en 
1888, en Pontevedra, unha mención para a composición “A Lourizán”. En 1891 celebráronse 
en Tui os “Xogos florais de Galicia” convocados polo “Consistorio d´os Xogos Froraes de 
Galicia”, no que Filomena recibiu un “Alfiler de turquesas e brilantes” pola glosa titulada “O 
gaiteiro de Xixón”; o xurado formábao Manuel Murguía, Salvador Cabeza de León e Alfredo 
Brañas. Outros premios, en castelán, foron: no concurso da Coruña, o primeiro premio 
(1885); a rosa de ouro en Sevilla; unha azucena de prata e ouro, en Vigo e un premio en 
Granada, en 1889.

A súa personalidade poliédrica, sociabilidade, cultura e sensibilidade logrounas amosar 
na súa obra poética, que a converteu nun dos referentes da poesía galega e española, 
sobre todo en galego; considerárona a digna sucesora de Rosalía de Castro. Publicou 
cinco libros en castelán: "La letania Lauretana" (Ourense, 1878), "Penumbras" (Madrid, 
1880), "Romances y cantares" (Ourense, 1885), "La luna coimbricense" (Santiago) e "Fe" 
(A Coruña, 1911) e un, o mellor, en galego: "Follatos" publicado en 1891 en Ourense. Este 
último é, sen dúbida, o seu texto máis importante, no que recolle as obras premiadas no 
Certame literario de Ourense de 1887, adicado á "Infanta d´España Dona Sabela Francisca 
de Borbón", marquesa de Náxera, sendo a primeira delas "Defensa das mulleres"  na que 

fala de personaxes femininas ao tempo que 
inclúe outras poesías cun certo carácter 
relixioso e intimista; todas están escritas nun 
galego rico. Couceiro Freijomil, no seu libro 
"El Idioma gallego” opina sobre "Follatos": "... 
basta para acreditar as dotes nada comúns de 
inspiración, delicadeza e tenrura desta escritora, 
que xa na data da publicación do antedito libro 
fora varias veces laureada en numerosos 
certames". Destacou as composicións Diol-o 
empare, Morriña e Lucía ás que cualificou como 
"sentidísimas e suxeridoras".

Exvoto á memoria de 
Curros en Ourense, en 1913. 
De esquerda a dereita, 
señores Hermida, Lustres 
Rivas, García Martí, Sofia 
Casanova, Filomena Dato, 
López Aydillo, Docampo, 
Dominguez, Serantes 
(Revista “Vida gallega” e 
“Raigame” nº 5).
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Estes dezaseis versos que remato de transcribir puideron saír do pensamento 
e da pluma dunha muller ou dun home, ou viceversa, tratando o ámbito do 
ser humano con igualdade, sociabilidade e cunha firme crenza feminista. Vai 
claro que demanda xustamente a igualdade do ser humano sen importar o seu 
xénero; daquela transmite, con mestría única, a mensaxe da equiparación de 
dereitos esenciais do home e da muller ao mesmo tempo defendeu a identidade 
propia da nosa terra e da lingua nativa. Devecería que eses 16 versos foran 
da miña autoría dado que, con eles, enriquecería o meu  eu" máis profundo, 
cousa que tamén desexaría para todos os lectores. Pero non é así, porque se 
nos fixamos neles decatarémonos de que a súa terminoloxía corresponde ao 
galego da segunda metade do século XIX ou ao primeiro cuarto do pasado 
XX. Ben certo é que son de Filomena Dato Muruais, a poeta ourensá que era 
querida case ata á veneración pola Galiza do seu tempo. Os versos pertencen 
á primeira metade do Canto VI da súa poesía máis laureada, titulada "Defensa 
das mulleres", que tiña que levar o mesmo título de frei Benito Feixoo dado 
que era o ano no que se celebraba o seu cuarto centenario. Esta poesía ía 
acompañada por un cento de cantares e o romance "Casdemiro".

A antedita profesora Carme Blanco, unha das grandes estudosas da literatura 
galega dende o Rexurdimento ata a actualidade, considera a Filomena Dato 
elemento imprescindible na nómina de literatas. Editou un artigo titulado "Amor 
e feminismo. De Diótima a Emma Goldman"; no seu primeiro capitulo, titulado 
"Historia do feminismo" afirma:

Manuscrito de “Ciprianillo” de Filomena Dato

Debuxos de Juan Dato, no manuscrito de Filomena Dato
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“O feminismo é unha realidade multiforme e plural que non ten data exacta de nacemento. Mais como movemento social e político 
nace no século XIX que é tamén cando se crea a palabra como un neoloxismo que acabará designando o conxunto de teorías e 
prácticas sociais que reivindican e defenden a dignidade das mulleres. Non obstante, a toma de conciencia persoal da propia situación 
feminina precede no tempo ao fenómeno político en sentido estrito e así pódese falar historicamente da existencia dun "prefeminismo", 
centrado na disputa social, .../.... ou o debate das excelencias, que tivo en Christine de Pizan, autora de "O libro da cidade das damas", 
escrito a comezos do século XV, á súa figura máis emblemática e no ilustrado galego Benito Jerónimo Feijoo a un dos seus principais 
representantes co ensaio en "Defensa das mulleres", incluído no seu "Teatro crítico universal" (1726-1740, tomo I, discurso XVI). 
... No contexto español, situado no sur europeo de forte tradición católica, o caso especial de Galicia presenta unhas características 
propias derivadas da súa peculiaridade periférica de país basicamente rural, con escasísima industrialización, acentuada pervivencia 
do Antigo Réxime, un alto grao de emigración temporal ou permanente e un marcado atraso educativo que afecta especialmente 
ao sector feminino. Nesta situación o movemento de mulleres ten pouca presenza e a polémica feminista aparece dominada polas 
ideas do catolicismo, que publica numerosas obras para contrarrestar os avances das novas ideas sobre a muller, pero tamén existe 
unha minoría feminista que está na vangarda do feminismo ibérico. Entre esta minoría avanzada encóntranse Rosalía de Castro, que 
publica o ensaio de feminismo literario "Las literatas. Carta a Eduarda" (1866) en Lugo; Concepción Arenal, pioneira participa na vida 
pública e autora de "La mujer del porvenir" (1861); Emilia Pardo Bazán, a máis activa creadora da polémica feminista en España; e 
María Barbeito e Cerviño, a pedagoga republicana autora do opúsculo "La mujer antes, ahora y después" (1934); ademais doutra 
moitas como Filomena Dato Muruais, Juana de Vega ou María Luz Morales ...".
  

Algunhas das súas composicións publicáronse en 
xornais: "El Heraldo Gallego", "O Tio Marcos d´a 
Portela", "Álbum literario", "La Tierra Gallega", "El 
Miño", "A Nosa Terra"  e "Galicia". O 2 de xuño de 
2009 presentouse no Museo Municipal de Ourense a 
obra titulada "Filomena Dato, a poeta galega de entre 
séculos" escrito polo autor deste artigo, Fernando 
Román Alonso, e publicado pola editorial ourensá 

Duen de Bux, no libro inclúe 
unha biografía da autora e 
unha recompilación de 63 
poesías en galego, tres delas 
inéditas, na que merece 
ser destacada a titulada "O 
Ciprianillo"; ata o de agora só 
era coñecido o "Ciprianillo" 
do seu ben querido amigo 
Manuel Curros Enríquez e 
as tituladas "Traducción" e 
"Sempre te vexo"; tamén se 

inclúe un estudo da sociabilidade de Filomena, as súas relacións de amizade, a repercusión que tivo a súa morte en Galicia, os 
apuntes e críticas que diversos autores fixeron sobre a figura e a obra literaria e a participación que tivo en diversos xogos florais como 
autora ou mantedora destes en Galiza. De seguido, fíxose unha procesión cívica ata a casa número 64 de rúa de San Domingos, para 
repor unha placa que fora colocada o 25 de xullo de 1933, descuberta por Marina Peña que di: "As mulleres ourensáns lémbranse de 
súa escritora, Filomena Dato Muruais que níste casal morou". Daquela léranse unhas cuartillas de D. Marcelo Macías que se atopaba 
lixeiramente indisposto e que loaban a figura e obra da poeta.

“A Infanta Sabela en 
Ourense” - Grupo de 
damas no té campestre 
do Concello. Sentada, 
a notable poetisa Fi-
lomena Dato. (“Vida 
gallega” núm. 60 Ano 
VI - 1914)
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Filomena finou o 26 de febreiro de 1926; enterrárona no Cemiterio de San Vicente de Moruxo (Sada), aínda que non se coñece o lugar 
exacto da situación do sartego ao facerse a mediados do século XX reformas neste. O seu pasamento foi sentido en toda Galicia, 
participando personaxes históricos da nosa terra.

SADA.- O alcalde da Coruña e mais os representantes da Prensa e a 
intelectualidade coruñesa no intre de darlles sepultura aos restos mortais da 

ilustre poeta dona Filomen Dato Muruais. Fa. Nuñez Días (Fonte “Vida 
Gallega” nº 298 de 10-marzo-1926).

24

Os que decis qu´a muller

non tên a cabeza feita

para soster unha coroa

e que non sirve pra reina.

É qu´esquencedes cicais

que tod´a hestoria
está chea
de nomes qu´o brilo teñen

de luminosas estrelas.
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"NÓS", o Boletín mensual da cultura galega creado en Ourense por Vicente Risco e Arturo Noguerol, no Ano VIII número 27 do 15 
de marzo de 1926, dentro do apartado titulado "Os homes, os feitos, as verbas" publicou un apuntamento da morte da poeta titulado 
"Filomena Dato Muruais", que, transcrito literalmente, di:

     "As figuras da antiga xeneración galega van unha por unha fuxindo diante dos nosos ollos: Enrique Labarta, Don Florencio 
Vaamonde, Filomena Dato. Semella coma se foran dando por acomprido o seu rol, e se foran retirando do teatro da vida. No que 
compre pensar, cando nos lembramos d´iles, é no herdamento que nos deixaron pra nós acrecer, e na tarefa qu´a nós nos quedou. 
Acomprila é o noso millor homenaxe a ises queridos mortos.

     Filomena Dato, esprito culto e sinxelo, poetisa de doce e delicado sentimento, sen arrautos que foran alén dos lindeiros da crara e 
normal psicoloxía, salientou o seu nome antremeio das grandes figuras da renacencia, que se honraron abríndolle sitio a carón seu. 
Estivo de cote ond´a chamou o deber do seu tempo. Deixou un nome ilustre na nosa historia literaria, e un mangado de versos, frescos 
coma rosas, na nosa antoloxía.

     O sentimento qu´en todos casou a sua morte, indica ben qu´andaban co-ela a afeizón, o respeito e a ademiranza dos galegos en 
cuios peitos deixa agora a saudade do seu talento. Non a esquecerá a Galiza."

     "A NOSA TERRA", no seu número 225 do 1º de xuño de 1926 glosa a personalidade de Filomena Dato morta realizada na Reunión 
de Artesanos coruñesa:

NA REUNIÓN DE ARTESÁNS. HOMENAXE A FILOMENA DATO.
     "A Cruña, que ten sempre para todal-as grorias galegas un grande e fondo sentimento de ademiración e simpatía, como demostrou 
na coroación de Curros Enriquez denantes de s´ire á Cuba pra sempre, unha vez mais adicou os merecidos loubores de lembranzas 
á unha ilustre figura das letras rexionaes recentemente desaparecida, a poetisa Filomena Dato autora dos libros Moxemas e Fe, 
celebrando unha velada na que os Sres. Villar Ponte, Carré Aldao e Estrada Catoira falaron loubando o valer da poetisa morta e 
estudando a súa obra poética. O Sr. Rodríguez González deu lêtura á unha bela poesía propia e á outras orixinaes dos Sres. López 
Abente, Xabier Prado e Casas, adicadas ao acto. Mais sobre todos destacou a palabra da Sra. Barbeito de Martínez Morás, que fixo 
un fermoso discurso ensalzando á Filomena Dato como poeta e como muller cuios sentimentos de homildanza e caridade aniñaban 
na súa alma sinxela de boa galega. A Sra. Barbeito, que romatou a sua conversa recitando uns versos galegos da poetisa, que nos 
seus beizos de muller querendosos e espresivos tiveron a mais axeitada espresión, meresceu o aprauso unánime da escolleita 
concurrencia que enchía a sala de festas da Reunión onde o acto celebrouse."

Non debemos esquecer o compromiso de Filomena Dato coas mulleres e a poesía. Hai 135 anos que a "insigne poetisa" comezou a 
reivindicar ese o seu feminismo que permanece firme, real e vixente na actualidade!

Velaquí, para rematar, como mostra da categoría poética de Filomena Dato, as seguintes poesías extractadas de "Defensa das 
mulleres" adicada á Excma. Sra. Marquesa de Náxera "1

1 Esta poesía obtivo premio no certame celebrado en Ourense na honra do P. Feixoo o día 10 de Setembro de 1887. Era condición precisa para 
optar ao premio que estivese baseada na defensa das mulleres feita polo sabio beneditino.
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“As políticas de igualdade serven non só 
para crear convivencia e máis xustiza e 
democracia; son tamén un valor absolutamente 
imprescindible para saír da crise económica (...) 
Cando unha muller dá un paso á fronte todas 
avanzamos, cando damos un paso atrás todas 
retrocedemos, isto foi así sempre.”

Laura Seara Sobrado, parlamentaria no Congreso 
dos Deputados, licenciada en Dereito e feminista 
militante, foi secretaria de Igualdade na executiva 
nacional do PSdeG, Directora do Instituto da 
Muller e Secretaria de Estado de Igualdade. Ten 
tras de si unha importante experiencia e por 
diante un futuro político prometedor.

LAURA SEARA 
SOBRADO
Feminista e parlamentaria 
no Congreso dos 
Deputados polo PSdG

 María Xosé Porteiro García. Escritora e política
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Que destacaría da xestión dos últimos anos en materia 
de igualdade?

Ata o cambio de 2011 aconteceron e fixéronse cousas moi 
importantes nesta materia polos anteriores gobernos socialistas. 
Dende o punto de vista lexislativo están a Lei de medidas contra 
a violencia de xénero, a Lei de Igualdade, a reforma da Lei do 
Divorcio, a Lei de Interrupción Voluntaria do Embarazo e Saúde 
Sexual e Reprodutiva… Pero tamén todo o traballo que se fixo 
-e que desgraciadamente non deu tempo a rematar- coa Lei de 
Igualdade de Trato.

Que se fixo no Instituto da Muller na etapa na que o 
dirixiu?

En xaneiro de 2010 cheguei ao Instituto da Muller. Era un 
momento álxido nas políticas de igualdade, e recibín o encargo 
directo da ministra de Igualdade, Bibiana Aído, de visibilizar e 
reforzar o Instituto como organismo autónomo, como o primeiro 
organismo punteiro e real neste país sobre políticas de igualdade.  
O Instituto da Muller creouse en 1983 e tivo por primeira directora 
nada máis e nada menos que a Carlota Bustelo. Dende entón 
tivo momentos máis fortes e momentos menos fortes. A ministra 
encargoume que o reforzase, sobre todo, como un espazo de 
coñecemento e de referencia. Isto fixémolo a través da creación 
de unidades de igualdade nas universidades españolas e en 
todos os ministerios, algo que marcaba a Lei de Igualdade pero 
que estaba sen coordinar.
Fixemos un esforzo fundamental por reforzar a transversalidade 
da igualdade, traballando sectorialmente en cultura, ciencia, 
mulleres maiores (en 2011 fixemos o primeiro congreso sobre 
este tema), economía, cooperación internacional, acción social, 
educación, saúde, deporte, ou mulleres en situacións de especial 
vulnerabilidade.
O método consistiu en facer un traballo máis transversal, 
reforzando e visiblilizando unha serie de áreas que eran 
imprescindibles para acadar a igualdade real entre mulleres 
e homes. Por exemplo, nunha área clave como a económica, 
puxemos en marcha novos programas de emprego para a 
contratación dirixidos á inserción laboral de mulleres -en ámbitos 
urbanos e rurais- sobre todo orientados a mulleres en especial 
situación de vulnerabilidade: mulleres novas ou maiores, 
mulleres con orientacións sexuais non maioritarias, vítimas de 
violencia de xénero ou vítimas de trata, mulleres con familias 

monomarentais, etc. Estes programas deron un resultado 
fabuloso, alí onde os puxemos en marcha quixeron repetir, 
mesmo en concellos nos que cambiaron os gobernos, os novos 
equipos quixeron mantelos ou renovalos, o que indica que había 
unha valoración moi alta.
Tamén decidimos traballar moito no ámbito da saúde, pero 
ademais tiven un empeño moi persoal que foi traballar coas 
mulleres da cultura e da ciencia. E dun xeito especial,  coas 
que están en situacións de especial vulnerabilidade para abolir 
a tripla discriminación que padecen. Traballamos directamente 
coas mulleres discapacitadas, coas inmigrantes… e nesta área 
fixemos un reforzo enorme.

Cal foi para vostede a clave de todo este traballo?

A clave estivo sempre na colaboración e na transversalidade. 
Por exemplo, co Ministerio de Educación acordamos a 
participación do Instituto da Muller na elaboración e posta en 
marcha dos Campus de Excelencia: pactamos que para que 
unha universidade obtivese o campus de excelencia, fose 
tamén un motivo que investigase en xénero. Así, para que as 
universidades puidesen optar ás axudas de investigación do 
Instituto da Muller debían ter solicitado o campus de excelencia, 
e a cambio o Ministerio de Educación tiña a obriga de valorar 
as políticas de investigación e de igualdade de xénero nas 
universidades. Isto supuxo un salto cualitativo moi interesante e 
saíu francamente ben.
Traballamos moito tamén na loita contra a fenda salarial, fixemos 
máis de seis mil inspeccións de traballo, en colaboración co 
Ministerio de Traballo, para reforzar este control e para evitar que 
as mulleres cobrasen en torno a un vinte e seis por cento menos 
ca os homes. Fixemos moitos estudos neste tema, e chegamos 
a conclusións tan drásticas como que onde máis alta era a fenda 
era nos postos de traballo de máis alta cualificación.
Nos ámbitos da cultura, do cine, do deporte, executamos accións 
de visibilización das mulleres que traballan nestes campos. 
Apostamos pola acción social, pola cooperación internacional 
onde abrimos unha liña de axudas a ONG que traballaban en 
proxectos de xénero… Foi un traballo moi produtivo e eficaz.

Cal é a situación actual do Instituto da Muller?

Co Instituto da Muller fixeron unha especie de mestura entre este 
organismo e a antiga Dirección Xeral de Igualdade no Emprego 
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e Contra a Discriminación, que dependía da propia Secretaría 
de Estado de Igualdade, e a día de hoxe está completamente 
paralizado, agás algunhas das convocatorias que xa estaban 
creadas e en marcha, das que só manteñen dúas: as axudas ás 
asociacións e as de proxectos de igualdade nas universidades, o 
resto non se están a convocar.
O Instituto da Muller existe no papel e no organigrama do 
goberno, pero na práctica non. Nin no mundo da universidade, 
nin no traballo cos sindicatos, nin nas políticas económicas de 
xénero, nin na cultura, nin no deporte, nin na acción social, nin 
na cooperación internacional… desapareceu completamente.  
O referente que era o Instituto da Muller dende 1983, que con 
momentos altos e baixos sempre estivo aí, mesmo nos oito anos 
de goberno de Aznar, con máis ou menos política pero que sempre 

estivo aí, desapareceu completamente. E 
está claro que isto é algo que se decidiu 
conscientemente.

Non hai Instituto da Muller, en Galicia 
desaparece o Servizo Galego de 
Igualdade, déixase de aplicar a Lei 
de Saúde das Mulleres, restrínxese 
o servizo de escolas infantís… A que 
obedece este desmantelamento das 
políticas de igualdade?

Está moi claro: o Partido Popular decidiu que 
as políticas de igualdade non formen parte 
da axenda política do goberno, primeiro do 
da Xunta e logo da do Estado. Demostran 
todos os días que non cren na igualdade. 
Falan de conciliación en clave de xénero 
cando deberían facelo en clave de eficiencia 
e eficacia económica, non como un problema 
das mulleres senón coma un problema do 
conxunto da sociedade.
Seguen ancorados, a propia linguaxe delátao, 
nunhas políticas absolutamente superadas 
hai moitísimos anos: non están tratando a 
igualdade como unha cuestión de xustiza 
social, que o é, nin como unha cuestión xa 
plenamente ligada ás democracias modernas. 
Están obviando o salto que se deu na última 
década para ver as políticas de igualdade 
como unha cuestión de sermos hábiles e 

eficaces, de sabermos que os países máis ricos da terra son os 
máis igualitarios e os máis pobres son os máis desiguais.

O Fondo Monetario Internacional sinala nos seus informes 
macroeconómicos que as empresas máis rendibles son as que 
teñan homes e mulleres nos seus equipos de dirección e cadros 
de persoal, e non aquelas compostas só por homes. Isto non é 
algo que digan só os gobernos de esquerda. No ámbito europeo 
está asumido por gobernos de toda cor política, como en Suecia, 
onde goberna un partido conservador pero segue a existir un 
Ministerio de Igualdade. Non só non o consideran innecesario 
senón que o reforzan. Eu pedinlle moitas veces ao presidente do 
goberno, Mariano Rajoy, que se interesase polo que fan algúns 
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gobernos europeos da súa mesma cor política, por ver se así 
comprende o importante que é a igualdade. Porque ademais, 
as políticas de igualdade serven non só para crear convivencia 
e máis xustiza e democracia; son tamén un valor absolutamente 
imprescindible para saír da crise económica.
Pero non se entende así. Estamos asistindo a un cambio de 
modelo de estado que deixa atrás o estado do benestar e rexeita 
un estado igualitario e diverso. O  modelo que está a impoñer 
o PP  aseméllase máis a un sistema de castas, baseado na 
capacidade económica e na estirpe, ca a nun modelo no que 
prevaleza a xustiza e a igualdade.

Con este panorama, como ve o futuro do feminismo 
no noso país?

Hai futuro, pero penso que o feminismo está en crise cando a 
esquerda está en crise, e iso é o que está pasando. Espero que 
algún día os nosos líderes se decaten -por certo case todos son 
homes-. Hoxe, os movementos de esquerdas no planeta, e no 
noso país por suposto, teñen que redeseñarse. Os movementos, 
os partidos, as ideoloxías, os sindicatos… é algo do que estamos 
a falar, e por tanto o movemento de mulleres tamén ten que 
reformularse.
O feminismo debe seguir medrando, pero é certo que temos que 
cuestionarnos cousas. Por exemplo, por que, malia haber unha 
maioría social que apoia a actual Lei de Interrupción Voluntaria 
do Embarazo, non somos quen de saírmos masivamente á rúa 
a defendela, mentres que a dereita, que son a clara minoría que 
non apoia esta lei, mobiliza un millón e medio de persoas na 
rúa. Sobre este tipo de cuestións debemos reflexionar todas e 
todos, e non só dende o punto de vista político; eu matino nelas 
como cidadá activista que son, non como deputada do partido 
socialista. Nunca fuxín da palabra activismo porque coido que 
unha persoa que está en política ten que ser activista: unha 
feminista ten que ser activista, e como tal tócame reflexionalo 
así.

Queda moito por facer?

Temos un longo camiño por diante. Cambiamos o mundo para 
sempre en moitas cousas, cuestionamos  -e, en bastantes países 
mudamos- as regras de xogo na convivencia entre mulleres e 
homes neste planeta, pero aínda temos moito que transformar. 
E hai que saber que en igualdade cada parón é un retroceso. 

Temos que ser moi conscientes de que cada vez que paramos, 
aínda que só sexa para coller alento, aínda que só sexa para 
repensar, estamos dando un paso atrás. Cando unha muller dá 
un paso á fronte todas avanzamos pero cando se dá un paso 
atrás, todas retrocedemos. Isto foi así sempre.

Que panorama se abre para o feminismo e as políticas 
de igualdade?

Eu auguro un bo futuro, porque como aínda son un pouco 
nova permítome dicir que ningún tempo pasado foi mellor: a 
memoria é un instrumento fundamental e a desmemoria é un 
monstro cargado de ingratitude. As mulleres da miña xeración 
non concibiriamos ter chegado ata aquí sen o compromiso e 
a acción das nosas nais e das nosas avoas, e esa memoria 
témola que ter moi presente. Pero tamén sermos conscientes 
de que ningún tempo pasado foi mellor, algo que nos din elas, 
as sabias, as mestras, que fixeron un camiño moi duro e non de 
rosas, precisamente, senón de espiñas.
Nós tivémolo máis fácil, pero tamén temos uns retos complexos. 
Agora hai uns roles compartidos e comúns que cada vez se 
asemellan máis no ámbito laboral, no do poder, no familiar, 
pero que seguen estando a anos luz uns dos outros. Hoxe o 
noso papel no mercado laboral e o rol que temos no espazo 
doméstico son exactamente os mesmos que eran na revolución 
industrial. Daquela, as mulleres incorporámonos masivamente 
ao mercado laboral, pero ao mesmo tempo seguiamos a ser 
as coidadoras no ámbito privado. Douscentos cincuenta anos 
despois seguimos igual, cos mesmos problemas, acumulando 
unha grande cantidade de horas nos centros de traballo ás 
que se suman o dobre de horas que dedicamos ao espazo do 
coidado doméstico en comparación cos homes.  Iso si, cobrando 
menos e con máis dificultades para accedermos a espazos de 
responsabilidade e recoñecemento.

Por tanto, isto cambiou? 

Si, cambiamos as regras do xogo, o esquema, a arquitectura 
do propio estado de dereito, do sistema económico, do sistema 
laboral, pero os piares son moi febles. Se os queremos reforzar 
precisamos políticas de igualdade e gobernos que crean nelas. 
O que está a pasar agora é a proba da debilidade destes piares, 
e a confirmación de que hai que sustentalos.

34



35

“En principio Boloña foi unha esperanza 
enorme para o feminismo académico.  
Foi un traballo importante, feito por 
expertas… pero esa esperanza tan grande 
quedou totalmente esquecida, non foi 
posible, e o Plan Boloña implantouse de 
costas ao xénero”.

Impulsora e directora, xunto con Beatriz 
Briones, da Cátedra de Estudos Feministas 
da Universidade de Vigo, Purificación 
Mayobre é un referente do feminismo, non só 
do académico, no movemento galego pola 
igualdade. 

Traballadora incansable, autora de múltiples 
publicacións –libros propios, en colaboración, 
artigos–, é unha das principais responsables 
de que hoxe en día exista un corpus 
documentado de pensamento feminista 
galego, baseado na investigación e na 
constancia da súa militancia. 

PURIFICACIÓN MAYOBRE RODRÍGUEZ
Feminista, filósofa e profesora titular de filosofía da 
Universidade de Vigo

Llerena Perozo Porteiro. Especialista en comunicación desde a perspectiva de xénero
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Que é o feminismo académico?

Brevemente poderíase dicir que o feminismo académico é a 
introdución no mundo da academia do feminismo militante. 

Como nace? Cal é a súa traxectoria?

Hai anos, mulleres que militabamos en diversas asociacións 
ou grupos de mulleres comezamos a coñecer, a través desa 
militancia, as fontes, as obras publicadas por outras mulleres, 
o que provocou nas feministas académicas o inicio dun proceso 
de procura, investigación e reconceptualización da realidade 
desde o punto de vista das mulleres.

Por unha banda estaba todo iso que comezabamos a descubrir 
nesas publicacións e pola outra o que ensinabamos no noso propio 
quefacer profesional: eu era profesora de filosofía e presentaba 
a filosofía como unha materia de carácter crítico, pero esa crítica 
non se aplicaba ao carácter androcéntrico, incluso misóxino, da 
filosofía, ciencia que incorporou moi tardiamente a análise de 
xénero, o que nos “obrigaba” a vivir unha certa esquizofrenia 
entre os resultados das nosas investigacións e o saber que 
transmitíamos na aula. A publicación da catedrática de Filosofía 
Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, foi un 
aliciente moi importante para emprender unha nova ensinanza 
da filosofía como un saber máis inclusivo.

Eu, e penso que a maior parte do feminismo académico, 
comezamos así, levando ao campo do saber e da ciencia o 
espírito crítico do feminismo como movemento social e a análise 
do androcentrismo e do carácter patriarcal da cultura que viñan 
realizando as feministas da segunda onda: Simone de Beauvoir, 
as feministas radicais, etc. Progresivamente, comezamos a 
decatarnos de que era imposible manter esa esquizofrenia, 
ese dobre discurso: por unha banda, ese rol como feministas e, 
pola outra, o rol como profesoras dun saber misóxino. Así que 
comezamos a orientar as nosas investigacións, a reler a historia 
das ciencias, no meu caso a Historia da Filosofía, e a rescatar 
do ouvido as achegas realizadas polas mulleres ao ámbito do 
coñecemento.

A evolución que seguimos, consistiu en, pouco a pouco, 
validar esas reflexións e investigacións no mundo académico, 
celebrando congresos, xornadas, convidando a participar xente 

que xa era experta en estudos de xénero, entre outras Celia 
Amorós e Amelia Valcárcel, que eran as que estaban a abrir o 
camiño. Paulatinamente, ao ver que voces moi autorizadas no 
mundo da filosofía e do feminismo avalaban todas esas relecturas 
que estabamos a facer, collemos folgos para ir introducindo a 
perspectiva de xénero nas nosas materias, nas nosas disciplinas, 
e desde logo en todas as nosas investigacións. 

Como recibiu todo isto o conxunto do profesorado e 
da academia universitaria?

Normalmente, para os congresos, xornadas, etc., a universidade 
cedíanos as súas aulas, salóns… Agora ben, era hermética ás 
achegas que se facían neses encontros. Non había ningún tipo 
de relación. A universidade era totalmente opaca cara a eses 
resultados: simplemente se limitaba a cedernos os espazos 
físicos da universidade.

Dedúcese que a introdución da perspectiva de xénero 
nas disciplinas académicas  non é cousa doada..

Non, non foi fácil, non é fácil. Por iso comezamos polos 
doutoramentos, porque ao seren cursos moi especializados 
había máis liberdade, así que esa foi a estratexia. O seguinte foi 
ir introducindo o feminismo nas materias dunha forma transversal 
e, por último, ofertarmos materias específicas de xénero.

A proposta de materias específicas de xénero foi sempre o máis 
problemático, xa que tiñan que ser aprobadas nos programas de 
estudos e eran as que eran. Así que a introdución foi de vagar: 
primeiro os cursos de doutoramento, posteriormente as materias 
optativas e de libre elección e os másters.

O importante tería sido conseguir a introdución de materias 
obrigatorias, porque, quen escolle unha optativa deste tipo? 
Xente que xa ten conciencia do tema. Pero isto non chegou 
a acontecer; contabamos co Plan Boloña para conseguir esa 
inserción pero tampouco foi posible, porque o mundo académico 
é moi remiso ao feminismo. É un pouco máis receptivo á teoría 
de xénero, mal entendido o xénero, porque non se entende 
como un sistema de poder, que é o que é: a teoría de xénero 
non é só a construción das identidades masculinas e femininas, 
senón que é a denuncia dun sistema de poder que postula a 
dominación masculina e a subordinación das mulleres.
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No mundo da academia o xénero foise introducindo porque 
semella máis neutral que o feminismo.

É unha cuestión semántica?

É descoñecemento; xénero soáballes mellor que feminismo: 
“xénero fai referencia a homes e mulleres e feminismo non… 
feminismo é a exclusión dos varóns”. Este mal entendemento 
do concepto “xénero” trouxo os seus problemas, porque se 
introduciu no mundo académico con este enfoque e a partir de 
aí enténdese que xénero é incluír un capítulo onde están as 
mulleres. E isto, en gran medida, o que fai é lexitimar o sistema 
androcéntrico, o que supón un gran perigo pois non fai máis 
que confirmar a particularidade das mulleres nas mal chamadas 
ciencias neutras e universais. 

Curiosamente na Universidade de Vigo a institución creada a prol 
da igualdade  foi a Cátedra de Estudos Feministas; conseguimos 
que tivese este nome.

Que supuxeron a Cátedra de Estudos Feministas e o 
posgrao?

Supuxeron un paso máis na introdución dos estudos de xénero na 
Universidade de Vigo, sobre todo polo que respecta ao fomento 

da formación e a investigación en xénero. Incluso diría eu que 
tiveron outro efecto moi positivo: conseguimos un certo respecto 
cara á teoría feminista. Non un recoñecemento ao feminismo 
como tal, senón que o mundo da academia foise decatando de 
que había un corpus de coñecemento moi rigoroso detrás do que 
estabamos a falar, corpus que xa fora admitido por numerosas 
universidades europeas e estranxeiras por medio das cátedras 
ou estudos de xénero, así que de vagar comezaron a cambiar 
as cousas…

Convencer non os convenceriamos, porque estou segura de que 
o androcentrismo, cando non a misoxinia, están moi presentes 
na vida universitaria… pero o que é certo é que agora se amosa 
un certo respecto, polo menos a nivel público, de non se expresar 
dunha maneira tan misóxina, tan pouco respectuosa como 
podían facer hai uns anos.  Para isto foi moi positivo conseguir 
unha titulación, un posgrao en estudos de xénero. Isto foi un 
detonante moi importante, porque a partir de aí polo menos 
existe ese silencio (no sentido de que non hai expresións de claro 
carácter misóxino): se se trata de calquera cousa relacionada 
con mulleres din: “ben, que falen as expertas”,  cousa que antes 
en absoluto. Hai que ter en conta que a maior parte da xente 
segue crendo que sobre estas cousas pode falar calquera. 
Sobre física nuclear non, pero sobre xénero, calquera.  
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Tendo en conta que a Cátedra se chamaba Cátedra 
Caixanova de Estudos Feministas, e dada a situación 
da entidade bancaria, suponse que o financiamento 
non vai ser doado. Por outra banda, están a entrada 
do Plan Boloña e a situación económica das 
universidades. A que retos se enfrontan agora o 
Posgrao en Xénero e a Cátedra? Que supón todo isto 
para o proxecto?

Pois estamos nunha época malísima. Se ben fomos conseguindo 
cousas e demos pasos -realmente pequenos pero pasos ao fin- 
que permitiron modificar a situación da que partiamos, levamos 
un tempo no que estamos a sufrir uns retrocesos enormes, cada 
vez máis. 

A Cátedra desaparece, xa non hai financiamento; o primeiro 
organismo de igualdade que se creou na Universidade de Vigo 
xa non existe. Hai unha Unidade de Igualdade que é preceptiva 
por lei, que é un organismo formal que  se limita a asegurar o 
cumprimento legal. A Cátedra, polo menos durante uns anos, 
fomentou a investigación e a formación en xénero. A súa 
desaparición  é un claro síntoma de cara a onde camiñamos. 

Contrariamente ao que poderiamos pensar, Boloña non foi positivo 
para os estudos de xénero. Segundo diversas investigacións, 
a reforma introducida polo Plan Boloña foi negativa para as 
mulleres;  despois de Boloña  perdemos implantación. Estamos 
perdéndoa mesmo nos posgraos, en cursos de doutoramento e, 
sobre todo, en materias optativas, que era onde tiñamos maior 
presenza xunto coas de libre elección.

Pero Boloña era unha oportunidade, non si?

En principio Boloña foi unha esperanza enorme para o feminismo 
académico. Loitamos moito para que nas novas titulacións 
de grao houbese sempre unha materia obrigatoria de xénero, 
relacionada co perfil da propia titulación. 

De feito, no 2005 celebramos o Congreso de Estudios de las 
Mujeres, de Género y Feminista, no que presentamos alternativas 
para que todas as titulacións, desde as humanidades ata as do 
ámbito científico-tecnolóxico, tivesen unha materia obrigatoria 
de xénero. Foi un traballo importante, feito por expertas… pero 

esa esperanza tan grande quedou totalmente esquecida, non 
foi posible, e o Plan  Boloña implantouse de costas ao xénero, 
de tal xeito que non só non conseguimos que fora obrigatoria 
a formación en igualdade, senón que incluso perdemos 
presencialidade, co cal queda claro que foi un fracaso. O único 
que é preceptivo nos títulos de Grao é a transversalidade de 
xénero, que queda reducida a un enunciado formal; non se 
traduce nin nos contidos dos programas, nin na bibliografía, nin 
na linguaxe, nin na epistemoloxía, nin na metodoloxía…

Na Universidade de Vigo foi un triunfo das mulleres conseguir 
unha materia obrigatoria de xénero na titulación de Educación 
Social, pero noutras titulacións do eido educativo non hai nin 
sequera unha optativa, como tampouco a hai en historia ou 
noutras ramas do ámbito xurídico-social ou humanístico.

É importantísimo conseguir materias obrigatorias para que todo 
o mundo teña formación en igualdade. Algo tan fundamental 
para comezar a mudar o androcentrismo do coñecemento e 
tamén para previr a violencia de xénero: a súa erradicación non 
se conseguirá en tanto en canto a educación non sexa realmente 
igualitaria.

Como cres que se pode resolver isto? En que liña 
habería que traballar para polo menos recuperar o que 
había antes de Boloña?

Desde o feminismo académico seguimos traballando para corrixir 
ou paliar esas deficiencias.  Conseguimos, na anterior lexislatura 
e a nivel formal, que no Senado se aprobase unha moción 
para que non se puidesen outorgar títulos europeos sen que o 
alumnado cursase como mínimo unha materia de seis créditos 
de igualdade; pero finalmente quedou en papel mollado.

O primeiro paso sería obrigar aos organismos públicos a 
cumprir o que é preceptivo por lei: a Lei de igualdade, a Lei 
integral contra a violencia de xénero, a propia LOMLOU (Lei 
Orgánica de Modificación da Lei Orgánica de Universidades) 
… Por parte do feminismo académico habería que recuperar o 
activismo desenvolvido hai uns anos, cando existía o Ministerio 
de igualdade e a interlocución co Instituto da Muller, co Servizo 
Galego de Igualdade, coa Unidade de Muller e Ciencia de 
Galicia… era intensa. Mais na situación actual, coa desaparición 
ou minimización desas institucións, é moi difícil. Ultimamente 
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xa non temos con quen falar: o Servizo Galego de Igualdade 
desapareceu e o Instituto da Muller non o fixo formalmente, pero 
si na práctica. Estamos retrocedendo.

Como ves o estudantado e as súas organizacións con 
respecto ao feminismo?

Na miña experiencia, nas materias que imparto -case todas 
optativas ou en posgraos- pois si que atopo interese, pero tamén 
o atribúo a que as persoas que  escollen esas optativas xa teñen 
unha certa sensibilidade e/ou  conciencia feminista. Non obstante, 
sempre hai unha certa resistencia por parte dalgunhas persoas. 
Habitualmente, conforme van coñecendo e van formándose en 
xénero, mudan a súa opinión.

Nas mobilizacións estudantís que houbo e segue a 
haber en contra do Plan Boloña, nalgún momento se 
incluíu o tema do xénero?

Non, é algo que de aparecer é de xeito bastante marxinal. As 
mulleres non saímos das marxes.

Como ves o futuro a medio prazo? Hai relevo xeracional 
para os vindeiros quince ou vinte anos?

Pois a verdade creo que hai un problema de relevo xeracional 
importante. Os posgraos de xénero estaban garantindo unha 
pequena minoría de persoas expertas en xénero, militantes 
feministas… Eu quero ser optimista e, aínda que é difícil, tamén 
penso que cada vez hai máis mulleres universitarias; aí hai unha 
fenda de esperanza: son mulleres cunha formación universitaria, 
persoas  expertas,  que van ser marxinadas polo feito de seren 
mulleres.  Van ter que reaccionar cando rematen a idade dourada 
da vida universitaria e se incorporen ao mundo profesional, que 
é onde se sente enormemente a discriminación, e iso vai seguir 
pasando. Entón reaccionarán (quero pensar que será así!), pero 
a verdade é que neste momento é difícil ser optimista.

No ámbito social queda claro que hai un retroceso 
importante para o feminismo. A universidade, 
que é unha sociedade en si mesma, reflicte este 
panorama?

Si. O retroceso é importante e na universidade acúsase 
igualmente. Non hai financiamento, así que non podemos 
organizar congresos ou xornadas; non hai espazos nin 
organismos de igualdade que os financien ou promovan: 
nin investigación, nin publicacións, de xeito que o corpus de 
coñecemento de xénero, que en moi pouco tempo agromou 
moito, está estancado.

No feminismo non académico si se ven relevos, os 
feminismos do 15 M por exemplo?

Eu quero pensar que o feminismo se moveu por ondas, e que 
haberá unha nova onda, ten que habela.

39



40



41

Como foron os seus inicios? Deseñar en Ourense nos 
anos 50 era doado?

Eu era moi avanzada no meu campo; cando es nova atréveste 
con todo, con menos de 18 anos eu xa cosía para min, facíame 
bolsos de coiro, sandalias,... gustábanme os traballos manuais. 
O meu avó materno, cando regresamos a Galicia e comecei a 
facer e deseñar a miña roupa dicía: “a moderna esa que veu de 
Cuba”. A unha amiga da miña nai fíxenlle todo o equipo do seu 
segundo matrimonio e aí foi onde comecei a cobrar polo meu 
traballo, a darme conta que podía vivir do que máis me gustaba: 
coser. Mais cando naceu o meu fillo Luis deixeino, aínda que 
pronto volvín á tarefa: era o meu.

Sentíaste privilexiada por poder ter feito o que querías 
naquela época?

Non; non me influía o que me dixeran, xa que tiña claro onde 
quería chegar. O meu primeiro obradoiro foi na estrada de 
Celanova, agora Marcelo Macías. Aí comecei a coser; era 
moi nova, mais viñan a min e curiosamente fun o meu propio 
reclamo. A todas as miñas clientas e ás mulleres daquela altura 
gustáballes como vestía eu; evidentemente toda a miña roupa 
confeccionábaa e deseñábaa ao meu criterio.

Foron os teus inicios. Mais como evolucionaches 
profesionalmente?

Pois non especialmente difícil, unha das miñas clientas e amiga 
entendía que tiña que irme a Ourense, para que as mulleres 
da cidade (non só as amigas) puidesen coñecer o meu traballo 
e así o fixen; mudeime á Avenida da Habana, onde trasladei 
o meu obradoiro e fun forxando o meu equipo. A miña moda 
era xa  recoñecida na cidade, chegando a ter un bo número 
de costureiras. Era moi esixente, o que nalgunhas ocasións 
motivaba tensións propias do proceso creativo e de confección, 
o que non resulta sorprendente se temos en conta a demanda 
e a exclusividade das prendas, que comporta traballar  contra o 
reloxo. 

Foi así como deches o salto ao mundo empresarial?

Ben, naquel momento non era doado; arrisqueime, mais como 
xa dixen cando vía algo claro nada me freaba. Dei un salto 
importante, trasladeime e ao pouco tempo a experiencia deu o 
seu froito: o boca a boca foi a miña mellor publicidade. Era tan 
perfeccionista que até que non saía a prenda ao meu gusto non 
a entregaba. Tiven demasiada xente cosendo que dependía de 
min, o que era esgotador,  mais se temos en conta que o que a 
min me gustaba, máis que coser, era cortar e probar.

Rubí Vázquez Bertólez, “Rubí”, naceu en Palma Soriano, Cuba. Vital, intuitiva, tímida, apaixonada, autodidacta 
e perfeccionista, comezou cosendo e deseñando desde moi nova. Nunca se marcou unha meta porque sabía 
que abondaba coa súa vontade onde quixera, adiantada ás mulleres da súa época. De pais galegos retorna a 
Ourense onde vive desde que tiña dez anos, mais impregnada de influencia cubana dos pés á cabeza. A súa 
mellor creación, segundo as súas propias palabras, foi o seu fillo, o escultor Luis Borrajo -autor entre outras 
moitas obras, de “Muller Espida”  no paseo central da Alameda-, que tras o seu temperán falecemento marcou 
na súa vida un antes e un despois. Agora vive co apoio e a compaña inestimable da súa nora Kuki e comprácelle 
falar da súa sobriña neta, a nova deseñadora Raquel Sousa, en quen pode ver proxectada a continuidade e 
creatividade coa que impregnou a súa vida.

RUBÍ
Deseño e arte con nome de muller

 
Ana Muñoz Sánchez. Xornalista en La Ser
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Como era a túa clientela de entón?

Cosía para mulleres, e dada a época e o tipo de modelos que 
realizaba, moitas delas tiñan xeralmente poder adquisitivo. 
Tamén e sobre todo cosía para as miñas amigas. As miñas 
clientas e amigas entregábanse e deixábanse aconsellar por 
min, non puñan obxección aos meus deseños.

Había moita competencia nese momento?

Non reparaba, eu andaba ao meu. Se ben é certo que naquela 
altura me gustaba outra modista moi xeitosa que se chamaba 
Rocío. Gustábame moito como cosía e tamén a súa irmá e 
había moitas outras boas modistas, como Casilda, en Vigo, A 
Morandeira, en Lugo...

Falando de moda, con que armas contabas para 
deseñar e confeccionar?

Tiña revistas; os patróns facíaos eu e ía ver desfiles a Barcelona. 
As miñas teas eran tecidos de alta costura -Valentino, Húngaro...-. 
A miña nai transmitiume ese coñecemento xa que era moi 
afeccionada á moda; con ela aprendín o que eran os tecidos 
naturais -sedas, las, algodóns, liños-. Aínda que nunca lle dei 
demasiada importancia ao que facía a profesión apaixonábame 
e aínda me apaixona. De feito, malia non estar en activo, aínda 
algunhas amigas veñen pedirme consello e iso, dalgunha 
maneira, mantenme “viva”, é un pasatempo. 

Que opinas dos deseñadores de agora, de que Ourense 
sexa un referente na moda?

Gústanme e moitos deles, que hoxe son grandes deseñadores, 
son os meus amigos e algúns sosteñen que fun dalgún xeito 
un referente para eles. No entanto creo que a moda actual ten 
pouco que ver co que faciamos antes: non é o mesmo coser 
artesanalmente, puntada a puntada, que confeccionar de maneira 
industrial. Eu máis ben facía prendas exclusivas e artesanais. 

Tes todos os ingredientes dunha personalidade 
xenial.

Ben, son observadora, intuitiva, o que comezou sendo unha 

afección, rematou sendo un proxecto de vida, unha paixón. Creo 
posuír unha creatividade innata, xa que nos meus traballos, 
tanto nos iniciais como nos máis posteriores, afanábame 
creando e recreando unha peza e non ficaba satisfeita até que 
non alcanzaba o resultado esperado; logo encantábame probalo 
e sobre a marcha facía aínda máis modificacións. Xa che dixen 
que son unha persoa moi perfeccionista e esixente. Para min 
a confección de cada modelo era o mesmo que elaborar unha 
obra de arte. E creo que esta creatividade a cultivei e que lla 
transmitín ao meu fillo e  mesmo á miña sobriña neta.
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Cando creabas saía a vea da artista, non?

Ben, eu adaptábame a todos os perfís; o que máis me interesaba 
era a persoa, que é o primeiro que miro para deseñar: o seu 
estilo, a súa personalidade. Deixábame levar pola miña intuición 
e dalgún modo pensaba que certas prensas podían marcar 
tendencia en moda e de pronto, “eureka”,  funcionaba. Os 
meus deseños eran bastante adiantados á época  e a algunhas 
mulleres custáballes asimilalos. Dicían que era demasiado 
moderna, mais logo ían encantadas coa roupa que lles facía. É 
certo que en ocasións a roupa era algo esaxerada, mais a min 
gustábame e eu púñaa. Cando estreaba preguntáballe ao meu 
marido como me vía, por temor a que me vira moi esaxerada, e 
se puña cara de non  para min significaba que acertara e ficaba 
moi satisfeita.

Non tiveches algún empresario ou empresaria que 
apadriñase o teu traballo para te proxectar máis  no 
mundo da moda?

Si, quizais me faltou alguén con iniciativa empresarial que 
proxectase o meu traballo fóra; tiven algunha oferta que 
desestimei, mais tampouco estaba especialmente interesada, 
sentíame moi feliz co que estaba a facer. Puiden ter feito diñeiro 
porque as miñas prendas se cotizaban moito, mais a min o que 
me interesaba realmente era seguir creando os meus modelos. 

Falas da túa profesión con paixón.

Si, son moi temperamental e vivo a moda, é a miña paixón. 
Lembro as festas que se facían antigamente, como as do 
Corpus, Candeas, no Liceo, no club... nas que traballabas como 
unha escrava, mais facías o que che gustaba. Todas as miñas 
clientas querían modelos diferentes e eu trataba de dar resposta 
as súas demandas, o que esixía traballar arreo.
  
Falamos de vestidos, mais, que opinas dos pantalóns? 
Solicitábanchos as túas clientas?

Naquela altura poucas mulleres os levaban. Non estaba ben visto. 
E eu, particularmente, son de saias. Non sei facer pantalóns, 
aínda que me encanta velos hoxe; agora úsoos de cando en vez 
porque aos meus noventa anos tapan moito.

Cales eran as túas cores favoritas para as túas 
prendas?

Son moi clásica, gústame despois darlle un toque ás prendas coa 
cor. As que máis uso, persoalmente, á marxe da branca -herdade 
do meu pasado cubano-, son as tostadas, mais a branca é a miña 
preferida, mesmo no inverno. Nunha ocasión tiven un conxunto 
abrigo e saia brancos que chamaba a atención, xa que ninguén 
se atrevía co branco en inverno e a min encántame. 

Es unha muller moi segura de ti mesma, verdade?

Se te refires á costura si; sempre quixen coser e facer os meus 
vestidos. Na posguerra era difícil atopar tecidos. Sabes cales 
utilizaba? Dunha saba de fío da miña avoa fíxenme un xastre 
precioso e dunha das almofadas que tiñan os xogos de cama, 
que a miña nai trouxo de Cuba, fixen uns camiseiros. 

E en xeral, como ves a moda agora mesmo.

Houbo e haberá sempre grandes creadores en alta costura e 
dentro do deseño industrial. Coido que para ambos os dous 
hai que comezar desde abaixo: os grandes foron modistos; 
coseron, saben de moda. Agora son outros tempos e as cousas 
son diferentes. As xeracións actuais van máis ao práctico, ao 
inmediato, prima o industrial e iso perde engado. Quizais porque 
as demandas de hoxe son outras, o tempo e os custes da 
produción tamén.

Rubí, para finalizar, véseche unha muller satisfeita e 
realizada...

Pois si, feliz con todo o que fixen ao longo da miña vida. 
Dediqueime ao que realmente quería e gustábame e non me 
impediu ter unha familia moi querida. Vivo á miña maneira, feliz 
no meu retiro e aínda de cando en vez dando renda solta á miña 
creatividade. Dalgún modo podo dicir que deseñei a miña propia 
vida e o patrón resultante fun eu: ás veces extravagante, moitas 
perfeccionista, mais sempre fun eu. Non lle pido máis á vida. 
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“É un mundo moi duro, moi pouco 
valorado. Iso tamén o sabemos 
porque o aprendemos na casa. 
Pero a elección sempre foi nosa.
Tiven que tomar decisións e
saber valerme por min mesma desde 
moi nova”

ÁGUEDA
CAPÓN
FERNÁNDEZ
Manexadora e 
Preparadora de gando

Sara Fernández Méndez. Psicóloga e Técnica de inserción sociolaboral



45

Filla de nai ourensá e de pai chantadino, desde que 
comezou a ter uso de razón Águeda soubo que a súa 
vida xiraría ao redor das vacas. Na súa casa, na aldea 
chantadina de Andemil (Vilaúxe), a súa familia ten unha 
explotación gandeira da que o sei pai se puxo á fronte 
no 1985. A partir desta data a explotación experimentou 
numerosas transformacións mais, a pesar destas, a 
alimentación mantívose co sistema semi-intensivo, 
que ten como base fundamental o pastoreo diario 
dos animais. Segundo o seu pai, Manuel Capón, tanto 
Águeda coma o seu irmán Roi empezaron a interesarse 
polos animais e polos concursos desde ben cedo, con 
apenas 4 ou 5 anos de idade, cando Manuel se fixo 
cargo da explotación do seu pai e da súa nai e xunto 
coa súa compañeira Marisol, o seu apoio fundamental 
no traballo diario e na xestión desta, comezan a aposta 
por mellorar e profesionalizar a explotación e a asistir aos certames de gando frisón que se celebran nas localidades veciñas. A 
partir de entón hai un pulo enorme na mellora das súas reses: “Con catro anos, participei por primeira vez no concurso de Chantada 
manexando, ao ser tan pequena podería saír comigo un adulto para axudarme a ter mau da xata, pero eu pedinlle a meu pai que me 
deixara a min, que eu xa era maior... Unha vez dentro da pista, a becerra comezou a poñerse nerviosa e a dar voltas para todos os 
lados; eu, co carácter que desde pequena sempre me caracterizou, deille unha mordida na orella á xata para recordarlle que era eu a 
que a estaba a manexar a ela e non viceversa”

Ese interese que obrigaba a madrugar as máis das veces, fai a Águeda e a Roi membros do Club de Xoves Gandeiros/as de Galicia 
creado no 2008 ao abeiro da Federación de Frisoa Galega: “O Club sempre é unha gran axuda para nós, sempre está aí para 
apoiarnos neste mundillo”.

En Galicia comezaron a formarse preparadores/as de gando por iniciativa da Federación, que nos seus comezos contrataba 
profesionais de Canadá para formar os galegos e galegas. Máis tarde, foron creándose Escolas de Preparadores/as, entre elas a 
Escola de Preparadores/as de Bos, en Guísamo, onde se formarían outros mozos e mozas coma ela. A pertenza a este club contribúe 
en gran medida a adquirir coñecementos e experiencias pero, aínda máis importante, a manter a unión entre os rapaces e rapazas 
que comparten este interese polo sector gandeiro: “Funcionamos ben como grupo porque, ademais de ter o mesmo xeito de traballar, 
hai entre nós unha gran amizade e unha unión que transcende ao traballo”. Tamén grazas ao club están sempre en contacto con 
outra xente de toda España e do estranxeiro: xuíces gandeiros/as, veterinarios/as, profesores, gandeiros/as... E tamén é no traballo 
en grupo onde aprenden valores. Ademais, Águeda sempre axudou na explotación familiar e unha vez que comezou a asistir aos 
concursos forxouse a súa afección: “Gústache e non podes parar. Sempre queres superarte”.

Águeda con 4 anos no Concurso Nacional de Talavera de la Reina. Portada 
da revista AFRIGA (Asociación de Frisona Galega).

45



46

Precisamente é do contacto con estas persoas do que ela extrae moitas das súas aprendizaxes: escoitando as explicacións e as 
críticas construtivas, discutindo os temas de interese, observando en primeira persoa o traballo dos veterinarios/as na súa explotación 
e tamén visitando e coñecendo outras: “Desde os 4 anos levo participando en concursos de manexo e pelado de vacas, que para min 
van máis aló dun hobby, son unha forma de vivir que me dan a felicidade plena. Na miña casa, tanto meus pais como o meu irmán, 
compartimos esta maneira de ver a vida e vivir por estes animais; isto sen dúbida fixo de nós unha familia moi moi unida, que vive 
cada noticia en conxunto e da mellor maneira posíbel, celebrando por todo o alto as alegrías e apoiándonos os uns nos outros nos 
momentos máis difíciles”.

Tan pronto como tivo a idade suficiente Águeda comezou a facer “escolas”, tanto en Galicia coma fóra de Galicia e foi participando 
en numerosos concursos e cursos relacionados coas vacas (coñecementos morfolóxicos, de manexo, de pelado…), tanto a nivel 
rexional, como nacional ou internacional, na medida na que llo permitiu a adicación aos seus estudos, que nunca descoidou; é a propia 
familia a que sempre lles inculcou a necesidade de formarse: “É un mundo moi duro, moi pouco valorado. Iso tamén o sabemos porque 
o aprendemos na casa. Pero a elección sempre foi nosa”.

Con respecto ao seu traballo, nos concursos Águeda amosa unha idea moi clara: “Hai que coñecer moi ben o animal e saber sacarlle 
o mellor: unha vaca boa nace, pero nós podemos mellorala”.

A persoa que manexa o gando adestra e sae con el á pista nos concursos. Ten que saber colocar o animal e facelo desfilar de xeito 
que saliente as súas características positivas e disimule os posibles defectos. A persoa preparadora de gando, en cambio, comeza 
antes de desfilar: lavando a vaca, un coidadoso pelado que pode levar horas... Todo para que a morfoloxía do animal dea a súa mellor 
cara, pero tamén para facer animais máis dóciles e facilitar o traballo diario con eles. A pesar de que a maquinaria empregada para o 
pelado é bastante pesada, foi sorprendente ver como Águeda, de ben pequena, forzaba a súa minúscula musculatura para manexarse 
neste traballo co animal.

Entre os numerosos premios que ten recibido, Águeda sinala sempre, en primeiro lugar, o de Gran Campioa de Manexadores/as no 
Concurso Nacional da Semana Verde de Silleda no ano 2009, xa que este foi o premio que, xunto cunha longa traxectoria doutros 
concursos e cursos, deulle o último empurrón á hora de ser elixida para participar nese mesmo ano na European Young Breeders 
School (Escola Europea de Mozos/as Gandeiros/as) celebrada en La Battice, na localidade belga de Herve. A dita escola celebraba 
ese ano o seu vixésimo aniversario, no que participaron 140 rapaces e rapazas de entre 14 e 25 anos procedentes de 13 países 
europeos e do Canadá, agrupados nun total de 24 equipos. Para representar a España nesta ocasión foron elixidos 4 rapaces e 2 
rapazas que formarían o equipo, do que Águeda, con 15 anos, e o seu irmán Roi, de 19, formaron parte. Este equipo do Club de Xoves 
Gandeiros/as converteuse no gañador do certame, superando a países como Canadá, cunha máis longa tradición. 
Durante os cinco días que durou o concurso tiveron que realizar varias probas, tanto teóricas como prácticas, relacionadas coa 
morfoloxía da vaca frisoa, destacando o manexo e preparación dun lote de xovencas que máis tarde participarían no Concurso 
Rexional da Valonia.
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O certame esixía un bo manexo do animal na pista de exhibición, pero tamén o acondicionado das camas das reses, o coidado da súa 
alimentación nos días previos para que acadasen unha morfoloxía axeitada, adaptando a alimentación, aumentando ou diminuíndo 
as doses de herba, polpa, auga..., mantendo limpo o habitáculo e o propio animal e amosando un stand representativo de España (de 
Galicia) que fose ben imaxinativo: “O grupo que estivemos en Bélxica é excepcional, non hai rivalidade; é a complicidade que houbo 
entre nós a que favoreceu a posibilidade de amosar unha imaxe de grupo ben organizada e sempre activa, actitude tamén puntuable 
no concurso”. 

Águeda pensa que o nivel dos grupos competidores era realmente bo e, persoalmente, non dubida en recoñecer que os mellores eran 
os canadenses. Pero... “o seu gran fallo era a nivel de grupo, xa que cada quen miraba para si e quería gañar para si, o que xeraba 
un traballo do grupo moi mal organizado”.

Cando recorda a experiencia, ela mesma recoñece 
que o traballo foi ben duro: “Non foron unhas 
vacacións... Levantabámonos ás catro da mañá 
e ata as oito da noite, como mínimo, non iamos  
cear, e despois aínda tiñamos que continuar 
traballando na preparación do stand, á que tamén 
lle adicamos moitos esforzos”. Confesa que unha 
noite só puido durmir unha hora: “Por riba, a 
alimentación non era moi boa. O restaurante do 
recinto incluso estivo pechado durante dous días 
nos que aguantamos a base de coca-cola”. Mais 
non só gañaron o premio ao mellor equipo, senón 
que ademais, Águeda, que tiña daquela tan só 15 
anos, foi elixida  como a mellor preparadora júnior 
de Europa e Canadá e quedou clasificada entre 
os/as dez mellores manexadores/as de todas 
as idades do concurso: “Recordo que foi moito 
traballo pero que pagou a pena. Antes de marchar 
botamos meses traballando aquí, levamos con 
nós moita responsabilidade porque a participación 
nestes certames require moito investimento e 
mobilizar moitos recursos. Unha vez alí traballamos 
intensamente desde as catro da mañá, pero todo 
o sacrificio quedou compensado á volta... Tivemos 
un gran recibimento”. Equipo gañador do Concurso Europeo de Battice, Bélxica, representando a España.
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Bruxelas levouna a Italia, unha semana de 
formación intensa nunha granxa familiar 
para participar no Concurso Rexional do 
Piemonte. Alí pasou unha semana convivindo 
cunha familia italiana, axudándoa a preparar 
os animais da explotación familiar para o 
concurso que tería lugar na fin de semana: 
“Foi unha experiencia moi dura, pero tamén 
na que aprendín moito, fundamentalmente 
como persoa... A relación co gando e a 
vida nas granxas é totalmente distinta á 
nosa. Aínda que o sector gandeiro é moito 
máis potente e ten máis apoios, o trato cos 
animais é completamente diferente, é unha 
mera relación empresarial. Na nosa casa, en 
cambio, as vacas son parte da nosa vida; se 
unha enferma fas o imposible por asistila. 
No certame italiano unha vaca de concurso 
tivo unha caída, pero alí ninguén perdeu 
o sono pola vaca. Se iso pasase na miña 
casa, moveríamos Roma con Santiago por 
curala. E eu estou orgullosa do cariño que 
nos inculcaron polos animais, desa relación 
próxima con eles”.

Recibimento á chegada de Italia, premiada como Mellor 

Manexadora e segunda Mellor Preparadora (2010). 
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Águeda recibindo o premio á Mellor 
Preparadora de Europa e Canadá 

acadado en Bruxelas (2009).

Nesta ocasión Águeda acadou o premio de mellor preparadora e tamén o de segunda mellor manexadora do rexional. Foi sen dúbida 
un momento espléndido para ela, aínda que un pouco agridoce naquel instante porque estaba sen a súa xente para festexalo… A 
mellor sorpresa e o mellor premio foi o que recibiu á súa chegada ao aeroporto de regreso a Galicia: os seus seres achegados, tanto 
familiares como amigos e amigas, estaban alí…“Todos e todas agardando para festexar comigo, unha vez máis, o premio acadado. 
Pancartas, flores, abrazos, aplausos, palabras bonitas… Un momento que recordo, e que aínda hoxe me emociona…”.

A súa última viaxe como participante nun concurso tivo lugar o pasado mes de marzo a Inglaterra, ocasión na que tamén concorreron 
co Club de Xoves Gandeiros/as de Galicia: foi acompañada do seu irmán, Roi, das irmáns María e Rocío Manteiga e de Miguel 
Madriñán. Tratábase do concurso de preparadores/as de gando de carácter internacional celebrado en Carlise, no Reino Unido, o UK 
DAIRY EXPO: “Desta, o mellor premio que conseguimos acadouno o meu irmán, Roi, quedando como subcampión (eu quedei cuarta 
na mesma categoría), un premio que todos os amigos e amigas que alí estabamos recibimos como se fose propio de cada un e cada 
unha de nós… Un gran amigo (e un gran irmán) acababa de recibir un premio enormemente importante e merecido. Unha vez máis, 
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aprendemos moitos valores, entre nós, cinco rapaces novos que 
estabamos alí un pouco perdidos, soubemos entendernos e ter 
en todo momento, inda que houbese algún máis difícil ca outro, 
un gran sorriso. Esta viaxe serviume para medrar como persoa 
e valorar moitas cousas…”.

Pero ademais da formación e da participación nos concursos, 
Águeda toma parte noutras actividades relacionadas; por 
exemplo, como socia do Club, participa na organización de 
escolas de xuíces/as gandeiros/as. Águeda é das persoas que 
está convencida de que o segredo para que as cousas vaian 
ben é que che guste o que estás facendo, traballar co corazón. 
Considera que tamén é moi importante ter alguén que che 
amose os aspectos técnicos, as cuestións teóricas e prácticas 

relacionadas con este traballo; pero o realmente importante é que che guste, o que fará que lle adiques moito tempo e moitas ganas: 
“O máis duro disto é o menosprezo que existe cara ao noso traballo como manexadores/as e preparadores/as en particular e cara ao 
sector gandeiro en xeral. Non se nos valora como se debe, cada vez desaparecen máis concursos e segue faltando o apoio do tecido 
social e institucional. Se queres formarte algo máis tes que saír fóra porque en Galicia (e en España) hai moi pouco apoio a pesar de 
que falamos de lugares con bastante actividade gandeira”. 

A lección que Águeda extrae de todo este esforzo e da súa participación en todas estas actividades é ben clara: “Grazas á participación 
nesta actividade, ás viaxes e a este entorno e circunstancias que ás veces me rodean, tiven que tomar decisións e saber valerme por 
min mesma desde moi nova… Isto, sen dúbida, tamén me serve de moito para saber “manexar” a vida”. Na última entrevista que lle 
fixeron, publicada no xornal El Progreso en decembro do 2011 e titulada “Águeda Capón, preparadora e manexadora de gando”, o seu 
autor, A. Rodil encabeza: “Unha conversa con Águeda Capon é unha lección de vida. Futura veterinaria, preparadora e manexadora 
de gando, esta chantadina mostra, pese á súa xuventude, un respecto inusual polo sector gandeiro...”.

Cando falamos do seu futuro, unha das súas grandes ilusións é a de continuar presentándose a concursos, como apaixonada dos 
animais; pero tamén ten moi claro que primeiro precisa formarse, condición firmemente inculcada na súa casa. Hoxe Águeda cursa 
2º de veterinaria en Lugo mentres que Roi cursa 3º, tamén de veterinaria, en Polonia, cunha bolsa Erasmus. Gustaríalle compaxinar 
o seu futuro profesional como veterinaria co traballo na granxa e, a este respecto, a súa opinión sobre o sector e as dificultades que 
está a padecer tamén é moi clara: “Aquí os gandeiros e gandeiras sempre se consideraron os paletos/as do pobo,  ignorantes a 
quen non lles queda máis expectativa de futuro que quedarse no pobo coas vacas... Mentres a situación económica sexa a mesma e 
socialmente se transmita esa imaxe, o sector gandeiro irá mal”. 

A día de hoxe, a súa derradeira aparición nos medios de comunicación galegos prodúcese no programa da TVG “Se as vacas falaran”, 
no pasado mes de setembro.

Equipo 
participantede no Concurso U.K. Dairy (2012). De dereita 

a esquerda: María Manteiga, Águeda Capón, Roi Capón, 
Miguel Madriñán  e Rocío Manteiga. 
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Recentemente a familia Capón Fernández compartiu a enorme satisfacción de recibir o premio nacional ao mellor gandeiro, de parte 
da empresa Danone, coa que traballan. Con este motivo foi aínda máis frecuente a súa aparición nos medios de comunicación 
galegos e tamén nun spot publicitario nas canles de televisión nacionais: toda unha ocasión para coñecer a Águeda e á súa familia 
un pouco máis de cerca.
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Semella fóra de dúbida que, nesta última década, a conciliación da vida laboral e familiar se converteu nunha referencia case 
obrigada da maior parte dos discursos políticos e mediáticos que presiden a opinión pública española. En particular, daqueles 
que dunha ou doutra maneira se refiren á igualdade entre homes e mulleres nunha tentativa, consciente ou non, de mesturar 
as cuestións relativas á igualdade e á conciliación, como se se tratase do mesmo asunto. O éxito de tal operación é tan 
notorio que a conciliación é contemplada, ou cando menos así o foi até a irrupción da crise, de maneira case unánime como 
se estivésemos ante algo novidoso e beneficioso. E, por descontado, como unha proposta que vai favorecer a situación das 
mulleres, en particular, a das nais que traballan asalariadamente. 

Perante iso, algunhas voces veñen cuestionando a conciliación desde que o temo aparecera da man da Lei de 19991. As 
principais críticas, xurdiron case de contado (Torns; Borràs; Carrasquer 2004), máis aló dos inconvenientes que a propia lei 
contiña. Aquelas críticas sinalaron que a conciliación, tal como era e continúa a ser presentada, non resolve un dos  principais 
problemas que, hoxe, teñen as persoas ocupadas, especialmente aquelas que padecen a crecente precariedade laboral. A 
saber, o de facer compatible o tempo do traballo, é dicir a xornada laboral, con outros tempos e traballos que deben abordar, de 
maneira obrigada, na súa vida cotiá: en particular, o tempo e o traballo que deben dedicar ás tarefas de coidados das persoas 
da súa familia, convivan ou non no mesmo fogar, especialmente cando deben atender as súas fillas ou fillos ou persoas que, 
ben pola idade, enfermidade ou outras razóns, teñen dificultades de autonomía persoal. Unhas tarefas e uns tempos decote 
rexidos por uns horarios ríxidos e unhas obrigas ineludibles que encaixan mal coas actuais demandas empresariais de 
máxima dispoñibilidade laboral. Escenario que non só se afasta das propostas que a conciliación pretende acadar senón que 
acaba influíndo fortemente no benestar cotiá. En particular, do daquelas persoas que procuran ese benestar a expensas do 
seu tempo e do seu esforzo, mais tamén do daquelas persoas que, pese a recibir os seus beneficios, nin se decatan de que 
ese tempo e esas tarefas cotiás existen, non sendo necesarios nin demasiados estudos nin ser demasiado perspicaz para 
comprobarmos que, durante a vida adulta, as mulleres acostuman ser maioría entre quen proporciona benestar cotiá, mentres 
que non segundo grupo os homes acostuman ser os principais protagonistas.

O fío condutor que move esas críticas acostuma lembrar que a agora denominada conciliación non é senón unha nova 
maneira de denominar unha vella cuestión, dado que as dificultades por facer compatible a vida laboral e a vida familiar non 
son ningunha novidade. Poderíase dicir, mesmo, que o tema é tan vello como o feito de traballar, segundo as pautas da 
disciplina laboral que impuxo o capitalismo industrial no século XIX. Unha disciplina que fixou unha relación entre o tempo 
e o traballo que atrapaba e continúa atrapando aquela parte da poboación asalariada, mulleres principalmente, que alén da 
súa actividade laboral deben facerse cargo do traballo de coidados e atención das persoas do fogar-familia, sendo isto así, 
porque, a comezos so século XXI, malia os cambios acontecidos nesa sociedade industrial, todas as enquisas que miden a 
relación entre o tempo e o traballo amosan como as mulleres continúan a acumular unha maior carga total de traballo ( a suma 
do traballo remunerado e do traballo doméstico-familiar) e gozando de menos tempo de lecer e de libre disposición persoal 
que os seus compañeiros masculinos.

1 A Lei 39/1999 de 5 de novembro foi a primeira que no marco lexislativo español promovía a conciliación da vida familiar e laboral das 
persoas traballadoras, recollendo as demandas europeas da época a este respecto. Os inconvenientes como o feito de non permitir o permiso 
do pai a non ser que a muller renunciase á parte do seu permiso, limitación que ademais só podía facerse efectiva se a muller era activa 
laboralmente, foron solventadas, posteriormente, pola Lei orgánica para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes de 2007.
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A táboa seguinte permite comprobar, a través dos únicos datos oficiais existentes non noso país, homologables na Unión 
Europea, como o núcleo duro das diferenzas entre mulleres e homes radica no tempo que homes e mulleres dedican ao 
denominado traballo doméstico. Unhas diferenzas que, no seu conxunto, continúan persistindo, se ben se modificaron cos 
anos, pois aínda que a participación feminina diminuíse no traballo remunerado, a participación masculina tamén seguiu 
a mesma pauta. E iso significa que a diminución da participación dos homes no traballo doméstico non compensou e non 
equilibrou a menor dedicación feminina a ese tipo de traballo. Situación que, a falta dunha análise máis minuciosa, fai 
evidente que tales diferenzas expresan a persistencia dunha división sexual do traballo que se resiste a desaparecer, malia 
as políticas de conciliación  e de igualdade. E indican algo aínda máis invisible: o escaso valor que esta sociedade concede 
ao benestar cotián, procurado e obtido a través das tarefas de coidado e atención ás persoas.

Fonte: Instituto de la Mujer 
a partir das Enquisa Uso do 

Tempo-INE
Os datos suman máis de 
24 horas dada a posible 

simultaneidade das tarefas 
indicadas

2006 1996
Ambos sexos TOTAL 26 h 21’ 28 h 11’

Necesidades persoais 10 h 30’ 10 h 40’
Traballo doméstico 4 h 12’ 5 h 25’
Estudo 0 h 29’ 0 h 22’
Traballo remunerado 3 h 28’ 2 h 15’
Tempo Libre 7 h 42’ 9h 30’

Mulleres TOTAL 26 h 34’ 28 h 40’
Necesidades persoais 10 h 27’ 10 h 35’
Traballo doméstico 5 h 59’ 7 h 35’
Estudo 0 h 31’ 0 h 18’
Traballo remunerado 2 h 31’ 1 h 23’
Tempo Libre 7 h 7’ 8 h 47’

Homes TOTAL 26 h 8’ 27 h 49’
Necesidades persoais 10 h 33’ 10 h 52’
Traballo doméstico 2 h 20’ 3 h 5’
Estudo 0 h 28’ 0 h 26’
Traballo remunerado 4 h 28’ 3 h 10’
Tempo Libre 8 h 19’ 10 h 15’

Táboa nº 1
Distribución das actividades diarias nun día medio segundo o xénero (horas:minutos) (1996-2006)
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Daquela resulta difícil confiar na conciliación como solución para afrontar a maior carga total de traballo cotián que as mulleres 
adultas soportan, por comparación cos homes, nas sociedades do benestar contemporáneas. Os promotores e afianzadores 
desta acostuman esquecer que a conciliación só contempla uns permisos laborais destinados a regular períodos extraordinarios 
de tempo de traballo (permisos de maternidade e paternidade, principalmente). Permisos dos que, por outra banda, ninguén 
nega a súa necesidade mais que dificilmente son unha solución para os problemas cotiás derivados do difícil encaixe entre 
o conxunto dunha xornada laboral, cada vez máis sensible e desregulada, e as necesidades persoais e familiares que as 
persoas deben afrontar no seu día a día.

Probablemente iso é así porque a conciliación nunca foi pensada para lograr o equilibrio entre a vida persoal, familiar e laboral 
de toda a poboación ocupada. E si promovida, desde os seus comezos, para que as mulleres nai puidesen estar presentes 
no mercado de traballo, aínda que esta presenza só fose a tempo parcial, tal e como viña sucedendo na Unión Europea. Un 
territorio onde, é preciso non esquecer, mulleres e homes conseguiran o máis alto cume de benestar material e igualdade 
entre os xéneros na etapa contemporánea, mais onde, malia iso, as mulleres adultas vivían e viven obrigadamente en réxime 
de dobre presenza. Situación que lonxe de desaparecer vai en aumento, pois as que pertencen á denominada xeración 
sándwich2 ven acrecentada a súa carga total de traballo cotiá debido ao aumento do envellecemento da poboación e que, 
na actualidade, se ve agravada pola crise iniciada en 2007 e as súas terribles consecuencias en relación coa destrución de 
emprego e conseguinte aumento do desemprego, particularmente agoniantes en España. Nese escenario, semella cando 
menos ilusorio defender a conciliación. Pola contra, a falta de máis e mellores avaliacións das medidas de conciliación 
propostas3,  o que semella ter sucedido é que as mulleres adultas, lonxe de conciliar, acumulan unha maior carga total 
de traballo, xa que, como sucede en España, a maioría delas traballa dentro e fóra do fogar-familia, xa sexa como nais e 
esposas, primeiro, xa como avoas, fillas ou noras, logo; polo que semella oportuno cuestionar a pertinencia das políticas de 
conciliación, políticas que parecen afectar só ás mulleres.

2 A xeración sándwich, chamada así por especialistas anglosaxoas, constitúena aquelas mulleres que nas sociedades contemporáneas 
deben atender o coidado das súas fillas e fillos e cónxuxes e deben facerse cargo das súas persoas maiores a medida que estas se fan 
dependentes. Este fenómeno, que non é novo, aparece ligado a unha situación inevitable non sempre desexada que, dado o volume de anos 
e coidados que pode implicar, pode considerarse como a cara oculta dunhas políticas de conciliación só orientadas ao coidado das fillas 
e fillos.

3 Se ben as medidas que nun principio se recomendaron desde a Unión Europea para promover a conciliación comprendían tanto 
permisos laborais (de maternidade e paternidade, principalmente, e excedencias), como servizos SAD (servizos de atención á vida diaria), 
en España a Lei de 1999 e a posterior inclusión do tema na Lei de igualdade de 2007 só prevén a regulación de permisos e excedencias 
no ámbito laboral. Os servizos SAD, peza clave das políticas de benestar da maioría dos países da UE cun Estado do Benestar máis 
desenvolvido, apenas existen en España e apareceron grazas á coloquialmente coñecida como Lei de dependencia, fortemente afectada 
polos recortes do gasto público que a mencionada crise provocou. Nesa mesma liña, tampouco se vai ampliar o permiso de paternidade, 
que en España só é de 13 días laborais; inconvenientes aos que habería que engadir as resistencias culturais coas que este tipo de medidas 
se enfrontan en España, onde o imaxinario colectivo prefire que tales cuestións sexan resoltas en familia, esquecendo que iso supón unha 
maior carga de traballo para as mulleres da familia, ou preferindo a axuda de mulleres inmigrantes, en réxime de economía somerxida, 
antes que a demanda de servizos profesionais. 
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En realidade, a conciliación, tal e como 
botou andar acabado de estrear o 
século  XXI, foi presentada como unha 
estratexia para promover o emprego das 
mulleres nai, seguindo a mesma lóxica 
das solucións, especialmente ideadas 
en Europa, tras finalizar a Segunda 
Grande Guerra. É dicir, manter o modelo 
familiar de home cabeza de familia e 
principal fornecedor de ingresos e muller 
ama de casa, esposa e nai e coidadora 
dos seus, con ausencia total ou parcial 
do emprego. Solucións que, dadas as 
mudanzas acaecidas, particularmente 
no ámbito das políticas de benestar e 
das políticas de igualdade entre homes 
e mulleres, non semellan xa viables. 
Dito doutro modo, aquelas primeiras 
solucións supuxeron que as mulleres 
nais tivesen un emprego só a tempo 
parcial ou se retirasen do mercado 
laboral temporalmente durante a crianza 
dos seus fillos e fillas. Ou, como sucedeu 
en España, que as mulleres da clase 
traballadora pasasen a engrosar as filas 
da economía somerxida. Tales medidas, 
que foron utilizadas pola maioría de 
mulleres nai europeas, reforzan as 
desigualdades de xénero no mercado de traballo (Torns 2011), alén das xa coñecidas segregación ocupacional, discriminación 
salarial e acoso sexual. Así, segundo nos amosan os datos da táboa seguinte, aprécianse grandes diferenzas entre homes 
e mulleres en relación co emprego a tempo parcial, diferenzas especialmente notorias en España, onde se dá a porcentaxe 
masculina máis baixa desa modalidade de emprego. Neste punto debe lembrarse que o emprego a tempo parcial, aínda que 
no mellor dos casos, supón sempre menor salario e nula posibilidade de promoción profesional, así como peores pensións 
unha vez obtida a xubilación , polo que este tipo de solucións supostamente conciliadoras, non permiten que as mulleres 
desenvolvan unha vida laboral en iguais condicións que os homes, ao continuar obrigándoas a asumir as tarefas de atención 
e coidado das persoas como se de algo natural se tratar, facendo máis invisible, se callar, a división sexual do traballo que se 
dá non fogar-familia. División que aparece como o escollo case insuperable ao que se enfrontan os logros conseguidos polas 
políticas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres desenvolvidas na Unión Europea nestas últimas décadas.

2005 2007 2009

M           H        T M           H          T M           H         T

UE 27 30.9      7.4     17.2 31.2       7.7      18.2 31.5      8.3     18.8

UE 15 36.1      7.3     20.2 36.7       8.3       20.9 37.0      8.9      21.6

Alemaña 43.5      7.8     24.0 45.8       9.4      26.0 45.3      9.7      26.1

Dinamarca 33.0    12.7     22.1 36.2     13.5      24.1 37.9    15.8      26.0

España 24.2      4.5     12.4 22.8       4.1      11.8 23.0      4.9     12.8

Holanda 75.1    22.6     46.1 75.0      23.6    46.8 75.8     24.9    48.3

Noruega 44.2    13.8     28.2 44.1      13.9    28.2 43.4     15.2    28.6

Reino Unido 42.6    10.4     25.2 42.2      10.8    25.2 42.5     11.8    26.1

Suecia 39.6    11.5     24.7 40.0      11.8    25.0 41.2     14.2    27.0

Fonte: EUROSTAT / * táboa con resume de países 

Táboa nº 2
Poboación ocupada a tempo parcial (%)*
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A vía das alternativas posibles 
Algúns dos estudos realizados en España sobre as políticas de conciliación nas diversas comunidades autónomas (Aragón; 
Cánovas; Rocha, 2005) ou outros onde se reflicte que acontece no resto de Europa (Villota, de., 2008) ou mesmo que sucede 
nas empresas (Torns; Borràs; Moreno, 2007) ou cal é a situación das nais traballadoras (Tobío, 2005) amosan a grande 
variedade de enfoques e propostas que se acollen ao abeiro da conciliación. Variabilidade que entronca as ditas actuacións 
coas políticas de benestar de cada país ou territorio e que, en España están a verse fortemente afectadas pola actual crise, 
dados os recortes en gasto público impulsados polos gobernos central e autonómicos. Como polo oposto de tal estado de 
cousas, o contraste cos países escandinavos, só citando un exemplo notorio, é maior se cadra, dada a cantidade e calidade 
das políticas de soporte ao coidado das criaturas e de coidado de longa duración das persoas dependentes existentes 
neses países. Políticas feitas viables na súa maioría a través dunha política fiscal máis equitativa e duns servizos públicos 
onde o emprego feminino é maioritario, situación que se ben apunta a forte segregación ocupacional por razón de xénero 
existente no mercado laboral escandinavo amosa, así mesmo, a posibilidade de idear propostas alternativas tanto para lograr 
a conciliación como para saír da crise creando emprego.

No entanto, o motivo que tamén explicaría esas diferenzas entre España e estes países sería a presenza dun arraigado 
modelo de familia, propio das sociedades do sur de Europa, tal como vimos afirmando algúns especialistas, (Torns; Borràs; 
Carrasquer, 2004). Modelo que, malia o aumento das parellas de dobre ingreso, manteñen un enorme peso simbólico, 
traducible, entre outros datos, na inexistencia dun permiso de paternidade amplo e obrigado por lei, tal como si se acepta no 
norte de Europa; permiso que estaría directamente ligado aos cambios culturais capaces de facilitar o éxito de medidas de 
conciliación realmente efectiva, tal como reclama a plataforma PPIINA4. Ese mesmo peso simbólico explicaría, de igual modo, 
por que só se debate a necesidade de promover servizos públicos de calidade, con profesionais capaces de atender o coidado 
das persoas dependentes. Aínda sabendo que en España eses servizos públicos son escasos, os privados son practicamente 
inexistentes e carísimos e as demandas materiais e emocionais derivadas das obrigas dese tipo de coidados conviven con 
silencios e hipocrisías cada vez máis lacerantes, dado o volume do problema. Servizos públicos que, por outra banda, convén 
lembrar que formaban parte do paquete de medidas e propostas a prol da conciliación de todas as recomendacións europeas 
desde o inicio desta, e que as especialistas en políticas de benestar anglosaxoas veñen reclamando, desde antes de que 
existise  a conciliación, so o lema social care (Daly; Lewis, 2011), lema que algunhas traducimos por organización social do 
coidado e onde eses servizos de proximidade resultan fundamentais.

Outra das vías que permiten pensar en alternativas ao actual deseño e contido das políticas de conciliación vén da man das 
avaliacións do tempo de traballo. Aquí de novo habería que sinalar algunhas achegas próximas, tanto sobre os inconvenientes 
da chamada “lei do tempo” italiana (Torns, 2008), como sobre o éxito que nos fai vivir baixo a disciplina laboral, imposta polo 
capitalismo industrial como se fose o único horizonte de vida posible. Éxito que, segundo outros estudos (Torns; Miguélez, 
2006), permite constatar tanto o relativo fracaso das políticas europeas de regulación e reordenación da xornada laboral (as 
35 horas francesas, por citar un exemplo achegado), como a indiscutible hexemonía que ten o tempo de traballo asalariado 
á hora de rexer a vida laboral das persoas, as empresas e as cidades. Segundo eses estudos, a poboación ocupadas prefire 
acumular o tempo de traballo, a través de xornadas laborais extensas, co fin de lecer. Unha visión do tempo na que só valoran 

4 Iniciativa que trata de promover os permisos parentais iguais e intransferibles entre pais e nais tanto para fillas e fillos biolóxicos 
como adoptados.56
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a redución da xornada laboral, en clave de sincronía e cotidianidade, as mulleres nai ou aquelas que se ven na obriga de 
compatibilizar a xornada laboral co coidado doutras persoas dependentes.

Así mesmo, outros estudos destacan como a panacea das propostas de flexibilidade no mercado laboral europeo conducen a 
segregar por clase, xénero e etnia, aínda máis, á poboación ocupada. Nese escenario, o overworking aféctalles aos mellores 
cualificados profesionalmente, sendo a dispoñibilidade laboral absoluta a demanda que sinala as maiores diferenzas de 
xénero e clase, sempre en favor dos homes e dos mellor  situados socialmente; e como, para a poboación non cualificada, as 
quendas rotatorias masculinas e o tempo parcial feminino marcan as diferenzas entre homes e mulleres, xa sexan persoas 
autóctonas ou inmigradas, sen esquecer, por iso, o aumento da economía somerxida e a precariedade que a crise actual está 
a propiciar. En realidade a persistencia da división sexual do traballo, xa comentada, confírmase en todos eses estudos como 
o núcleo duro ou o escollo a superar. E polo momento, nada semella indicar que tal estado de cousas vaia mudar e máis se 
todo iso se enmarca no escenario da crise actual.  En España, ademais, o tempo parcial semella que está a ser o centro das 
propostas da futura reforma laboral. Cuestión que, polas razóns xa comentadas, non supón en absoluto unha boa noticia, 
porque incentivar ese tempo parcial para as persoas novas e as que están no desemprego non semella axeitado. De feito 
tampouco é unha boa nova que a conciliación, a raíz das crises, tamén vira diminuír o seu impacto mediático, pois aparece 
non xa como algo propio de mulleres, senón como unha prebenda daquelas persoas que teñen un emprego estable, situación 
que se presenta cada vez máis, como se dun privilexio se tratar, da man de quen aproveita a crise para promover a perda da 
calidade no emprego e reforzar a dureza das vixentes condicións laborais. E neste terreo, novamente, é preciso lembrar que 
a crise sempre prexudica os colectivos máis débiles, o que hoxe supón ser persoa nova, inmigrada ou muller, aínda que non  
sempre por esta orde, pois tales colectivos son así mesmo heteroxéneos.

Breves reflexións finais 
Non sería, porén, correcto aludir tan só aos inconvenientes das políticas de conciliación da vida laboral e familiar sen amosar, 
tamén, os seus aspectos positivos. Como as especialistas en avaliación de políticas públicas indican, o primeiro éxito que 
cabe atribuír a tales políticas é a súa capacidade para chamar a atención sobre as dificultades de facer compatibles a vida 
laboral e familiar nas sociedades do benestar. Ou como ben din algúns especialistas británicos, serven para sinalar as 
dificultades para acadar o equilibrio entre a vida e o traballo e poñeren de manifesto que quizais sabemos moito do traballo 
mais estamos lonxe de poder dicir o mesmo cando falamos da vida. Boa proba diso é, por exemplo, o feito de que na nosa 
sociedade moitos homes adultos se non teñen emprego, porque quedan no paro ou se xubilan, senten a súa vida baleira e 
moitos deles non saben que facer para vivir. E, mesmo, cando se ven na obriga de dedicarse ás tarefas de coidado da súa 
familia o seu malestar medra, xa que se ben a través de tales tarefas enchen ese tempo baleiro, apenas atopan satisfacción 
en levar un traballo depreciado ou considerado como algo propio de mulleres

Polo tanto, non se trata unicamente de procurar solucións para, por exemplo reducir o tempo de traballo para repartir o 
emprego ou para poder conciliar. Como alternativa, semella obrigado pensar en escenarios diferentes porque, ademais, o 
futuro do mercado laboral alén da crise, se é posible imaxinalo, debe tomar en consideración que o ciclo de vida laboral é 
cada vez máis curto e que, pola contra, o envellecemento nos fai vivir cada vez máis anos. Un horizonte que , en Europa e 
especialmente en España, ten xa como consecuencia o aumento das necesidades de coidados e do traballo de coidados 
que ese aumento leva aparellados. Jane Lewis, unha especialista en políticas de benestar con sensibilidade de xénero, non 57
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dubidou en reclamar a necesidade de establecer un novo pacto social que sexa capaz de revisar as base dos actuais Estados 
do Benestar en Europa (Lewis, 2011). E especialistas norteamericanas hai máis de vinte anos que reclaman a organización 
comunitaria do traballo de coidados. 

En calquera caso, a conciliación, se cabe incluíla dentro das posibles solucións, non pode ser pensada como un asunto que 
afecte só ás mulleres, porque repartir o tempo e o traballo socialmente necesario para que homes e mulleres vivan decote de 
maneira máis equitativa debe quedar fóra de discusión. Algúns especialistas presentan alternativas á problemática que rodea 
a conciliación pensando en políticas de tempo. E quen, ademais, somos sensibles ás desigualdades de xénero reclamamos 
que haxa unha revisión do actual contrato social entre homes e mulleres. En concreto, de aquel contrato que acompañou 
as bases fundacionais do actual Estado do Benestar e consolidou o modelo familiar, xa comentado, que converte os homes 
en cabezas de familia e, polo tanto, no principal provedor de ingresos do núcleo familiar e as mulleres, en amas de casa, 
coidadoras do fogar-familia. Ese contrato nunca se axustou á realidade, pois as mulleres sempre traballaron máis que os 
homes, aínda cando iso non fose así recoñecido, xa que o tempo e o traballo de coidados quedaron excluídos desde contrato 
e dese pacto fundacional, polo que a conciliación por si soa non semella que poida ser a solución.  

As políticas de tempo poden ser unha alternativa viable porque, efectivamente, a problemática a solucionarmos ten que ver 
co tempo e co traballo, mais non só o da xornada laboral nin só os das mulleres. Daquela, dada a hexemonía do tempo de 
traballo e da crise que nos afecta, principalmente, ás persoas asalariadas, semella ineludible que as actuacións teñan en 
conta a regulación da xornada laboral. Neste punto, ninguén cuestiona a necesidade de arbitrar permisos laborais, mais é 
prioritario que toda a poboación ocupada reduza a súa xornada laboral diaria de maneira sincrónica e cotiá. O obxectivo desta 
redución debe ser que calquera persoa ocupada teña, ademais da súa xornada laboral, o tempo necesario para o traballo 
doméstico e de coidados, para o tempo de lecer e para o de libre disposición persoal. E esta combinación de traballos e 
de tempos ha de se poder idear independentemente do seu xénero, clase, idade ou etnia.  Debendo variar, forzosamente, 
ao longo do seu ciclo de vida e non só segundo criterios de rendibilidade empresarial, de éxito profesional ou de consumo 
innecesario. Convén non esquecer que o tempo individual é sempre un tempo social onde os privilexios duns (acostumas ser 
poucos, masculinos e adultos) sempre se basean nas desvantaxes doutras (mulleres na súa maioría, principalmente de clase 
traballadora e/ou de etnias subordinadas).

Iso debe ir acompañado pola antes nomeada renovación do contrato social entre homes e mulleres, no que é preciso non 
tolerarmos o absentismo masculino do traballo de coidados e cuestionarmos o protagonismo exclusivamente feminino deste, 
punto  no que as mulleres deben lembrar que ser muller non significa ter os coñecementos exclusivos deste tipo de tarefas.

Cómpre, ademais, promovermos medidas que cuestionen a centralidade e o prestixio que ten o tempo do traballo asalariado 
á hora de organizarmos a vida cotiá das persoas, das empresas e das cidades. É preciso facelo porque, ademais, só así se 
pode dar valor á contribución que as mulleres fan ao benestar cotián, a través do traballo doméstico e de coidados. E só así 
toda a xente pode recoñecer a súa importancia e a súa necesidade.

Cómpre promover, polo tanto, medidas reguladoras do tempo e do traballo que cuestionen a xerarquía dunha cabeza de 
familia masculina, sempre dispoñible laboralmente, pois a crise actual non só amosou as debilidades desa situacións, senón  
que non semella que a mocidade poida propor o futuro neses mesmo termos. 58
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Cómpre, ademais, reclamar a organización social do coidado das persoas como até agora se consensuou ao redor do ensino 
e a sanidade, xa que esa organización non só é un problema de falta de efectivos, como se comentou ao falarmos das 
mulleres da xeración sándwich ou de mobilizar máis fluxos migratorios de mulleres inmigradas, é tamén unha solución ao 
desemprego, pois os servizos necesarios para atender os coidados das persoas dependentes son intensivos en man de obra. 
Ao respecto cabe lembrar que a actual situación de  informalidade e precariedade que os preside pode e debe solventarse 
mediante unha mellor profesionalización e unha non aceptación da dobre moral e hipocrisía que agochan, demasiadas veces, 
a tradición familista mencionada en parágrafos anteriores.

Se todo isto semella tarefa demasiado laboriosa ou inalcanzable, só cabe pensar, a curto prazo e coa urxencia do momento, 
en actuacións que eviten propostas de conciliación pensadas e vividas como se só fose un asunto de mulleres. Non é nin 
unha tarefa sinxela nin unha cuestión que se poida resolver individualmente, mais tampouco está escrito que sexa algo 
imposible. A xente máis optimista di que a crise é unha boa ocasión para cambiar as cousas. Quen escribe este texto, que 
está lonxe de compartir esa visión, confórmase con que, máis que promover a conciliación, tal e como está proposta, moitos 
homes- e tamén algunhas mulleres- se pregunten por que eles non precisan conciliar, porque probablemente, entón, boa 
parte do problema aquí comentado desaparecería ou estaría camiño de facelo. 
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MEDIO TELEVISIVO E VIOLENCIA 
SIMBÓLICA CONTRA AS MULLERES 

OS TELEXORNAIS DA TVG
1

 

Introdución
A violencia contra as mulleres converteuse na época actual –polo menos en termos de visibilidade–  nun dos principais problemas da 
nosa sociedade, temática que ten o seu impacto mediático, ao mesmo tempo que formula a cuestión sobre o papel dos medios en 
relación co fenómeno da violencia contra as mulleres en si.

O proxecto de investigación que aquí se presenta parte da tese de que os medios de comunicación modernos non só son produtores 
da información nos casos da violencia contra as mulleres, senón que realmente inciden na produción dunha “violencia simbólica” 
contra as mulleres. 

A nosa investigación enmárcase dentro dunha liña ampla de investigacións co obxectivo específico da análise das imaxes en función 
do xénero con que operan os medios de comunicación e, especialmente, o seu significado socializador. Defendemos a tese de que 
os medios de comunicación de masas, especialmente o medio televisivo, a través das súas imaxes e o estereotipo de roles de xénero 
transmitidos inciden na xeración dunha violencia simbólica en función do xénero, da cal son vítimas as mulleres. 

Aquí centrámonos nos telexornais da TVG. Este medio, un dos medios de comunicación audiovisuais de masas máis relevantes na 
Comunidade Autónoma de Galicia, opera simbolicamente con modelos que reproducen e operan sutilmente unha violencia simbólica 
contra as mulleres a través de formas múltiples (a través da subrepresentación das mulleres e o falso superprotagonismo masculino, 
a transmisión de estereotipos de xénero, o falso subprotagonismo social feminino, etc.), que ten unhas consecuencias especialmente 
negativas para a socialización humana, especialmente da mocidade. A continuación, explicaremos primeiro brevemente as nosas 
bases teóricas para centrármonos despois no desenvolvemento do proxecto en si e presentar algúns datos iniciais ao respecto. 

1 O equipo deste proxecto de investigación denominado “Violencia simbólica contra as mulleres e medios de comunicación: o caso dos telexornais da 
TVG” e subvencionado pola Xunta de Galicia, Secretaría Xeral da Igualdade na convocatoria pública de 2008, estaba integrado polo investigador 
principal Jorge García Marín e as investigadoras principais Ana Mª. Porto Castro e Rita Mª. Radl Philipp (directora). O proxecto de investigación  
desenvolveuse no Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e Estudos de Xénero da USC, único centro de investigación feminista en 
Galicia. 61
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1.- Violencia e Violencia Simbólica contra as mulleres

Cando falamos da violencia adoitamos pensar nun acto que implica a forza e a intimidación, nunha constelación de poder e, 
como di literalmente un dicionario enciclopédico, nunha acción que utiliza “a forza e a intimidación para obter algo”2.

Neste sentido, non se delimita a noción conceptual a actos estritamente físicos, refírese ademais á violencia verbal, psíquica 
e sexual. No ámbito do dereito recoñécense tales feitos como violencia, e tamén se recoñece a coacción como unha forma de 
violencia. Así a todo, parece especialmente importante sinalar que a violencia non existe soamente como un feito físico, verbal, 
psíquico e sexual, senón tamén como un feito estrutural que actúa especialmente de forma simbólica. É mais, a violencia pode 
constituír tamén unha característica da estrutura social, sobre todo cando aparece de forma reiterada e incluso sistemática e 
en múltiples ámbitos socialmente relevantes como un atributo “aceptado”; tal é o caso das condutas agresivas que xustifican 
a ambición e a competitividade que encontramos no campo laboral, económico e político nas nosas sociedades. 

Existen múltiples situacións nas que se impide ás mulleres  actuaren libremente ou poderen desenvolver as súas actividades 
sen coacción. Estas son, indubidablemente, situacións de violencia para as mulleres. 

Os mecanismos e esferas específicas varían, e van dende agresións físicas, ataques psicolóxicos, verbais, ata o maltrato 
económico e sexual. Aínda que existan formas e situacións moi variadas de maltrato nas relacións sociais, e concretamente 
nas relacións interxénero, sempre aparecen como vítimas as mulleres, aínda que, dun tempo a esta parte, “a expresión 
‘violencia contra as mulleres’ desapareceu case da linguaxe oficial e dos medios de comunicación”3. Viuse substituída 
particularmente polo concepto violencia de xénero, termo que aparece, segundo é sabido, na tan anhelada Lei Integral contra 
a Violencia de Xénero4.

No presente preferimos por múltiples razóns como concepto máis claro o da violencia contra as mulleres, sobre todo porque 
é o termo que se usa preponderantemente no contexto internacional (ing. violence against women) e por sinalar o aspecto 
estrutural que é o que máis caracteriza este tipo de violencia. A violencia que se exerce contra as mulleres é unha violencia 
sexista, unha “agresión á muller”5. Débese á súa condición social de xénero, e polo tanto é unha violencia “sexista”.

2 Diccionario Enciclopédico Espasa, 1994, tomo X, páx. 2552.
3 Rivera Garretas, María Milagros (2001): “La violencia contra las mujeres no es violencia de género”, Duoda, Revista de Estudios 
Feministas, 21.
4 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, denominada de modo preciso “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género”.
5 Lorente Acosta, M., 2001, p.37 e ss.
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E para aclarar aínda máis a nosa postura facémonos eco da definición de Johan Galtung que distingue entre violencia directa, 
violencia estrutural e violencia cultural6. Segundo este autor a violencia directa permite a identificación inmediata dun autor 
e a súa vinculación cun acto de violencia. A violencia estrutural emerxe e forma parte da estrutura social e ten que ver coas 
formas sociais e estruturais da explotación e marxinación das persoas. E, por último, temos a violencia cultural, con formas 
que perduran basicamente baixo as mesmas aparencias durante espazos de  tempo longos. Este tipo de violencia inclúe as 
lexitimacións, represións culturais e as súas representacións simbólicas respectivas, mentres que as accións corresponden, 
obviamente, á violencia directa. En cambio, a violencia estrutural actúa de xeito sutil baixo as formas diversas do exercicio 
de poder e da dominación social, política, económica, etc. Galtung resalta especialmente que as interaccións e combinacións 
entre estes tres tipos de violencia son múltiples. Entre si compoñen realmente un triángulo interconectado en que desde 
calquera elemento pode transmitirse facilmente a violencia a outro7.

Seguindo este modelo de análise podemos perfilar a nosa argumentación acerca da tese de que a violencia exercida contra 
as mulleres é realmente unha violencia estrutural-sexista, é dicir, constitúe un fenómeno socioestrutural que actúa usando 
infinidade de elementos culturais diversos nos múltiples ámbitos sociais, científico, económico, político e laboral. Trátase dun 
tipo de violencia fundamentado nunhas definicións de xénero verticais que establecen unhas interrelacións caracterizadas 
polo exercicio de poder e de dominio dun xénero fronte a outro nunha estrutura social concreta. O modelo cultural e estrutural 
de fondo corresponde ao androcentrismo en todas as súas as dimensións. A dimensión cultural e estrutural da violencia xa 
non só ten ao seu servizo uns mecanismos simbólicos illados, senón toda unha estrutura de elementos simbólicos vinculados 
a instancias que de xeito aparente se encontran afastados de contidos ideolóxicos precisos, pero que exercen unha forza 
ideolóxica tal que garanten a reprodución efectiva da estrutura androcéntrica de fondo. Aos medios de comunicación de 
masas correspóndelles aquí un lugar preferente entre estas instancias, xa que operan simbolicamente con modelos que 
reproducen e exercen sutilmente unha violencia simbólica contra as mulleres a través de formas múltiples servíndose de 
elementos culturais e sociais aceptados e aparentemente “correctos” e “neutrais”, por exemplo, a través da representación 
tradicional dos roles de xénero, da subrepresentación das mulleres, dun falso superprotagonismo masculino e da transmisión 
de comportamentos estereotipados que non corresponden á realidade plural existente.

Desde unha perspectiva de socialización e educación humana que pon de relevo o poder construtor dos medios de 
comunicación e, efectivamente, o poder socializador resultante dos medios a través da transmisión de significados, os medios 
de comunicación inducen á construción da realidade social facilitando ao mesmo tempo as ferramentas para a interpretación 
do significado mediático. No caso que nos ocupa, e partindo dunha función ideoloxicamente regresiva dos medios verbo 
do rol de xénero feminino, entendemos que unhas imaxes axustadas á realidade teñen un efecto socializador distinto que 
unhas imaxes equívocas. En concreto e no tocante ao noso tema, non é o mesmo que se dea unha representación falseada 
sobrerrepresentando o elemento masculino e subrepresentando o feminino. Por esta razón chegamos á clasificación dunha 
“función ideolóxica regresiva” dos medios en relación cos roles de xénero. Partimos dun enfoque teórico de reconstrucións 
activas en relación aos medios de comunicación, unha postura interaccionista aínda cando as comunicacións que se 
establecen entre o medio e o suxeito receptor pouco teñen que ver con comunicacións recíprocas, ou ben, con interaccións 
simétricas que supoñen o punto de partida da análise interteórico-accionista. 

Neste sentido pensamos que a “función ideoloxicamente regresiva” dos medios en relación aos roles de xénero ten unha 
significación socializadora que actúa con respecto ao rol de xénero feminino como unha violencia simbólica que á parte das 
repercusións negativas que supón desde un ángulo propiamente socializador, impide fortemente uns procesos de cambio 
necesarios precisamente no que á violencia contra as mulleres se refire.
6 Segundo este modelo podemos analizar as raíces estructurais e culturais da violencia directa que no caso da violencia contra as mulleres 
nos permite, por exemplo, un enfoque “multidimensional”. Vid. Galtung, J., 1990, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, 27, 
n° 3, p. 291-305.
7 Ibidem. 
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2.- Aspectos metodolóxicos, hipóteses centrais e datos da investigación
Os medios de comunicación de masas modernos cumpren de xeito global unha función ideoloxicamente regresiva verbo do 
rol do xénero feminino, de maneira que inciden e favorecen o mantemento dunhas estruturas de poder que teñen todos os 
trazos de ser androcéntricas. A imaxe do xénero masculino vese favorecida polo medio televisivo e, concretamente, polos 
telexornais, de xeito que xa tan só a maior frecuencia de aparición dos homes repercute nunha imaxe positiva destes, mentres 
que con respecto ao rol de xénero feminino transmítese un modelo de insignificancia xa pola simple ausencia destas. Isto 
é, a subrepresentación falsa das mulleres carrexa efectos negativos para a imaxe feminina e incide, en realidade, nunha 
“invisibilización” das mulleres. Esta –vinculada ao mesmo tempo á insignificancia do feminino desde o punto de vista de 
protagonismo social– ten como consecuencia unha asunción vertical dos roles de xénero. Con respecto ao rol do xénero 
masculino existe o que denominamos noutros contextos de investigación un falso superprotagonismo, ou ben, unha falsa 
superrepresentación do protagonismo masculino. A televisión e, concretamente, os telexornais da TVG contribúen con iso á 
reprodución e produción ideolóxica dunha realidade social que se asenta sobre elementos falsos e falsificados dos roles de 
xénero.

Mediante a dinámica descrita, o medio televisivo investigado actúa de forma simbolicamente violenta contra as mulleres. Este 
proceder, na súa vertente estrutural, produce uns efectos socializadores con trazos claramente androcéntricos, trazos que 
contrarrestan, pola súa parte, todos os esforzos para conseguir unha constelación efectiva de igualdade nas relacións sociais 
interxénero e unha erradicación da violencia contra as mulleres en todas súas as facetas. Os estereotipos e os contidos 
transmitidos polos telexornais da TVG en relación aos roles de xénero, de xeito preciso o superprotagonismo falso dos homes 
e o subprotagonismo falso das mulleres, percibidos como elementos centrais da dinámica mediática, constitúen o punto 
central da violencia simbólica exercida contra as mulleres, que pode chegar a adquirir incluso unha dobre dimensión, xa que 
impide a erradicación da violencia exercida contra as mulleres.

Desde o punto de vista metodolóxico realizamos gravacións en DVD dos telexornais da TVG durante os meses de outubro e 
novembro de 2008. Recollemos as informacións completas deste tipo de programas que reciben a maior audiencia en Galicia, 
que son as do medio día (14,30 horas) por unha parte, e do espazo da noite (20,45 horas) por outra, emisións que foron con 
posterioridade completamente rexistradas. De xeito preciso o cronograma do traballo incluía distintas fases.

No que atangue de xeito detallado ao noso proceder metodolóxico, todas as gravacións dos telexornais da TVG foron 
analizadas efectuando un rastrexo minucioso da información que foi codificada e contrastada cos parámetros de investigación 
anteriormente establecidos para a análise cuantitativa e cualitativa. Estas últimas incluían, por exemplo: sexo/xénero do(s) 
suxeito(s) obxecto da noticia; temas da noticia; correlación entre o sexo/xénero do(s) suxeito(s) obxecto da noticia e tema da 
noticia; ámbitos territoriais da noticia (autonómico, nacional, internacional); correlación entre os ámbitos territoriais da noticia 
(autonómico, nacional, internacional) e o sexo/xénero do(s) suxeito(s) obxecto da mesma; correlación entre sexo/xénero do 
suxeito emisor da noticia e profesión, cargo, función etc. (“calidade”) da(s) persoa(s) obxecto da noticia; a violencia contra 
as mulleres como tema da noticia, etc. A elaboración da base de datos efectuouse cun paquete estatístico (SPSS) co que se 
están elaborando as análises bivariables para determinar as correlacións.

No referente aos nosos datos cabe sinalar que as noticias de carácter autonómico, como era de 
esperar, son as predominantes, cuantitativamente seguidas das nacionais que representan o 46,5% 
e o 34,9%, respectivamente. As informacións do contexto internacional non chegan a representar 
unha quinta parte do total das noticias desenvolvidas nos informativos. 
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Sorprendeu especialmente que a violencia 
en función do xénero, ou mellor, a violencia 
contra as mulleres, era en realidade un 
tema irrelevante, a pesar de que case a 
diario hai mulleres vítimas dalgunha forma 
de agresión e de maltrato. Polo demais 
a temática foi variada, segundo mostra o 
gráfico. Así, nun 20,1% as noticias trataron 
cuestións de tipo político e xurídico; sucesos 
nun 19,1%, e as informacións referentes 
á economía e infraestruturas ocuparon o 
11,2%. Unha menor presenza tiveron as 
cuestións relacionadas coa sanidade e a 
saúde (5,6%), a cultura ( 4,4%), e o tempo 
e o medio ambiente que foron obxecto de 
tratamento nun 3,8% e un 3,2% das noticias 
respectivamente. Os temas de carácter 
social e consumo representaron un pouco 
máis do 1%. As noticias de deportes supuñan 
o 27,2% do total, ademais de contar cun 
espazo propio dentro dos informativos.

É importante o feito de que entre os profesionais da 
información encontramos maioritariamente mulleres. 
Os informativos están dirixidos por unha muller en 
practicamente o 53% dos casos, e a codirección mixta 
representa o 27,4%. Tan só unha quinta parte das noticias 
están dirixidas unicamente por homes (Gráfico 2).

Neste sentido, a correlación entre o sexo da dirección, isto 
é, do sexo/xénero do suxeito emisor da noticia e o sexo/
xénero do(s) suxeito(s) obxecto da noticia e a correlación 
entre o sexo/xénero do suxeito emisor da noticia e a 
profesión, cargo, función etc. (“calidade”) da(s) persoa(s) 
obxecto da noticia no caso das mulleres é altamente 
negativo. 

Na tarefa de edición a presenza de mulleres tamén é 
notable. No 45,5% dos informativos a edición corre a 
cargo exclusivamente de mulleres (unha muller soa, dúas 
mulleres e tres mulleres). No caso dunha parella mixta 
encontramos a edición no 55% dos casos.

Gráfico 1. Distribución porcentual das noticias segundo a temática (%)
Fonte: Elaboración propia

Gráfico 2. Distribución porcentual da dirección, realización, 
edición e produción segundo sexo (%)

Fonte: Elaboración propia
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Ningunha muller en solitario estivo á fronte da 
realización nin da produción pero si formando 
parte de equipos mixtos (nun 86,3% no caso 
da realización, nun 97% no da produción) 
que representa aquí o modelo típico. As 
mulleres xa conseguiron a súa incorporación 
nos cadros de edición e de produción mixta. 

Nun 52,8% dos informativos analizados existe 
ademais dirección e produción de Deportes  
nos que nun 100% dos casos estas tarefas 
corresponden a homes.

Por outra banda, tamén encontramos mulleres 
maioritariamente na presentación. A condutora 
do informativo é no 45,4% dos casos unha 
muller e no 0,1% son dúas as encargadas. 
A copresentación mixta deuse nun 44,8%. 
Unicamente no 9,7% das noticias o presentador 
foi un home só, tal e como podemos ver no 
gráfico 3.

A análise pormenorizada das noticias móstranos 
que no 56,9% dos casos é unha muller quen 
presenta a noticia; nun 21% un home; e a forma 
combinada (unha muller e un home) encóntrase 
no 3,1% dos casos analizados. Nalgunhas 
ocasións non se presenta a noticia e pásase ao 
vídeo directamente (19%). 

En relación con estes datos sorprende que 
exista unha correlación tan negativa con 
respecto aos contidos das noticias, en que, tal e 
como sobresae, case non aparecen as mulleres 
como protagonistas; nin dos propios contidos, 
nin como suxeitos entrevistados.

Gráfico 3. Presentación dos informativos segundo sexo (%)
Fonte: Elaboración propia

Gráfico 4. Presentación das noticias segundo sexo (%)
Fonte: Elaboración propia
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A pesar de que na maioría dos casos ninguén presenta a 
noticia fóra de estudo (87,9%) cando aparece unha enviada 
ou un enviado especial, as noticias foron presentadas por 
unha muller no 56,4% das ocasións, por un home no 42,6% 
e por unha muller e un home no 1%.

No 9,8% dos casos non se observou o emprego de voz 
en off, pero cando aparece corresponde a unha muller 
no 63,1% dos casos e só nun 24,9% a un home. Nun 
2,3% a voz en off é dunha muller e dun home. Aquí 
faise de novo patente unha invisibilidade das mulleres. 

En suma, a pesar do claro predominio feminino entre os 
profesionais da información, os datos amosan, porén, un 
claro dominio masculino no referente ás imaxes e obxectos 
da información presentada nos telexornais da televisión 
galega. Dende logo sorprende a correlación absolutamente 
negativa entre o xénero das presentadoras/presentadores 
e o xénero dos suxeitos que constitúen o punto central 
das noticias, tanto dos telexornais do mediodía como nos 
da noite, e insistimos de novo neste feito. Practicamente 
na metade das noticias recollidas, no 49,3%, non existe 
presenza física feminina nas imaxes que se ofrecen como 
soporte visual no seu desenvolvemento mediático.

Con todo, aparece algún varón no 88,9% das informacións, 
é dicir, practicamente sempre aparecen os homes nas 
informacións, mentres que as mulleres soas aparecen en 
preto da metade das noticias.

Sen dúbida a realidade transmitida corresponde de forma 
dominante a unha realidade masculina –os homes son 
omnipresentes– isto é, trátase dunha realidade con trazos 
androcéntricos que impide ás mulleres unha identificación 
positiva. Nisto reside precisamente o simbolismo violento 
exercido en relación co colectivo das mulleres. 

Gráfico 5. Presenza das mulleres nas noticias (%)
Fonte: Elaboración propia

Gráfico 6. Presenza dos varóns nas noticias (%)
Fonte: Elaboración propia
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Estas resultan invisibilizadas de forma sistemática e ademais 
non falan, cando aparecen moitas veces son mudas. É dicir, 
as mulleres, saíndo só no 16,5% das noticias, a maioría das 
veces nin sequera falan (nun 83,5%), cuestión que se reflicte 
moi ben nos seguintes gráficos (7 e 8). As mulleres non son 
suxeitos da información, non se reflicte o seu protagonismo 
real na sociedade galega, que naqueles momentos contaba 
practicamente cunha paridade de mulleres e homes no goberno, 
por exemplo. Aquí vemos como os telexornais cumpren unha 
función ideoloxicamente regresiva con respecto ao protagonismo 
social das mulleres e dos homes. 

En conclusión, vemos como se transmite de forma clara 
un modelo de realidade androcéntrica que pola súa parte 
está ancorado nun falso subprotagonismo feminino e un 
falso superprotagonismo masculino, un fenómeno que ten, 
lamentablemente, un significado simbolicamente violento 
para o colectivo das mulleres. Con iso os telexornais da TVG 
operan simbolicamente con modelos que reproducen e operan 
sutilmente unha violencia simbólica contra as mulleres a 
través dunha subrepresentación das mesmas e do seu falso 
subprotagonismo. Pola contra, socializan unha omnipresencia 
masculina e o seu dominio social e político, xa que mostran un 
falso superprotagonismo masculino e unha sobrerrepresentación 
dos elementos masculinos.

Gráfico 7. Distribución porcentual das persoas que falan 
nas noticias segundo o xénero

Fonte: Elaboración propia

Gráfico 8. Distribución 
porcentual das intervencións 

por categoría das persoas 
entrevistadas segundo xénero

Fonte: Elaboración propia
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Nos 28 anos que levo exercendo a miña profesión tiven a oportunidade de vivir o escuro pasado recente do aborto 
como delito, o confuso período de despenalización parcial ata a actual lexislación que garante o dereito das mulleres a 
abortar. No entanto, xa estamos vivindo os días previos a anunciada modificación que o Goberno actual ten prevista 
para os próximos meses. É incluso posible que cando este texto saia á luz xa estea vixente unha nova Lei do aborto.
En poucos anos estanse dando moitos cambios lexislativos que tamén cambian e condicionan indiscutiblemente a 
situación das mulleres e dos profesionais ante o dereito ao aborto.

Este artigo pretende facer un breve repaso  da situación  partindo do pasado recente ata o momento actual dende 
a miña experiencia profesional e persoal. Penso que esta reflexión é un bo exemplo de como os dereitos e liberdades 
individuais das mulleres sofren ao longo da historia os caprichos das ideoloxías gobernantes, e quere servir tamén de 
reflexión de como o avance cara á consecución dos dereitos individuais das mulleres, lonxe de avanzar e consolidarse, 
pode incluso retroceder a tempos peores.

Mª Celsa Perdiz Álvarez
Traballadora social do COF Nóvoa Santos de Ourense
Profesora asociada da Universidade de Vigo

Pasado, presente e futuro 
dende o Centro De Planificación Familiar Nóvoa Santos de Ourense.
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PASADO
No ano 1978, xa na democracia, legalízase a pílula anticon-
ceptiva. É o primeiro e grande avance no recoñecemento 
dos dereitos sexuais das mulleres.

Nese momento o acceso á anticoncepción é moi limitado, 
o embarazo non desexado frecuente e o aborto só 
posible entre  as mulleres con capacidade económica e 
de movemento para desprazarse a Londres. Os grupos 
feministas distribúen enderezos e contactos en español 
para  facilitar o proceso. O aborto é un delito, e como tal 
vivénciano as mulleres, con culpa e con ocultación, e como 
tal tamén o recrimina a sociedade. 

No noso medio, as mulleres non van a Londres. De boca en 
boca coñécense as aborteiras que con métodos caseiros 
axudan as mulleres a realizalos non exentos de perigo para 
a súa saúde. É dicir, o aborto, sendo un delito sen atenuantes 
recollido no Código Penal, era unha práctica existente e 
coñecida. Tanto é así que o Instituto da Muller (1987) edita 
un vídeo divulgativo co suxerinte título: “Ni aguja ni perejil”, 
co obxectivo de erradicar estas prácticas nocivas para a 
saúde das mulleres.  

A creación da rede universal de Centros de Orientación 
Familiar ao longo de todo o Estado Español no ano 1984, 
supuxo a primeira aposta do Sistema Nacional de Saúde 
pola abordaxe da Saúde Afectivo-Sexual e Reprodutiva, 
con actividades asistenciais individuais e comunitarias, 
docentes, educativas e de investigación, seguindo  outros 
países xa pioneiros anos atrás en Europa e Norteamérica. 
Este modelo creemos que aínda hoxe, transcorridos tantos 
anos segue a ser válido e necesario.

Estes servizos, dentro da sanidade pública, supuxeron unha 
importante innovación e a resposta a unha necesidade 
longamente reclamada polos grupos de mulleres: a atención 
á Sexualidade e a Reprodución como un dereito sanitario 
máis no ámbito da sanidade pública con servizos:

•	 Multidisciplinares (Profesionais da psicoloxía 
Clínica, do Traballo Social, da Xinecoloxía, da 
Enfermaría…). 

•	 Achegamento aos cidadáns, proximidade e fácil 
accesibilidade.

•	 Calidade na atención.
•	 Traballo grupal e comunitario buscando achega-

mento ás persoas con máis dificultades persoais e 
de acceso: adolescentes, mulleres que exercen a 
prostitución, persoas privadas de liberdade…

•	 Educación sexual a toda a poboación…
Hoxe, despois de tantos anos xa presentes na rede sanitaria 
pública parécenos algo cotián, no entanto supuxeron un 
paso de xigante na vida das mulleres e un axente creador 
e xerador de opinión e de cambio de actitudes sexuais na 
sociedade. 

Cando eu comezo a traballar no COF de Ourense no mo-
mento da súa creación no ano 1984, as mulleres desprá-
zanse a clínicas portuguesas onde lles practican o aborto. 
Alí tras unha forte polémica aproban a Lei 6/84 que modi-
fica o Código Penal e licita os mesmos tres supostos que 
España fará un ano despois. Independentemente da razón 
alegada, todas as mulleres que poden pagalo, sempre que 
se atopen en menos de 16 semanas de xestación, acoden 
ás clínicas privadas do Porto, Oiã  ou Figueira da Foz. A 
vivencia das mulleres é de culpa, delito e clandestinidade, e 
a dos profesionais que as derivamos de indución ou delito. 
Pero por outra parte,o aborto comeza a facerse en mellores 
condicións sanitarias, e sobre todo, faise control posterior e 
instauración de anticoncepción nos CPF.

Comeza a falarse de cambios de actitudes cara ao aborto 
na sociedade Española. Publícase un estudo de opinión da 
sociedade Española realizado polo Centro de Investigacións 
Sociolóxicas (Alcobendas, 1983) que pon de manifesto. 
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O 25% está totalmente a favor dunha lei do aborto baseada 
en prazos e na decisión da muller, outro 25% totalmente en 
contra do aborto, e un 50% a favor só en certas circunstancias. 
O Goberno Español, trata de adecuar, segundo as súas 
propias palabras: a lei, o sentir e a realidade social. 

No mes de Xuño do ano 85, a maioría parlamentaria do 
Grupo Socialista no Congreso e Senado español aproba a 
reforma do Código Penal no artigo 417 bis (Reforma do Art. 
417 bis do C.P. por L.O. 9/1985). No momento contou con 
notables resistencias e críticas dende os ámbitos políticos, 
relixiosos e doutros sectores sociais. Esta nova lexislación 
que mantén o aborto como delito pero  despenalízao en tres 
supostos (violación, malformacións fetais e enfermidade da 
nai) facilitou o feito de que se abriran clínicas privadas en 
todo o Estado, onde a partir de entón se realizan todos os 
abortos baixo o suposto de risco para a saúde psíquica da 
nai. 

Esta maior permisividade social propiciou tamén, a partir 
do ano indicado, o nacemento de tres clínicas privadas 
acreditadas legalmente en Galicia para a Interrupción da 
xestación (hoxe temos 5). Os COF son os servizos de 
referencia e soporte desta prestación. Realizan todos os 
abortos ata as 12 semanas de xestación baixo o suposto 
terapéutico de perigo para a saúde psíquica da nai ante a 
xestación non desexada, contando para isto con psiquiatras 
propios pagados para a realización de informes con esta 
indicación. Isto dá lugar a que todas as mulleres con 
capacidade económica para sufragar os gastos poidan 
interromper unha xestación non desexada, e, ante esta 
posibilidade, aumento por tanto do número de mulleres que 
demanda este dereito.

Conséguese unha asistencia sanitaria aceptable na 
realización de abortos.

Nos primeiros anos déronse algunhas resistencias por parte 
dos sectores relixiosos, o que deu lugar a algún procesamento 
de profesionais e de mulleres que se someteran a un 
aborto. Pero co paso do tempo a normalización legal dos 

tres supostos, propiciou tamén progresivamente a evolución 
social de actitudes máis favorables cara ao aborto. 

Nestes anos, no noso medio, un estudo realizado sobre as 
mulleres que recorren ao aborto, co título “Aspectos Sociais 
do Aborto” (Perdiz, 1990) pon de manifesto:

- Recorren ao aborto por igual mulleres de todos os 
sectores sociais.

- Igual as casadas que as solteiras.
- Maioritariamente maniféstanse ideoloxicamente 

en contra do aborto pero xustifican o seu caso 
particular como necesario, é o que se podería 
denominar como “Insolidariedade feminina”.

- Non se dan repercusións físicas nin psíquicas  
(todo o contrario, a manifestación máis común tras 
o aborto é de alivio).

- Maniféstanse como católicas practicantes. Existe 
discordancia entre actitude e comportamento.

- A aplicación estrita da lei e as resistencias 
profesionais, fan que neste ano só o 2% de abortos 
sexan no Hospital público de Ourense.

Diferentes voces con recoñecido prestixio social fan eco 
nos medios de comunicación dos problemas que xera a 
aplicación de lei vixente. Isabel Serrano, presidenta da 
federación de P.F. de España no ano 1991, fai unha análise 
da aplicación da lei ata ese momento e di que “é preciso 
facer unha revisión para o recoñecemento definitivo do 
aborto como dereito das mulleres, porque con esta lei:

. Segue sen ser unha prestación de saúde 
normalizada.
. Non se recoñece o aborto dentro do sistema 
público de saúde como un dereito de saúde 
reprodutiva.
. O dereito á obxección de conciencia non ten 
límites, cada un pode exercelo como queira.
. Supón Inseguridade xurídica para quen o practica 
e para as mulleres que recorren a el.
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No ano 1992, Mª Teresa Fernández de la Vega, entón como 
vogal do Consello Xeral do Poder Xudicial, nun amplo artigo 
de opinión na prensa, fálanos dos problemas existentes 
en torno ao aborto, xustifica e fai unha alegación pola 
modificación da Lei. Di: “A única opción, na miña opinión, 
que solucionaría os problemas existentes, garantindo os 
dereitos fundamentais da muller, é a representada por 
un sistema de prazos, durante o cal a muller poida libre e 
reflexivamente decidir a cerca da súa maternidade, e fóra 
deste prazo terían sentido as indicacións euxenésicas e 
terapéuticas”.

Os anos seguintes constitúen unha etapa de acomodación á 
lei  durante un longo período no que as mulleres solucionan 
o seu caso sorteando as dificultades, e os grupos de presión 
non manifestan oposición a esta.

No ano 2008, o procesamento de profesionais e peche de 
clínicas privadas en Barcelona e Madrid, propicia novamente 
a análise e debate da situación no ámbito feminista, político 
e social. 

É pois neste momento, cando volven saír á luz os problemas 
que existen e persisten como consecuencia desta lexislación 
restritiva e penalizadora, que limitaban a liberdade individual 
das mulleres para acceder ao aborto e a dos profesionais 
para practicalo. Falábase de que :Era unha lexislación 
punitiva, con tres excepcións. Era un delito con todo o que 
isto supón social, persoal e profesionalmente.

• A decisión do aborto non estaba en mans da muller, 
senón de facultativos que debían emitir informes. 
Estaba en mans de terceiras persoas. A muller 
demandaba, os profesionais autorizaban ou non.

• As dificultades para acceder á IVE aínda estando 
estritamente dentro dos tres supostos non eran 
iguais en todo o territorio Español. Dependía da 
comunidade e incluso da provincia. Non había 
equidade nin universalización do dereito. 

• O financiamento  non era igualitario, existía o que 
se chama inequidade Territorial: provincias onde 
se financiaba totalmente polo sistema sanitario 
público, outras parcialmente e outras en ningún 
caso.

• Realización maioritaria en centros privados con 
custe para a usuaria o que dificultaba o acceso ás 
que tiñan maiores necesidades sociais. 

• Falta de confidencialidade nos datos persoais das 
mulleres que abortaban.

• Indefensión dos profesionais que practicaban 
abortos, e prácticas abusivas ou non éticas 
naqueles que se acollían á obxección de conciencia 
segundo cada situación.

• Restricións de acceso por idade (A lei 41/2002 
de autonomía do paciente recoñecía con 16 anos 
capacidade de consentimento ás intervencións 
clínicas, coa excepción da IVE, ensaios clínicos 
e reprodución) no sector de poboación que máis 
emprega este recurso.

• Restricións  de acceso polos prazos previstos, 
como era o caso de malformacións fetais graves 
diagnosticadas por riba das 22 semanas.

Chegamos ao período no que se evidencia claramente que 
a lexislación está en desaxuste cos desexos da maioría 
das mulleres de gozar da súa sexualidade e decidir sobre a 
súa reprodución e o seu corpo, e tamén está en desaxuste 
coas recomendacións dos organismos internacionais 
competentes en materia de saúde (Consello de Europa, 
Parlamento Europeo, OMS) os que instan aos Gobernos 
membros a que despenalicen o aborto e garantan ás 
mulleres o exercicio do seu dereito en condicións de saúde, 
e tamén en  claro desfase coa lexislación dos países don 
noso entorno (Portugal, Francia, Reino Unido, Holanda...
con leis de prazos que van dende as 12 semanas hasta as 
24 semanas).
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PRESENTE
Por fin se publica a actual  Lei Orgánica 2/2010, de 3 de 
Marzo, de Saúde Sexual  e da Interrupción do Embarazo 
que entra en vigor o 5 de xullo do 2010, que recoñece: 

•	 Aborto libre durante as primeiras 14 semanas de 
xestación.
Requisitos: que a Muller reciba información 
nun centro público ou privado, oral e por escrito 
sobre axudas ás nais, os centros de información 
sobre anticoncepción, e os dereitos laborais de 
conciliación. Unha vez  informada, deberá pasar 
por un período de reflexión de tres días despois do 
cal poderá realizar a intervención.

•	 Indicacións das 14 ás 22 semanas : grave risco 
para a saúde da nai (física e/ou psíquica) ou graves 
anomalías fetais, co ditame de dous médicos 
especialistas.

•	 Sen límite de prazo, malformacións fetais 
incompatibles coa vida ou cando a enfermidade 
sexa extremadamente grave e incurable, previa 
autorización dun comité médico. Deberá haber un 
por comunidade, e non contará con profesionais 
contrarios ao aborto.

•	 Obriga da cobertura pola sanidade pública, en 
centros propios, concertados ou por reintegro de 
gastos.

•	 A partir dos 16 anos non se precisará autorización 
paterna (só información aos que ostentan a patria 
potestade), deixando así estas intervencións de 
ser excepcións na lei de autonomía do paciente.  

•	 Desaparece a pena de prisión para as mulleres 
que aborten, fóra dos supostos poderáselles impor 
multas en función dos seus ingresos. Os médicos 
si poderán ser castigados con prisión se practican 
abortos fóra do contemplado na lei.

•	 Ademais contempla outras actuacións  no ámbito 
da saúde sexual e reprodutiva, das que destaco:
Ø	 Información e Educación Afectivo Sexual e 

Reprodutiva nos contidos formais do Sistema 
Educativo.

Ø	 Acceso universal aos métodos seguros 
e eficaces que regulen a fecundidade, 
incorporando os anticonceptivos de última 
xeración avalados cientificamente na carteira 
de Servizos do Sistema Nacional de Saúde.

Ø	 Formación dos profesionais das Ciencias da 
Saúde a través dos programas curriculares das 
súas carreiras en sexualidade, anticoncepción, 
aborto.

Tras 2 anos de aplicación, aínda sendo unha lei de amplo 
consenso feminista e progresista, como xa previamos non 
está exenta de dificultades que podemos analizar.

Aplicación desigual 

A aplicación da lei no Estado Español é moi desigual 
dependendo das comunidades e tamén na propia 
comunidade Galega. Hai comunidades que derivan todos os 
abortos fóra da comunidade a clínicas Privadas con cargo 
ao Sistema Nacional de Saúde ou tamén dentro da propia 
comunidade pero todas a clínicas privadas ou parcialmente 
(públicos-privados).No caso de Galicia, na Coruña e Lugo 
fanse todos os abortos en clínicas privadas coas que a 
Seguridade Social ten concerto para reintegrar os gastos. 
En Pontevedra e Ourense o sistema é mixto. En concreto en 
Ourense, faise do seguinte xeito:

Xestacións de menos de 8 semanas: Aborto farmacolóxico 
(RU) no Hospital de Ourense.

Xestacións de 8 a 14 semanas: Clínicas concertadas Vigo.

Xestacións de máis de 14 semanas (por indicación médica) 
en Clínicas fóra da Comunidade.
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Obxección de conciencia: 

A Obxección de conciencia non está regularizada. Sanidade 
e Xustiza preparaban un proxecto de regulación que 
de momento está aparcado. A lei só di que as razóns de 
conciencia deben manifestarse “anticipadamente e por 
escrito”.

Esta inconcreción dá lugar a incertezas e diverxencias 
dependendo das comunidades. En Castela a Mancha, 
fixo un rexistro oficial de médicos obxectores, onde para 
complicalo máis se lle permite incluso obxectar ao médico 
de familia na función informativa. A obxección de conciencia 
emprégase nalgunhas comunidades gobernadas polo PP, 
como mecanismo de presión para frear a práctica do aborto, 
derivando todos os casos a clínicas privadas incluso fóra da 
propia comunidade (Navarra).

A Obxección de Conciencia non pode supoñer un límite dos 
dereitos que a lei outorga aos cidadáns. 

No caso de Galicia cada hospital pediu aos seus profesionais 
que declarara a súa posición. A prestación non se pode 
garantir totalmente nos nosos hospitais públicos  porque a 
obxección é á carta: Para ninguén, para uns si e para outros 
non, ou para todos. Para garantir totalmente a prestación 
tería que haber polo menos un equipo de quirófano completo 
(xinecólogo, anestesista e enfermería/matrona) que no que 
ningún profesional obxectara  e isto non sucede en ningunha 
provincia. Os profesionais decláranse obxectores, non tanto 
por conciencia ideolóxica, senón en moitos casos por non 
implicárense en algo que se lles presenta como opcional ou 
voluntario e supón máis carga de traballo.

Tempo de espera

Posto que o seguimento da norma é moi desigual por 
comunidades e provincias, os tempos de espera tamén 
varían.

Madrid entre 3 semanas e un mes, outras comunidades 
como Cantabria ou Galicia é duns días. En concreto en 
Ourense están facéndose todos os abortos (por RU e por 
aspiración en clínicas) de inmediato, deixando transcorrer 
só os trés días que esixe a lei dende a demanda da muller.

Confidencialidade

É un aspecto especialmente preocupante. A lei sinala a 
necesidade da confidencialidade dos datos, facendo incluso 
o rexistro de solicitudes cun código de arquivo independente 
da historia clínica.

A realidade é que as mulleres deben deambular por 
diferentes servizos ( COF, servizo de xinecoloxía, servizo de 
farmacia, clínica privada...) portando un enorme sobre que 
facilmente as identifica como mulleres que van abortar.

Sexualidade

Ata o momento non se implantou a Información e Educación 
Afecto Sexual e Reprodutiva nos contidos formais do 
Sistema Educativo tal como contempla a lei, tampouco 
a formación dos profesionais das Ciencias da Saúde a 
través dos programas curriculares das súas carreiras en 
Sexualidade, anticoncepción, aborto...

Anticoncepción

A lei contempla o acceso universal aos métodos seguros 
e eficaces que regulen a fecundidade, incorporando os 
anticonceptivos de última xeración avalados cientificamente, 
na carteira de Servizos do Sistema Nacional de Saúde. 
Algún avance deuse. Neste momento a Seguridade Social 
faise cargo do DIU, aumentaron as marcas comerciais 
de anticonceptivos orais combinados sufragadas, un 
de proxestáxeno inxectable e outro oral e o Implante 
subdérmico, ademais dos métodos irreversibles.

Aborto e menores de 16 e 17 anos

En contra da polémica social xerada anterior á aprobación 
da lei coas menores de 16 e 17 anos e o non requisito de 
autorización paterna/materna alegando conflito familiar ou 
desarraigo, demostrouse, tal como xa anticipabamos os 
profesionais, totalmente inxustificada. A grande maioría das 
menores acode cos seus pais, e a minoría que non o fai, 
é fácil para o profesional apreciar conflito e/ou desarraigo 
familiar.
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O Centro de Orientación 

Familiar Nóvoa Santos de 

Ourense recibiu no ano 2009 

o Premio Clara Campoamor á 

Igualdade de Oportunidades 

que anualmente concede a 

Concellería de Igualdade do 

Concello de Ourense
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O FUTURO
Escribo estas liñas na última semana de agosto 2012,e 
como xa dixen ao comezo, o Ministro de Xustiza do actual 
Goberno da Nación ten anunciado un cambio lexislativo para 
os próximos meses. É posible que cando este texto saia a 
luz, o que escribo xa non sexa futuro, senón a realidade 
presente. Polo que este ministerio vén adiantando, o 
esforzo de tantos anos de traballo dos colectivos feministas 
e profesionais que conseguiu que se recoñecera o dereito 
fundamental (e que cremos definitivo) das mulleres a decidir 
sobre o seu corpo e a súa maternidade vai ser novamente 
en van.

Polas declaracións públicas do Ministro de Xustiza, 
penso que se prepara a lei do aborto mais restritiva da 
democracia.

Coñécense tres declaracións do citado Ministro respecto da 
modificación lexislativa cuxo anteproxecto anunciou estará 
listo en setembro:

•	 Defenderá os dereitos do feto durante todo o 
embarazo. Na práctica isto significa que rematará 
a actual lei de prazos en que a muller podía 
decidir libremente ata a semana 14 de xestación e 
volverase a unha lei que prohibe o aborto mais que 
o permite en certos supostos.

•	 As mozas de 16 e 17 anos precisarán do 
consentimento paterno. Na actual, como xa dixemos 
só se precisa a comunicación aos proxenitores 
pero non a autorización.

•	 A malformación ou minusvalía do feto non será 
considerado un suposto para abortar, porque 
segundo o ministro é unha discriminación para 
as persoas con discapacidade, alegando que a 
Convención da ONU sobre Dereitos das Persoas 
con discapacidade que España subscribiu en 2008 
obriga a suprimir esta discriminación (O informe 
de 2011 da ONU “recomenda” que suprima esta 
distinción e que os prazos para abortar un feto 
san e un feto enfermo sexan iguais para que non 
se dea discriminación, o dito informe fai ademais 
outras recomendacións polas que o goberno non 
se interesou:recursos suficientes para a atención á 
discapacidade-dependencia…).
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Ata aquí o que se coñece polas declaración públicas do 
ministro, todo o demais son incógnitas que nos preocupan 
e podemos propor:

ü	 Se desaparecen os prazos e volvemos ás 
indicacións trasládanos á lexislación do ano 1985, 
da que recordamos: 

- Lexislación punitiva, con algunha excepción.
- A decisión do aborto non estará en mans da muller, 

senón de facultativos que deban emitir informes. 
- Non universalización do dereito, inequidade 

territorial. 
- Realización maioritaria en centros privados. 
- Indefensión dos profesionais que practicaban 

abortos.
ü	 Se desaparece a posibilidade de que as menores 

de 16 e 17 anos poidan recorrer ao aborto, 
privaráselles dese dereito ás mulleres que teñen 
capacidade de decisión, viven autonomamente e 
presentan desarraigo coa súa familia.

ü	 Se desaparece o suposto de malformacións fetais 
graves, incurables e incompatibles coa vida (que 
como todo dereito non obriga a realizalo se non 
é o seu desexo) obriga a moitas mulleres a pasar 
terribles sufrimentos a espera de parir un feto que 
nacerá morto, vivirá poucas horas ou sufrirá graves 
e incurables deficiencias.

A incógnita principal é saber que supostos 
quedarán,e, en que prazos se poderán exercer. Se 
desaparece este suposto é posible que só quede o 
chamado SUPOSTO ÚNICO por afectación física e/
ou psíquica da nai, no que claramente volveríamos 
a situación de hipocrisía social que xa vivimos 
coa lexislación do ano 85. Realizaranse todos 
os abortos en clínicas privadas baixo o suposto 
de afectación psíquica da nai coa inseguridade 
xurídica (psicolóxica, médica e social..) que isto 

supón para mulleres e profesionais. O prazo que 
determinen deixará fóra as malformacións graves 
que habitualmente se diagnostican en embarazos 
avanzados.

Así pois o panorama non é alentador: supresión dun 
dereito para convertelo nun delito, tutela das mulleres 
para decidir sobre a súa maternidade, sufrimento, 
inseguridade, paralización das actuacións previstas 
pola actual lei en materia de prevención e educación 
sexual...e tamén retroceso social, desaxuste coas 
recomendacións dos organismos internacionais 
competentes en materia de saúde que instan aos 
gobernos a despenalizar o aborto e garanten o 
exercicio do seu dereito a abortar en condicións de 
saúde e desfase cos países do noso entorno que 
todos teñen leis de prazos.

Quedamos expectantes ata saber como será 
a nova lexislación. Aínda que a situación é moi 
desmoralizante debemos comezar novamente 
o traballo  xa feito para conseguirmos o aborto 
baixo a decisión da muller, traballarmos para 
conseguir educación sexual curricular nos centros 
educativos, anticoncepción gratuíta e accesible 
a toda a poboación, fortalecemento dos centros 
de planificación familiar e dos programas da 
muller en atención primaria de saúde, en fin polo 
recoñecemento social dos dereitos sexuais e 
reprodutivos das mulleres.
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Ao Feminismo e ao movemento de mulleres nin se lles debe nin se lles pode pedir máis. Achegaron discurso, exemplo, 
mobilización, sufrimento persoal, debate social, coñecemento, propostas políticas, ensaios vitais,… O Feminismo quizais non 
sexa a ideoloxía de todas as mulleres, pero si a que mellorou as condicións de vida de todas as mulleres. Son agora os homes 
os que deben xerar  discurso, exemplo, mobilización, sufrimento persoal, debate social, coñecemento, propostas políticas, 
ensaios vitais,… Os homes non poden seguir atrasando o cuestionamento de cal é o seu lugar no proxecto de igualdade, 
porque este tamén debe ser o seu proxecto. Deben decidir se queren ser sabotadores, meros espectadores ou protagonistas. 
Deben cuestionarse e decidir o seu lugar nas  políticas de equidade. E  valorar se teñen medo a que a igualdade chegue ás 
súas vidas.

Nestas páxinas defenderemos que, fronte ao escenario da guerra dos sexos como espazo supostamente inevitable de 
confrontación e distanciamento entre mulleres e homes, é posible un traballo común, cómplice e solidario dunhas e outros 
para facer avanzar o proxecto de equidade.

Para iso, cómpre que os homes se convertan en axentes de igualdade e non en gardiáns dos seus privilexios. Pero non son 
poucas as resistencias masculinas, moitos son os debates e profundas as escisións sobre cales deben ser os motores para 
mobilizar o cambio dos homes: a xustiza? a liberdade? as ganancias masculinas?

“Comeza a haber homes que se implican en construír un futuro en Igualdade, no que compartir a autoridade 
e o coidado, no que nos corresponsabilizar do pracer e dos afectos,…”

OS HOMES QUE NON TÍÑAN 
MEDO Á IGUALDADE 
(Das resistencias masculinas aos homes presuntamente igualitarios)

Miguel Ángel Arconada Melero
 Profesor de Educación Secundaria e fundador de Codo 
a Codo. Grupo de Homes pola Igualdade de Palencia
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Do “BASTA  XA!” ao “Non basta”
A mobilización social dos homes dentro do proxecto de igualdade comezou coa súa implicación na erradicación da violencia 
de xénero, un nome novo para un drama antigo. Despois de séculos de silencio cómplice, algúns homes comezaron a romper 
esa actitude e mostrar publicamente o seu rexeitamento á violencia masculina contra as mulleres, como máximo exemplo 
da degradación dos Dereitos Humanos destas e da discriminación que padecen polo feito de seren mulleres. Comézase a 
corrixir así a soidade e insolidariedade que durante décadas viviron as poucas mulleres que se manifestaban en contra desta 
violencia, desde moito antes de que o asasinato de Ana Orantes catapultase a mobilización social ao respecto.

Este cambio notorio da progresiva incorporación dos homes á mobilización social contra a violencia de xénero supón un 
importante avance na súa deslexitimación e a súa comprensión como unha lacra para toda a sociedade, non como un problema 
das mulleres. Nalgúns lugares, eses homes participan a título individual; noutros, convocados por Grupos de Homes pola 
igualdade, que encontraron no rexeitamento da violencia dos homes contra as mulleres un elemento de cohesión de homes 
críticos coa masculinidade hexemónica. Algunhas cidades incluso son percorridas por manifestacións exclusivamente de 
homes, que mostran o seu rexeitamento ante esta violencia e, a nivel estatal, adoita celebrarse unha concentración nacional 
en Madrid de homes contra a violencia a fin de semana anterior ao 25 de novembro de cada ano.

Esta progresiva mobilización masculina contra a violencia de xénero acostuma apelar como idea eixe á ruptura do vínculo 
entre masculinidade e violencia: nin todos os homes son violentos, nin a violencia che fai máis home. Por iso, inténtase que o 
grupo de iguais, en que os maltratadores poderían buscar respaldo, mostre a súa total repulsa aos agresores e deslexitime que 
estes se apropien da definición de masculinidade. “Non no meu nome”, “Matar mulleres non é de homes”, “Cando maltratas 
unha muller, deixas de ser un home”,… son algúns dos lemas máis utilizados. Convidan, ademais, a romper a inacción ou 
incluso a comprensión, de certos sectores de homes fronte á violencia de xénero, actitude que foi un elemento facilitador 
da persistencia desta lacra (“O silencio fainos cómplices”, “Non co meu silencio”…). Fronte a todo iso, esta mobilización 
masculina contra a violencia de xénero intenta marcar a idea de que os homes, no seu conxunto, son parte do problema, polo 
que deben tamén ser parte da solución, implicándose na súa deslexitimación e erradicación.

O precedente internacional desta mobilización é a Campaña do lazo branco de Canadá, pola que este símbolo é utilizado 
polos homes que rexeitan esta violencia. A devandita campaña xorde tras o fatídico 6 de decembro de 1989, unha data en 
que un pistoleiro solitario, ao berro de “Feministas!”, asasinou 14 mulleres estudantes da Escola Politécnica de Montreal, 
polo delito de seren mulleres e cursaren unha carreira destinada a homes no imaxinario do asasino. Dous anos despois 
do masacre, un grupo de homes de Ontario e Quebec decidiu iniciar unha campaña para pór fin á violencia en contra das 
mulleres, adoptando como símbolo unha cinta branca. Estes homes pensaron que tiñan a responsabilidade de implicarse e 
implicar outros homes en facer algo para que cousas así non acontecesen máis, e o primeiro era deixar de permanecer en 
silencio. Para os promotores desta campaña, levar un lazo branco constitúe unha maneira de romper ese silencio e fomentar 
a reflexión cun triplo obxectivo:
 
  - implicar os homes na loita contra a violencia contra as mulleres
 - contribuír a romper o silencio masculino sobre o tema e a que os homes se pronuncien publicamente no rexeitamento á 
violencia
 - convidar os homes a cambiar os modelos machistas e os comportamentos persoais machistas, que están na base da 
violencia de xénero.
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A filosofía básica do Lazo Branco é que, aínda que non todos os homes son 
responsables de cometer actos violentos contra as mulleres, todos os homes 
e nenos deben responsabilizarse en acabar con esa violencia. Levar un 
lazo convértese así nunha promesa pública de non cometer nunca violencia 
contra as mulleres, consentila ou permanecer en silencio ante ela. Ademais, 
comporta un elemento de reivindicación pública de que os gobernos e todas 
as institucións controladas por homes deben enfrontarse con seriedade ao 
problema. A Campaña do Lazo Branco reuniu no primeiro ano (1991) a preto 
de cen mil homes de Canadá. Desde entón esta campaña estendeuse a 
Estados Unidos, Europa e gran parte de América Latina.
 
Por fin, os homes comezan a dicir “Basta xa!” á violencia de xénero. Séntense 
ben proclamándoo e ven nesta demanda un elemento aglutinador de homes 
críticos co noso modelo social e as pautas de relación entre mulleres e 
homes. Pero non é suficiente; non deben ser autocompracentes con esta 
limitada e fácil implicación no proxecto de igualdade. Deben saber que ser 
non violento non abonda para ser igualitario. Por iso, debemos aproveitar 
que sabemos que a base da violencia é a desigualdade para analizar tamén 
como deben implicarse os homes na erradicación desta e na renuncia aos 
seus privilexios.  

Medo a igualdade entre os homes? 
Amparo Rubiales sinalaba (El País, 18.1.2010) que “Nunca pensamos que, 
cando a nosa democracia se fundamentou na liberdade e a igualdade, ía ser 
máis difícil para nós facer efectiva esta última, pois o medo á liberdade… non 
era nada comparado co medo á igualdade, máis xeneralizado e resistente”.
 
Moitos homes teñen medo á igualdade, aínda antes de saber qué significa. Queren que case nada cambie. Séntense alleos 
ao proxecto de igualdade e non lles importan as desigualdades e discriminacións sufridas polas mulleres, ás que seguen 
vendo destinadas ao matrimonio, a maternidade, o coidado e a entrega subordinada. Só están dispostos a cambiar o mínimo, 
a demanda sempre das mulleres, co fin de evitar o conflito con elas e de non perder algunhas prebendas e praceres que 
destas obteñen. Son homes instalados, que simulan acordo coa igualdade no trato público coas mulleres, asumindo a 
mensaxe do politicamente correcto, pero que volven á mensaxe machista en reunións só de homes e en moitos dos seus 
comportamentos cotiáns. Non queren cuestionar a súa propia posición no mundo nin a existencia de posibles privilexios, 
públicos e privados, de que gozan.

Unha evolución destes homes, que conforma unha masa social cada vez maior, é a daqueles homes que queren fuxir 
deste modelo de discriminación severa cara ás mulleres, para construír novas formas de relación sen dominación lacerante. 
Moitos son xa os homes non contrarios á equidade, aínda que interesadamente pasivos en facilitala. Reteñen e gozan os 
dividendos do patriarcado. Denuncian incluso a discriminación das mulleres, pero non lles molesta a súa subordinación vital 
a eles. A pesar do egoísmo da súa postura, son o principal albo ao que debe dirixirse o intento de implicar os homes nas 
políticas de igualdade, pois moitos outros están radicalmente opostos a elas.

Francisco Cirera Molina. Cambio de Uniforme. Certame 
Homes en proceso de cambio. Homes pola Igualdade. 

Delegación Bienestar Social, Igualdad y Salud. 
Ayuntamiento de Jerez.
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Así, en pleno século XXI podemos encontrar algúns homes que sobre-actúan o machismo máis rancio, reivindicando aínda a 
superioridade masculina. Son os denominados tardomachistas, que apelan aínda á natureza para reclamar que as mulleres 
deben estar na casa, ao servizo do marido e dos fillos. Pero outros homes xeraron un novo discurso para intentar frear o 
avance das mulleres e a perda de poder masculino sobre elas. Son os posmachistas, representantes dunha nova forma máis 
aséptica de loita contra as mulleres, xurdida cando xa resulta impresentable socialmente o tardomachismo máis descarnado 
e minusvalorador, rancio e viril, xa claramente identificado como desexo de manter o poder.

Os posmachistas tamén queren o poder, pero no seu posicionamento ideolóxico disimúlano, presentándose como críticos co 
machismo, favorables á igualdade, distantes do patriarcado e responsables no doméstico. Cargan profundamente contra o 
legado do feminismo, que consideran un erro, pois a asunción das súas teses non solucionou os problemas e xerou desamparo 
vital de fillos e dependentes, precariedade laboral, desemprego,… Critican que o feminismo quere privilexios para as mulleres 
que estas non conseguirían en igualdade. Chegan incluso a negar o concepto de violencia de xénero, individualizándoa 
no ámbito dos conflitos de parella e introducindo elementos como as denuncias falsas, a violencia consentida e a agresión 
mutua. Os homes posmachistas apelan a un presunto cientifismo das súas análises e reivindicacións, e declaran a busca 
do interese común, pois din non reivindicaren nada exclusivo para eles senón actuaren en interese dos menores, fronte ao 
egoísmo que asignan ás posturas do feminismo institucional.
 
Por detrás de todas estas manifestacións do machismo séguese 
apostando pola misoxinia e a subordinación das mulleres ao proxecto 
vital dos homes. E na base articúlase o discurso de que as mulleres 
queren o poder e os homes deben defendelo. Por que é tan difícil 
entender que as mulleres non queren mandar sobre os homes, senón 
que queren poder mandar sobre elas mesmas? Por que os homes 
non admiten a idea de que as mulleres gocen de tanta liberdade e 
centralidade vital coma eles? Cales seguen sendo os elementos 
definitorios da identidade masculina para que se teñan que enfrontar 
á posibilidade de que as mulleres obteñan o mesmo estatus vital ca 
eles? Por que teñen medo á igualdade e senten en perigo a súa propia 
identidade?

Os cambios socioculturais non poñen en perigo a identidade masculina, 
senón a dominación masculina. E non todos os homes están de acordo 
con esta. Hai unha minoría emerxente de homes proactivos cara á 
igualdade que queren liderar un discurso igualitario e antisexista, ao 
tempo que manifestan a inxustiza do modelo anterior. Asumen o reto de 
deconstruír o machismo e xerar novas identidades igualitarias, diversas 
e solidarias coa causa das mulleres e o propio desenvolvemento 
integral dos homes. Non se senten culpables de que o patriarcado cree 
a desigualdade do mundo en que naceron, pero si de se implicaren en 
corrixila e crearen un mundo mellor en que convivirmos en igualdade. 
Parecen asumir que a(s) identidade(s) masculina(s) deben incorporar 
definitivamente a equivalencia existencial coas mulleres.
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 Da masculinidade hexemónica como problema
 

Recoñecer a equivalencia existencial das mulleres é un cambio radical, pois ser home veu sendo definido como non ser 
muller, negando calquera contacto coas presuntas características femininas e desvalorizando estas. Desta forma, na tradición 
aínda vixente ser home non é só non ser muller senón sentirse superior a elas e crerse co dereito de dominalas e sabelas ao 
servizo propio. O poder e a liberdade están inscritos na supremacía de xénero, son parte da súa identidade de xénero, da súa 
autoidentidade e da súa posición social.

 A masculinidade convértese así nun xénero de definición inversa, que ten claro que a diferenza coas mulleres debe ser utilizada 
para preservar a desigualdade. Aínda é predominante na cultura occidental (e absolutamente omnipresente no panorama 
das diferentes culturas) unha masculinidade hexemónica que entende que a identidade masculina debe construírse contra 
as mulleres, incrustando na súa propia definición determinados privilexios, públicos e privados, pois ségueselles esixindo que 
sexan de e para os outros. Os homes machistas reivindican a non-reciprocidade e exercen a vampirización e apropiación do 
tempo feminino, xeralmente para gozaren de lecer e tempo libre á súa costa.
  
As identidades masculinas constrúense, polo tanto, referíndose cara a/contra as mulleres pero tamén con respecto 
aos homes, o grupo a que non se pode traizoar. Nese sentido, pode afirmarse que a masculinidade é unha activación 
homosocial, de tal forma que incluso nos hábitos cotiáns moitos homes buscan espazos homosociais como criterio distintivo 
de afirmación da súa masculinidade. A masculinidade defínese non polo que é, senón polo que fai no espazo público, onde 
debe permanentemente mostrar a súa afouteza: a competitividade descarnada con outros homes é a peaxe que debe pagar 
por reivindicarse permanente como home. Xa que a construción da masculinidade é reforzada e referendada polo grupo, a 
devandita construción está suxeita, por unha parte, a prácticas de autovixilancia e autorregulación, pero tamén á vixilancia 
panóptica e do control normalizador dos iguais1. A masculinidade debe estar permanentemente demostrándose, fronte a elas 
e ante eles, con toda unha gama de sistemas de identificación xerárquica e dicotómica. No noso medio, moitos homes, tanto 
de mediana idade como mozos e adolescentes, seguen incorporando a necesidade de presentárense socialmente como 
“todo un home”, presuntamente necesitados dunha sanción social que os reafirme na súa identidade persoal masculina. 
Non se é home ata que se demostra selo, nun modelo sobreactuado que debe incorporar rudeza física, autoridade, 
fortaleza, temperanza, racionalidade, disciplina, firmeza, independencia, iniciativa, liderado, insensibilidade, competitividade, 
superioridade, heroísmo, rectitude, invulnerabilidade,…

1 W. Martino e Pallota-Chiarolli, M., Pero, ¿qué es un chico? (Aproximación a la masculinidad en contextos escolares),  Barcelona, 
Octaedro, 2006, p. 112. 
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A obsesión por sobreactuar a masculinidade, por impostala para que non caiban dúbidas, mostra ás claras o carácter estrutural 
de relación de poder que sustenta unha masculinidade tradicional. Trátase dunha masculinidade hexemónica, descrita por R.W. 
Connell xa en 1989, que se define en oposición á feminidade e outras identidades masculinas, que aparecen subordinadas. 
Esta masculinidade hexemónica, de carácter practicamente normativo ata a actualidade, tería como principais características 
as seguintes, todas elas construídas a favor dunha relación de poder e diferenciación fronte ás mulleres:

- Conciencia de superioridade con respecto ao feminino: o home considérase a si propio independente, autosuficiente 
e mellor. Iso está na base da obxectualización da muller e da reclamación de que esta debe estar ao servizo do 
home.

- Exacerbada misoxinia, co repudio de todo o feminino e o desprezo dos valores tradicionalmente atribuídos ás 
mulleres. Nada pode tomarse nin aprenderse do mundo das que son inferiores, cando non directamente conectadas 
co mal.

- Exaltación da agresividade física como expresión da forza masculina e como lexítima estratexia para a resolución 
de conflitos.

- Gusto polo risco: ser capaz de asumir riscos físicos –ben saia un vitorioso ben incluso ferido–, xera ganancias na 
xerarquía dos homes.

- Defensa de privilexios públicos e privados: un home de verdade debe colaborar en conservar os privilexios sempre 
gozados. Renunciar a eles supón unha traizón á causa dos homes, unha masculinidade desaxeitada e a entrada en 
mundos desprezados2.

- Heterosexualidade ostentosa e coitocéntrica: para os homes, o sexo é máis unha forma de actuación, cun rendemento 
cuantificable e difundible, que unha expresión de amor e intimidade. As relacións sexuais son unha ocasión para 
demostrar a virilidade e dar a talla coas mulleres, que deben ser conscientes de que o sexo é algo que deben 
servir aos seus compañeiros. Para moitos homes, os encontros sexuais son máis un exame ca un diálogo. O coito 
heterosexual é a práctica sexual por antonomasia, en que o home volve caracterizarse como ser superior que “dá 
pracer” ou “fai un favor” á compañeira.

- Autocontrol emocional e cauterización emotiva: se os homes ocupan o poder e son autosuficientes, deben construír 
a súa invulnerabilidade emotiva. Os sentimentos de dor, vulnerabilidade, tenrura e medo, ... serían un perigo para a 
identidade masculina, un indicio de debilidade, de masculinidade efeminada ou, incluso, de temor homofóbico. Pola 
contra, o enfado, a ira e a agresividade interprétanse como fórmulas lexítimas de masculinidade na medida en que 
nin sequera se consideran emocións senón reaccións. A masculinidade dominante mostra temor á intimidade afectiva 
como espazo de comunicación das emocións, que considera femininas, e de revelación da propia vulnerabilidade. 
Os homes aprenden a ocultar a súa vulnerabilidade, incluso a si mesmos. O home que manifesta as súas emocións 
demostraría que non sabe controlalas ou xestionalas.

- Homofobia: a masculinidade homosexual é considerada como inferior, desaxeitada, traidora,… cando non 
dexenerada ou froito da enfermidade. Calquera incumprimento dos mandatos da masculinidade normativa carrexa 
entrar no territorio desvalorizado da sospeita de homosexualidade, polo que a homofobia acaba configurándose 
como a primeira barreira para unha evolución das identidades masculinas.

 

2 Así, non é estraño que a renuncia ao privilexio de que a muller se encargue da casa, aínda que os dous traballen fóra do fogar, apareza 
caracterizado como propio de miñaxoias, paspáns, xans delas, maricallos ou mandiletas. Moitos deses cualificativos, con importante base 
homófoba, amosan ás claras a perda de consideración pública que, na orde social sexista da tradición, supuña asumir as responsabilidades 
domésticas.
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Ser home non é ser machista 
Ser home non é ser machista. Non nacemos homes e mulleres, senón que chegamos a selo. E a construción dunha identidade 
machista é un proceso de educación diferencial coas mulleres. A masculinidade hexemónica é unha construción cultural, 
non un mandato biolóxico. É unha ideoloxía de poder e de opresión. Se se define como unha aprendizaxe social, debemos 
reivindicar que pode desprenderse e dar paso a outras formas de construír a identidade masculina, que inclúan a igualdade 
de recoñecemento, de consideración e de dispoñibilidade para si mesmos de homes e mulleres.
 
Para iso, os homes deben recoñecer a igualdade entre mulleres e homes como principio ético, político e xurídico internacional 
e como elemento integrante dos Dereitos Humanos. O valor da Igualdade debe reivindicarse como imprescindible para 
construír unha sociedade máis democrática e xusta. A partir diso, debe renunciarse ao gozo de privilexios, privados e públicos, 
e debe apostarse pola reciprocidade e a equivalencia nas relacións interpersoais.

Os Grupos de Homes Igualitarios traballan na devandita dirección, aínda que non sen controversias. Estes grupos de homes 
son un formato emerxente de asociacionismo masculino, aínda moi minoritario no estado español, que se van incorporar a 
unha tendencia que ten xa décadas de desenvolvemento no mundo anglosaxón e escandinavo. Adoitan ser grupos pouco 
numerosos, entre oito e quince persoas, que traballan para promover a implicación dos homes a favor da igualdade. Algúns 
sinais de identidade ideolóxica de todos os grupos serían:

•	 Cuestionamento da masculinidade tradicional
•	 Renuncia a privilexios e dividendos patriarcais
•	 Desexo de se liberar das cargas da masculinidade
•	 Compromiso activo na consecución dun mundo mellor con máis posibilidades para o desenvolvemento integral das 

persoas
 
Para iso, adoitan combinar a reflexión grupal e a autoformación co activismo social, en cursos e actividades en que 
frecuentemente asisten aínda moitas máis mulleres que homes. É dicir, obxectivamente, os Grupos de Homes aínda interesan 
máis ás mulleres que aos propios homes. Na súa acción política adoitan traballar sobre:

• a responsabilización masculina e a loita activa fronte á Violencia Masculina contra as Mulleres
• a responsabilización masculina en saúde e coidados, asumindo de forma igualitaria a responsabilidade no coidado 

das persoas, con promoción de paternidades comprometidas e igualitarias, capacitación en habilidades domésticas 
e corresponsabilidade interpersoal, tanto emocional como afectivo-sexual

•  a promoción, apoio, impulso e visibilización de modelos masculinos igualitarios con materiais e actos divulgativos
•  o apoio á diversidade de orientación sexual e a denuncia da homofobia
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Motores do cambio cara a identidade(s) masculina(s) igualitaria(s) 
A pesar do escaso percorrido histórico do devandito movemento no estado español, non debemos porén deixar de sinalar que 
existen xa certas diferenzas de enfoque entre grupos: uns gustan de definirse “contra a desigualdade” mentres outros o fan “a 
favor da igualdade”. Esa diferenza terminolóxica vén manifestar un diferente eixe prioritario de actuación. Para uns, a xustiza 
social e a mellora do estatus das mulleres deben ser o eixe inicial de traballo, coa renuncia aos propios privilexios causantes 
de discriminación para as mulleres. Para outros, a superación dos custos “da masculinidade” e as ganancias masculinas son 
o principal eixe para mobilizar o compromiso cun cambio persoal.

O motor conceptual duns é o deber ético de implicarse na loita contra a desigualdade, como 
garantía de mellorar un mundo en que formularse como homes igualitarios. A ética da igualdade e 
a ética do coidado serían os eixes desde os que deseñar a súa proposta. Para outros, o eixe sería 
o crecemento persoal sen a armadura emocional da masculinidade tradicional, que xera falta de 
intimidade e subdesenvolvemento afectivo, e sen a deslexitimación homófoba. Os primeiros son 
criticados por excesivamente profeministas e descoidadores da exploración masculina, necesitada 
de actuación terapéutica; os segundos de esencialmente narcisistas e descoidadores do papel 
masculino na erradicación da inxustiza social contra as mulleres, pois criticar a masculinidade 
hexemónica pode levar exclusivamente a mellorar a calidade de vida dos homes, sen ningún 
beneficio para as mulleres. 

Cremos que os tres poderían ser entendidos como os eixes do cambio masculino cos que é posible 
vencer as resistencias de moitos homes ao cambio cara á igualdade: a xustiza, a liberdade e as 
ganancias masculinas. Os homes cambiarán se valoran o malestar da actual situación, para eles 
mesmos e para as mulleres, e se aprecian as vantaxes do cambio cara a unha nova situación 
igualitaria, para eles e para elas. Os homes resistiranse ao cambio se perciben a situación actual 
como beneficiosa para eles e identifican só perdas de estatus no cambio cara á igualdade. 

Todos os grupos asumen o motor da liberdade na construción do proxecto de vida, sen as limitacións 
dos estereotipos sociais sobre mulleres e homes. O debate, pois, parece estar na centralidade ou 
non das ganancias masculinas. Os homes deben implicarse no cambio cara á igualdade só se 
gañan no cambio? Aquilo que lles supón un custo, pero é axeitado para o proxecto de igualdade, 
non debe ser asumido como eixo de actuación por eles?

A erradicación da desigualdade de xénero debería ser un motor suficiente para a acción dos 
homes aínda que, como sinala Bonino (1996), desaprender o machismo e abandonalo supuxese 
desvantaxes. Debería evitarse un enfoque mercantilista ou transaccional do cambio masculino 
cara á igualdade, pois este cambio debería darse mesmo se supuxese perdas, pois serían perdas 
de privilexios inmerecidos. Persoalmente sabemos que os homes gañamos co cambio, pero 
reclamamos que, se non gañásemos, deberíamos estar igualmente implicados neles. Por xustiza.
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A resposta radical ao debate é a esixencia moral de converterse nun home xusto, en contraposición á posibilidade de 
perpetuarse como suxeito privilexiado. Porén, esta idea matriz pode reforzarse con outras ideas de apoio para facer máis 
fácil ou atractiva a implicación masculina no proxecto de igualdade. Así, debe sinalarse que os homes que loitan contra a 
desigualdade e combaten os mandatos da masculinidade tradicional, obteñen polo menos:

• A coherencia vital co valor ético de incorporarse ao proxecto de igualdade
•  Os beneficios para o conxunto da sociedade, máis xusta, humana e desenvolvida, que repercutirán tamén neles
•  Os beneficios para as mulleres próximas aos homes, con consecuencias para a propia vida destes
•  Os beneficios no desenvolvemento persoal deses propios homes

 
Estas ganancias masculinas existen e a súa importancia non quere ser negada. É a súa centralidade 
dentro de determinados grupos o preocupante, polo que supón de novo androcentrismo e de 
sobrevaloración dos custos do patriarcado para os homes. Entre estas ganancias masculinas poden 
destacarse as seguintes:

•  un perfil ético de persoas e compañeiros máis xustos
•  unha identificación intelectual coas vantaxes dunha sociedade igualitaria
•  unha maior autonomía persoal
•  a liberación de estereotipos e mandatos de xénero que limitan o seu desenvolvemento persoal
•  a mellora da súa propia saúde ao abandonar condutas de risco masculinizadas
•  desenvolvemento de habilidades emocionais e relacionais, especialmente a empatía
•  un tempo persoal conseguido en igualdade, que pode ser gozado en parella.
•  o descubrimento das responsabilidades parentais no ámbito íntimo
•  unha maior implicación afectiva coas persoas que coida
•  unha mellor valoración do espazo íntimo
•  unha maior preocupación por mellorar o status das mulleres próximas
•  unha garantía fronte a calquera indicio de violencia de xénero

Ser non violento 

non abonda para ser 
igualitario
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As limitacións dos homes (presuntamente) igualitarios
 
Non é fácil ser un home igualitario alén do discurso público. O exemplo das resistencias masculinas a tomar parte dos 
permisos destinados á crianza, ponnos na pista da verdadeira dimensión do cambio masculino e do freo intencional a asumir 
esferas novas, se estas non supoñen unha ganancia inmediata. Saír do ámbito do éxito público para que as mulleres poidan 
ter as mesmas opcións de desenvolvemento profesional e vital aínda é minoritario. 

A igualdade non é tamén cousa de homes, senón sobre todo cousa de homes, pois eles son os que cuestionan aínda o 
concepto de equivalencia existencial. Todos os homes, e especialmente os autodenominados igualitarios, deben analizar se 
cren ou non que hai algo que as mulleres deban facer e do que eles deban estar libres. Se hai algunha responsabilidade que 
non sexa súa. Ou se hai algo que os homes poden facer e a elas lles debe estar vetado. Se hai ou non homes capaces de 
convivir en igualdade cunha muller libre, actuando coherentemente na súa saída do mundo laboral para favorecer o proxecto 
vital da súa compañeira, a xustiza social, a responsabilidade paterna no coidado, a igualdade laboral e a propia coherencia 
ética. 

Ser home igualitario debe comportar o compromiso de facer posible ser home doutra(s) maneira(s) pero, sobre todo, de 
implicar os homes na mellora das condicións de vida das mulleres do seu tempo e das novas xeracións. Reivindicar homes 
autónomos e respectuosos que poden compartir a súa vida cunha muller tan libre e importante como eles. Que non só queren 
evolucionar para mellorar a súa calidade de vida, senón que entenden que o seu tempo comprometido estao co traballo e 
coa unidade familiar; que o seu tempo compartido constrúeno desde a igualdade, e que o seu tempo persoal permítelles 
identificar as súas formas de ver o mundo, de melloralo e de gozalo. Poderíamos pensar que xa hai homes deste tipo e que 
supoñen un exemplo e un horizonte para novas xeracións de homes. Porén, Susana Covas3 sinala cómo moitos homes pola 
igualdade sono desde a tutorización vital dunha compañeira feminista, que lles esixe e ensina comportamentos antisexistas, 
corresponsables e non violentos como ingredientes básicos dunha convivencia igualitaria. Son homes autocompracentes 
por sentírense mellores seres humanos nas súas relacións sociais e afectivas, e celosos do enriquecemento emocional 
que lles supón esta convivencia: “Hai unha clara percepción do positivo que é aprender da sensibilidade e da capacidade 
empática que teñen as mulleres, que segundo eles expresan mellor os seus sentimentos e xestionan mellor as súas emocións 
e afectos. Porén, persiste a tendencia a naturalizar a racionalidade como atributo masculino… A xestión de emocións e 
sentimentos das mulleres está valorado en relación ao recoñecemento do que eles perciben como carencias propias, pero a 
racionalidade de que se senten sobrados, aparece timidamente recoñecida na muller e sempre e cando non contradiga a súa”. 
 
É máis, algúns destes homes igualitarios non parecen identificados radicalmente coa equivalencia existencial, pois cústalles 
respectar o mesmo grao de autonomía vital das mulleres “[…] nas súas decisións, os seus espazos propios tanto na vida privada 
coma no desenvolvemento das súas carreiras laborais, as súas amizades, a distribución dos seus tempos, etc.”. No fondo, “[…] 
continúan xerarquizando e recoñecendo só a muller nutridora, provedora dos nutrientes existenciais necesarios para unha vida 
de calidade, que […] neste perfil de homes xa non pasa polas actividades domésticas nin por outro tipo de necesidades básicas. 
Non só ven natural que elas ofrezan novos códigos de vida máis éticos, que todos recoñecen duros pero enriquecedores, senón 
que ademais parécelles natural que sexan elas as que deban destinar gran parte da súa enerxía vital a intentar conciencialos, 
forzalos a cambiar, confrontar as súas resistencias, e sen esperar ningunha reciprocidade nas contribucións nutrientes”. 

3 Covas, Susana, informe “Hombres con valores igualitarios. Historias de vida, logros alcanzados y cambios pendientes”, Madrid, 
Ministerio de Igualdad, 2010.
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En definitiva, como sinala Susana Covas, “seguiría pendente aínda 
neste perfil de homes, a conciencia de que os vínculos igualitarios 
requiren dunha profunda reciprocidade estrutural […] aínda faltaría 
descubrir ou desenvolver as verdadeiras contribucións masculinas 
[dos homes igualitarios] que enriquezan a vida das mulleres”.
 
Algo falla aínda cando os comportamentos igualitarios nos homes 
dependen da maior ou menor enerxía que destinen as mulleres 
para esixilos. Dá medo pensar que aínda sexa así durante décadas, 
un medo real á perpetuación da inxustiza, moito máis intenso que o 
presunto medo á igualdade que senten algúns homes.

Andrés Gude. Un dia perfecto. Certame Homes en proceso 
de cambio. Homes pola Igualdade. Delegación Bienestar 

Social, Igualdad y Salud. Ayuntamiento de Jerez. 
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A masculinidade debe estar 

permanentemente demostrándose, fronte ás 

mulleres e ante os outros homes, con toda 

unha gama de sistemas de identificación 

xerárquicos e dicotómicos
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Para saber máis ou cuestionarte no ciberespacio:
 
1. www.hombresigualdad.com Sitio web do Programa Hombres por la Igualdad da Delegación de Igualdade e Saúde do 
concello de Xerez da Fronteira, que ofrece un excelente fondo documental en castelán escrito por homes e dirixidos a 
homes desde unha perspectiva igualitaria. Ofrece materiais na área de educación para potenciar novas masculinidades 
igualitarias específicas para homes, así como varios materiais relacionados que podes descargarte desde o seu propio 
sitio web.
 
2. www.europrofem.org Web europeo de homes profeministas, onde está dispoñible información sobre a Campaña do Lazo  
Branco  a nivel europeo, así como unha listaxe de organizacións implicadas nela en diferentes países da Unión Europea, 
etc… Asemade, ten unha ampla base de documentación dividida en categorías como violencia masculina, sexualidade 
masculina, perspectiva de xénero... con artigos, vídeos, audios, etc. Ampla información sobre a campaña do Lazo Branco 
en Europa en www.eurowrc.org.

3. www.whiteribbon.ca  A campaña do Lazo  Branco naceu en Canadá e é a experiencia internacionalmente máis organizada 
de implicar os homes na erradicación da violencia de xénero. Esta páxina ofrece recursos didácticos, kits educativos, 
pósteres para fomentar a implicación masculina, ligazóns internacionais variadas nesta materia, etc… 
 
4. http://www.ahige.org Unha fonte de información sobre o minoritario movemento de homes que, desde unha postura 
profeminista, intentan entender as identidades masculinas de xeito que estas se constrúan fóra da dominación masculina 
contra as mulleres. Dependente da Asociación de Homes pola Igualdade de Xénero (AHIGE), defenden relacións de consenso 
e de colaboración que fagan posible o despregamento das subxectividades femininas e masculinas en liberdade e en 
equidade, tanto no ámbito íntimo coma na esfera pública, sen predominios nin exclusións, en igualdade e desde a diferenza. 

5.www.singenerodedudas.com SinGENEROdeDUDAS.com defínese como unha bitácora especializada en xénero, 
democracia e cidadanía activa de mulleres e homes. Os seus contidos céntranse especificamente en igualdade de xénero, 
estratexias de equidade e procesos participativos, información sobre desequilibrios de xénero detectado, políticas de 
igualdade e gender mainstreaming. Os artigos e opinións que insire permiten ser comentados co fin de configurarse como 
punto de encontro e foro de debate permanente e aberto, cun importante percorrido no tema da abolición da prostitución e 
na erradicación da violencia de xénero.

6. http://igualeseintransferibles.blogspot.com Páxina da PPIINA (Plataforma por Permisos Iguais e Intransferibles de 
Nacemento e Adopción). A PPIINA vén aglutinando a reclamación de lograr no futuro que o nacemento e a adopción xeren 
permisos iguais, intransferibles e coa mesma parte obrigatoria para mulleres e homes. Iso supón modificar o eixe desde a 
criatura, cuxa atención segue garantida, á consecución da igualdade parental na crianza e as súas consecuencias na real 
igualdade de oportunidades, pois fai que as empresas vexan que son tanto as mulleres coma os homes os que se ausentan 
do posto de traballo durante a parte do permiso que lles corresponde. As propostas concretas da PIINA permiten unha 
reflexión para diferenciar políticas de familia e políticas de igualdade. Para a PPIINA, mentres os permisos de paternidade 
non sexan iguais aos de maternidade, seguirán respondendo a un modelo de amabilidade pero non de igualdade. 

7. http://hombresporlaigualdadpalencia.blogspot.com/ Incipiente canle de comunicación con Codo a codo. Grupo de 
Hombres por la Igualdad de Palencia, con apartado de información gráfica e denuncias de campañas.
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Para saber máis ou cuestionarte na biblioteca:
 
Arconada, Miguel Ángel, “La igualdad es cosa de hombres (Compañeros corresponsables, trabajadores coherentes)”, El 
Clarión, Intersindical Stes-Intersindical, 2010

—  “El dinero es cosa de dos”, Padres y Maestros, setembro 2009.

—  “Educar en la prevención de la violencia de género: el reto de educar alumnos igualitarios”, Padres y Maestros, marzo 
2008.

—  “La responsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico: ¿tradición o Justicia?” en Puebla (México),  La Manzana, 
volumen Imaginarios sociales de la masculinidad, 2008

—   “Coeducar desde el privilegio de ser hombre”, en  Jerez, Actas II Jornadas Estatales sobre la condición Masculina, 2008. 
Arconada, Miguel Ángel, e Leal, Daniel “Educar para convivir. Una propuesta integral para educar contra la violencia de 
género”, Materiales del Curso de experto/a universitario/a en “Malos tratos y violencia de género. Una visión multidisciplinar”, 
Madrid, UNED, 2008.

Arconada, Miguel Ángel, e Lomas, C., “La construcción de las identidades masculinas en el lenguaje y en la publicidad”, en 
¿Todos los hombres son iguales?, Barcelona, Paidós Educador, 2003.

Bonino, Luis, “Micromachismo: el poder masculino en la pareja «moderna»”. En Voces de hombres por la igualdad,  Lozoya, 
J. A. e  Bedoya, J. C. (comps.), edición electrónica de Chema Espada: http://vocesdehombres.files.wordpress.com/2008/07/
micromachismos-el-poder-masculino-en-la-pareja-moderna.pdf .

—  Hombres y violencia de género, Madrid, Ministerio de Igualdad, 2008.

— “La condición masculina a debate: Teoría y práctica sobre el malestar de los varones “, Área 3 nº 4, 1996. 
 
Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 2000.

Covas, Susana “Hombres con valores igualitarios: historias de vida, logros alcanzados y cambios pendientes”, Madrid, 
Ministerio de Igualdad, 2010.

Lagarde, Marcela, Claves feministas para la autoestima de las mujeres, Madrid, Ed. Horas y horas, col. Cuadernos 
inacabados, 2000. 
Lombas, Carlos (coord.), ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación, Barcelona, Paidós 
Educador,1999.

—  ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales, Barcelona, Paidós, 2003

—  ¿El otoño del patriarcado?Luces y sombras de la Igualdad entre mujeres y hombres, Barcelona, Península, 2008 
Lorente, Miguel, Los nuevos hombres nuevos, Barcelona, Destino, 2008.

Magallón, Carmen, Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI, 2006. 

Martino, W. e Pallota-Chiarolli, M., Pero, ¿qué es un chico? Aproximación a la masculinidad en contextos escolares, 
Barcelona,  Octaedro, 2006. 
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IDENTIDADES,
PODERES E PRÁCTICAS 

PERFORMATIVAS

Elisa Gómez Sánchez-Albornoz

As dificultades coas que se atopan as mulleres no camiño cara ao poder 
ou o liderado, veñen dadas por factores externos que se asentan na base 
mesma da estrutura da sociedade e que xiran todos en torno a un sistema 
de sexo/xénero desigual e heterocentrado. Como mulleres, levamos 
séculos atacando o sistema e os seus estamentos de poder dende as 
marxes. Atrás quedaron as históricas loitas das traballadoras do téxtil de 
Nova York, as do dereito ao voto, as libradas para sermos recoñecidas 
cidadás de pleno dereito ou os tempos en que pedíamos permiso para 
entrar. Semellaba que acadando a igualdade formal e legal entre mulleres 
e homes o camiño cara á igualdade real, sería coser e cantar1. Hoxe non 
só esiximos entrar e permanecer, senón tamén participar e que as nosas 
voces sexan escoitadas e tidas en conta. 

Parte das reivindicacións e loitas dos movementos feministas da segunda 
metade do século XX traducíronse na entrada das mulleres nas institucións, 
e, a canda elas, entraron tamén nas axendas políticas as cuestións que nos 
afectaban especificamente como mulleres, sen ter porque ser estritamente 
“un problema de mulleres”, como, por exemplo, a corresponsabilidade, 
a paternidade responsable, a construción dunha nova masculinidade, a 
coeducación, o aborto, a violencia de xénero, as políticas de novos usos 
do tempo, a ausencia de mulleres en postos de alta dirección, etc. e que 
afectan negativamente ao conxunto da sociedade. 

Empezou así outro xeito de loitar, dende dentro, e que deu e segue a 
dar grandes triunfos para as sociedades precipitadamente definidas 
como democráticas, pois aínda non se pode dicir que son sociedades 
democráticas plenas, xa que non son igualitarias se as súas cidadás e os 
seus cidadáns non gozan das mesmas oportunidades de desenvolvemento 
ou non teñen o mesmo acceso aos recursos públicos, polo “simple feito” 
(que de simple non ten nada) de seren muller ou home, aínda que pouco a 
pouco vaian tendo os mesmos dereitos2.

1 Emprego intencionadamente esta expresión, tan cargada de sexismo, pois dá a entender que coser e cantar -tarefas asociadas 
tradicionalmente no noso contexto cultural ás mulleres- son tarefas doadas, nunha intención clara de desvalorizalas ao ser feitas 
maioritariamente por mulleres.
2 A pesar da aprobación da Constitución e do recollido no seu artigo 14, durante estes anos seguiron perdurando discriminacións directas 
que afectaban á igualdade formal entre mulleres e homes, como a prohibición para as mulleres de participar nos exércitos e corpos de 
seguridade do Estado, a obrigación para os homes de facer a mili, non poder escoller a orde dos apelidos, a transmisión da nacionalidade 
vía masculina (ver reforma ano 2003, artigo 20 do Código Civil), ou poder gozar indistintamente de permisos por nacemento de filla ou 
fillo, entre moitas outras. 93
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Os avances fóronse plasmando na conquista e reforma das propias estruturas, dende dentro, pero tomando forzas sempre 
do ar que chegaba dende as marxes externas, e que se reflectiron en: novas medidas lexislativas (lei de conciliación, lei de 
impacto de xénero, lei integral de violencia de xénero, lei de igualdade...), reformas educativas (a coeducación e a igualdade 
entre mulleres e homes como un valor educativo, a implantación de estudos de xénero no panorama universitario...), reformas 
económicas (recoñecemento das pensións “non contributivas”, ...), creación de institucións públicas específicas que traballan 
no avance das mulleres e a favor da igualdade de xénero (Instituto de la Mujer, Servizo Galego de Igualdade, Ministerio de 
Igualdad.....), medidas específicas como o sistema de cotas, as accións e discriminacións positivas no eido do emprego, as 
“listas cremalleira”, a configuración de gobernos paritarios, etc. reformas que reflicten o poder que van acadando as mulleres 
no interior das institucións, e ao mesmo tempo deixan ver a insuficiencia ou os baleiros aínda existentes en determinados 
espazos onde se exerce o Poder (con maiúsculas).

A pesar do gran avance das mulleres no derradeiro século en termos xerais, aínda segue a haber un grande déficit de 
mulleres nos postos de alta dirección, xestión, poder, liderado e toma de decisións. Non é que as mulleres non acadasen 
estes postos, senón que non o fixeron en proporción ao seu adianto xeral na sociedade. 

Por outra banda, obsérvase que superados os impedimentos legais noutrora definidos como as barreiras técnicas que non 
permitían instrumentalmente o avance socioeconómico das mulleres dados os seus baixos niveis formativos e cualificativos, 
e que en teoría eran a principal traba para o acceso aos órganos de poder, dirección e liderado, obsérvase que seguen a 
existir barreiras. Agora son menos definidas, menos visibles e tanxibles, son de vidro, pero seguen situadas no interior do 
propio sistema –por non dicir que son parte intrínseca del– no interior das súas propias institucións (onde se asenta o poder), 
e no inconsciente das persoas que fan que a maquinaria do sistema se mova, no imaxinario colectivo, nas súas expectativas 
de xénero, dándolle deste xeito vida e perdurabilidade ao sistema, ao reproducilo e validalo reiteradamente unha e outra vez 
chegando case á súa naturalización e normalización, poñendo en escena prácticas teatrais específicas da masculinidade 
nunha repetición ritualizada das normas de xénero. 

Hoxe o noso obxectivo é ir derrubando as barreiras estruturais que aínda nos están a impedir chegar ao cumio como ética 
e proporcionalmente merecemos. A propia Constitución Española no seu artigo 23 prevé a participación da cidadanía nos 
asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes, así como o dereito a acceder en condicións de igualdade ás 
funcións e cargos públicos; e isto último, no caso das mulleres non se dá3. 

3 Tamén o artigo 9.2, obriga aos gobernos públicos a promover as condicións para que a igualdade das persoas sexa real e efectiva; e 
remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude ademais de facilitar a participación de todas as persoas tanto na vida 
política, económica e cultural coma social.
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O máis difícil, para chegar á cima, está a ser a deconstrución do sistema sexo/xénero desigual que nos encorseta4 como mulleres 
e como homes, que non nos deixa ver máis alá de dous modelos monolíticos estereotipados de ser muller e de ser home, 
que sinala un carácter performativo para cada sexo que define as marcas de representación da identidade da masculinidade 
e da feminidade esbozadas tanto polos códigos sociais coma polas pautas culturais maioritariamente dominantes. O xénero 
constrúese a través das relacións de poder desiguais entre mulleres e homes, e para que se estableza unha relación de 
desigualdade ten que haber un xénero ao que socialmente se lle outorga maior valor social, poder, recoñecemento e prestixio. 
Esas mesmas persoas que lle outorgan esa maior valía, son, somos, as que podemos deconstruír esa relación entre xéneros 
desigual, derribar o poder que lle outorgamos ao xénero masculino.

O poder aséntase na repetición ritualizada, a través de normas de xénero, da propia performatividade do xénero, nunha 
reiteración forzada desas normas de xénero non escritas en ningún lugar tanxible, en ningún manual interno institucional, en 
ningún convenio laboral, nin nos estatutos dunha organización política ou social, pero sempre presentes no espazo onde se 
exerce o poder, onde se leva a cabo o discurso que retroalimenta o poder. 

A performatividade do xénero masculino é a que dun xeito abafador se apodera do poder, e consiste na repetición de actos, 
xestos, movementos, ollares, verbas, vestimentas, nun xeito de posicionarse fisicamente no espazo, de establecer pactos, 
de escoller e excluír; en resumo, de manter o poder. Isto explica que as primeiras mulleres que acadaron o poder imitasen 
inicialmente o xeito de exercer o poder dos homes, esa performatividade masculina, a súa posta en escena, masculinizándose 
elas mesmas. Foron acusadas de pouco femininas, de rachadoras de moldes, subversivas do xénero, polo seu afastamento 
da significación social que asumía o sexo nese contexto cultural e momento histórico, o cal supuña un agravio, pero tamén 
son identificadas hoxe como heroínas, rachadoras de moldes que re-territorializaban subversivamente o xénero. 

A lista vén de lonxe, dende Xoana de Arco, Cristina de Suecia, ou o caso da nosa penalista Concepción Arenal, que se 
mofou do sistema asistindo á Universidade vestida de home e da mesma guisa participaba en tertulias políticas, até Margaret 
Thatcher, renomeada como “dama de ferro”, todas elas nunha actitude subversiva que hoxe mesmo definiríamos como queer. 
Pero nesta perfomance do poder, para triunfar, as mulleres non debían desenvolver as “súas propias capacidades” de xénero 
senón emular as reinantes, as dos homes; era a estratexia da adaptación ao poder.

Esta posibilidade exitosa para as mulleres de reapropiarse e reinterpretar para o seu exercicio do poder certas normas, códigos 
de actuación e vestimentas asignadas ao sexo masculino, deixa ver a fraxilidade final das pautas de poder baseadas no feito 
diferencial de que ese poder, ese espazo, é masculino, no sentido de que nel interactúan individuos que se autoidentifican, e 
son identificados polo resto das persoas, como do sexo masculino, por unha serie de trazos externos en aparencia facilmente 
imitables, reapropiables, nesa repetición ritualizada das normas de xénero que produce suxeitos políticos clasificados como 
mulleres ou homes.

4 Quero salientar o simbólico desta prenda e da expresión, pois xa no seu día tivemos tamén que nos liberar desta peza de roupa. Ás 
mulleres o corsé limítanos porque reforza a “nosa feminidade” materializada na construción dun corpo determinado, e aos homes porque 
usalo pon en cuestión a “súa virilidade”.

95



96

Na mesma liña, a linguaxe, que por unha parte non está libre de prexuízos sexistas que invisibilizan a realidade das mulleres, 
ao ocultalas baixo o uso xenérico do xénero gramatical masculino como universal, tamén forma parte desa posta en escena da 
masculinidade e da feminidade. Pódese dicir que existe unha perfomance lingüística de xénero. A linguaxe oral é empregada 
polo suxeito discursivo nos seus actos de poder. O feito de que o acto da fala sexa ao mesmo tempo un acto corporal dálle un 
dobre sentido, pois no momento en que se está a falar, existe no espazo o feito en si de falar (como acto), pero ademais o acto 
en si de falar é un acto performativo levado a cabo por un suxeito social cunha identidade corporal e de xénero, á que se lle 
recoñece socialmente un valor. A súa posta en escena faise empregando un ton de voz, unha entoación, un xeito de dicilo (un 
xesto asociado, un ollar, unha modulación, etc.) que fará o suxeito falante en función de diversas variables: do/a interlocutor, 
de se está interactuando nun espazo público ou privado, de saberse en posesión do poder, etc. O xeito de falar non reflicte 
tan só unha relación de poder, senón que a, ou o, posible falante, efectúa tal dominación e autoidentifícase con ela no xeito 
en como fala, na reiteración dos actos performativos que acompañan o seu discurso. No entanto, a linguaxe actúa coma 
unha axencia de poder, e como tal ten excluídas do discurso histórico as experiencias das mulleres, invisibilizado o papel que 
xogaron as mulleres con poder na Historia, no mundo empresarial, político, ou a voz das mulleres líderes. 

A necesidade constante de ritualización xestual das significacións sociais dos roles, deixa ver as fisuras da materialización 
inamovible deses roles, en concreto da masculinidade sobre a que se asenta a mística do exercicio do poder. 

E foi así como dende as marxes do sistema, e dende a marxinalidade de sabernos mulleres transgredindo o mandato 
de xénero, decidimos non seguir ao pé da letra esa mensaxe e buscar e sacar proveito das fugas do sistema, a saber, 
adoptando papeis masculinos, profesións de homes, ocupando os espazos dos homes, conquistando o espazo público, 
reapropiándonos da súa vestimenta, ou, pola contra, conservando a nosa identidade de xénero e feminizando así o espazo 
coa nosa performatividade específica, ou cando menos apropiándonos del, para que sexa tanto de mulleres coma de homes 
e poñendo en valor o feminino.

As mulleres aprendemos tamén que podíamos transformar o lugar de traballo e do poder, expresando, e non tiñamos 
para iso que renunciar aos trazos que normativamente definen a identidade feminina neste ámbito (maior capacidade de 
comunicación, valor do coidado fronte á autoridade, a franqueza, a confianza, a comprensión, a empatía, prestar axuda e 
apoios desinteresadamente, etc.), elementos que as mulleres incorporaron ao seu estilo de liderado, e que agora se están 
a valorar positivamente, ao existiren posibilidades de re-materialización do poder que poñen en cuestión a hexemonía da lei 
masculina, das marcas da súa identidade de xénero nestes ámbitos, e pasando a apropiarnos deses espazos.

Este xeito de exercer o poder e o liderado foi definido e identificado inicialmente como “o outro”, a alteridade feminina do 
poder, dende un punto de vista establecido fóra das marxes, porque o Poder como tal era visto e pensado só e de por si  como 
masculino, e todo o que non se axustase a este patrón quedaba fóra, era “o outro”. Pero cada día máis outras estanse a facer 
co poder, re-territorializando o espazo.
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E fronte a todos os prognósticos que vaticinaban a perda de identidade de xénero das mulleres na súa entrada nas esferas 
de poder, esa entrada, máis que levar a unha reapropiación dos códigos de poder, e por tanto dos códigos masculinos, 
está levando a unha deconstrución do estereotipo de poder tradicional, hexemónico, vertical e autoritario, cuestionando e 
formulando unha revisión do modelo clásico piramidal baseado na autoridade, e inxectando así novos códigos performativos 
neses espazos.

Pero para a permanencia das mulleres no poder e liderado, precísanse determinados apoios para vencer os obstáculos 
internos aínda vixentes no modelo tradicional. Por unha parte, trátase de recuperar as aprendizaxes perdidas durante os 
anos que estivemos apartadas do poder, e das consecuencias do proceso de socialización diferencial de homes e mulleres; 
a saber, reforzamento das habilidades directivas, fomento do espírito emprendedor, creación de redes de mulleres, grupos 
de presión ou de mentoras con poder, acceder á información informal que se dá en espazos vetados para ás mulleres (bar, 
fútbol, batidas de caza, prostíbulos...), aprender a lidar coas normas reguladoras da hexemonía heterosexual (minisaia é igual 
a muller dispoñible sexualmente para o goce masculino, ter entre 30 e 40 anos equivale a que vas ser nai nestes anos...) coas 
microdesigualdades cotiás da cultura androcéntrica (chistes machistas, comentarios sexistas, observacións e valoracións 
estereotipadas), rachar  coas regras de promoción habituais, e reclamar por unha banda a existencia de servizos de apoio 
para o coidado de persoas dependentes, e tamén a asunción das responsabilidades familiares e do coidado por parte dos 
homes, e poder así esnaquizar todas as paredes e teitos de vidro que vaiamos atopando, como fixeron recentemente a 
chanceler alemá Angela Merkel, as presidentas Michelle Bachelet de Chile, Ellen Johnson Sirleaf de Liberia, ou a presidenta 
do Tribunal Constitucional Mª. Emilia Casas Baamonde... que foron as primeiras mulleres que conseguiron eses cargos nos 
seus países e incluso continentes. 
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Mª Elena De Jesús Rodríguez
Directora do CIMM, psicóloga e profesora asociada da Universidade de Vigo

Pese aos avances experimentados nas últimas décadas en materia de igualdade entre mulleres e homes, non só a nivel 
lexislativo, senón tamén a nivel social, cultural, político ou económico, o certo é que o actual sistema educativo, sexa cal sexa 
o nivel considerado, segue arrastrando unha carga considerable de sexismo que, ao fin e ao cabo, non reflicte outra cousa 
que a discriminación de xénero imperante aínda na nosa sociedade. Unha sociedade na que, se ben de xeito máis sutil ou 
agochado que en épocas pasadas, persiste o trato diferente das persoas en función do seu sexo e que simultaneamente 
establece xerarquías en base a ese mesmo criterio. 

Concretamente no ámbito educativo, superada a etapa da escola segregada coa Lei Xeral de Educación, os anos 70 do 
pasado século viron xurdir as escolas mixtas nas que nenos e nenas compartían espazos físicos e proxectos curriculares, 
mais o modelo educativo transmitido era o patrón masculino, no que se introducía as nenas borrando todo sinal da súa 
especificidade. De aquí que os protagonistas da educación seguiran a ser os nenos, en tanto que as nenas continuaban a 
interiorizar unha actitude conformista de relegación a un segundo plano. Todo isto viuse reforzado pola carencia de referentes 
significativos cos que identificarse nos contidos curriculares e nos libros de texto empregados, nos que se transmitían imaxes 
estereotipadas empobrecedoras para ambos os sexos.
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Así as cousas, para mudar esta situación é preciso tender a un sistema que recolla as calidades masculinas e femininas e 
no que todas as persoas, independentemente do seu sexo, participen de ambos os dous. É dicir, transcender a escola mixta, 
entendida como mera convivencia de nenos e nenas en tempos e espazos, convivencia que se ben constitúe un paso previo 
necesario para a implantación dun programa que realmente queira ser coeducativo, resulta a todas luces insuficiente, como 
moi ben o documenta a historia educativa recente do noso país. 

Xa no presente século, a Lei Orgánica de Educación, aprobada en maio de 2006, supuxo un punto de inflexión en relación coa 
etapa e a normativa precedente (continuando a senda xa iniciada pola LOGSE no seu momento). Nela aparecen numerosas 
referencias á igualdade entre mulleres e homes relevantes desde o punto de vista coeducativo. A través desta regulamentación, 
o mesmo concepto “coeducación” vaise incorporando ás políticas educativas, constituíndo un avance importante para acadar 
un modelo escolar equitativo no que se combatan a discriminación, os estereotipos sexistas e as xerarquías por motivos de 
xénero.

Tamén, o artigo 24 da Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, recolle que 
as Administracións educativas, no ámbito das súas respectivas competencias, teñen como obxectivo, entre outros, “A 
cooperación co resto das Administracións educativas para o desenvolvemento de proxectos e programas dirixidos a fomentar 
o coñecemento e a difusión, entre as persoas da comunidade educativa, dos principios de coeducación e de igualdade 
efectiva entre mulleres e homes”.

Un modelo así considerado debe apropiarse de elementos do feminino e do masculino, sen predominar como referente un só 
deles: o modelo masculino; debe promover un sistema de aprendizaxe no que nenos e nenas poidan adquirir as habilidades 
necesarias para acadar a autonomía persoal no ámbito doméstico e no económico e social; debe permitir conectar o alumnado 
cos seus afectos sen encaixalo en moldes estereotipados. En definitiva, velará para que nenas e nenos teñan as mesmas 
posibilidades, reciban o mesmo tipo de ensino, se sometan ás mesmas esixencias e realicen idénticas avaliacións. Esta praxe 
debe ir á procura dun cambio de modelo (e non dos individuos) no que se introduzan os elementos de valoración da cultura 
tradicionalmente feminina e no que se superen as xerarquías como a única vía para acadar a igualdade, pero sen negar as 
diferenzas entre mulleres e homes, como tampouco entre culturas, etnias ou clases sociais perfiladas en base ao patrón 
segregador do traballo intelectual versus o manual.

Así pois, dado que a escola non é un terreo neutro, xa que as desigualdades entre nenas e nenos, mozas e mozos persisten 
a pesar da igualdade no acceso á educación, coeducar implica esixir unha intervención explícita e intencionada que parta 
necesariamente da revisión das pautas sexistas e dos valores androcéntricos imperantes na nosa sociedade e das institucións 
nas que se desenvolve a vida das persoas, en especial das educativas, posto que é neste contexto onde se transmiten e 
reproducen os estereotipos e se perpetúan as desigualdades en función do xénero. E aquí é onde entronca, precisamente, a 
necesidade de promover a creación de espazos alternativos e complementarios ao ámbito da educación formal, espazos nos 
que a coeducación sexa o modelo polo que se rexan as pautas socioeducativas a implementar, non só con nenos e nenas, 
senón tamén con rapaces e rapazas, pais e nais, lugares de aprendizaxe e lecer adaptados ás necesidades e aos tempos 
das familias e á súa conciliación, onde descubran unha linguaxe inclusiva que nomea e representa a ambos sexos e se lles 
faciliten oportunidades para coñecer e traballar os seus corpos e as súas emocións e sentimentos, un lugar, en suma, onde a 
diversidade e a equidade se convertan nas ferramentas esenciais do desenvolvemento integral das persoas.

Consciente da lagoa existente en relación con este tipo de dispositivos no Concello de Ourense, a Concellería de Igualdade - 
CIMM inaugurou en xuño de 2012 o “Espazo Coeduca”, un lugar de referencia para implementar un programa socioeducativo 
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que permita conciliar os tempos laborais, familiares e persoais das ourensás e os ourensáns como unha medida compensatoria 
incardinada no II Plan para a Promoción da Equidade de Xénero do Concello de Ourense 2010-2014. Para iso, dispúxose 
dunha sala específica ampla con xoguetes, películas, contos, libros e xogos educativos e de mesa para nenas e nenos -nos 
que se velou por un correcto tratamento non sexista dos seus contidos e usos- e unha sala multiúsos para traballar tamén 
coas familias. 

No Espazo Coeduca, durante os meses de xullo e agosto de 2012, desenvolvéronse actividades lúdicas e creativas que 
posibilitaron que as nenas e os nenos se sentiran protagonistas do seu propio proxecto vital ao tempo que lles permitiron 
vivenciar que o feito de ser mulleres ou homes ten a mesma importancia.

Respecto ás familias, neste espazo alternativo e igualitario, de aprendizaxe e lecer, pretendeuse concienciar nais, pais e 
outros membros adultos destas sobre o condicionamento que os estereotipos e expectativas transmitidos inconscientemente 
ás súas fillas e fillos poden exercer no seu desenvolvemento persoal.

O programa de verán constou de varios módulos: 
expresión corporal, artística e cociña creativa, 
levados a cabo en horario de mañá (luns, mércores 
e venres de 11:00 a 13:00 h) con nenas e nenos 
de 4 a 10 anos;  espazo compartido en familia, 
quincenalmente, en horario de tarde (xoves de 
18:30 a 20:00 h), e masaxe en familia, con nenas 
e nenos de 1 a 4 anos, nais e pais, os martes de 
18:30 a 19:30 h. 

A xestión do programa levouna a cabo Armela 
Xestión de Servizos Sociais e Educativos, unha 
entidade especializada en xénero, con experiencia 
acreditada neste ámbito, así como en materias 
específicas para a execución de determinadas 
actividades e obradoiros (masaxe, danza 
contemporánea).

Nas actividades de verán participaron en total 
128 persoas: 31 nenas, 26 nenos, 48 mulleres e 
23 homes, se ben polas limitacións espaciais e 
da metodoloxía de traballo empregada (pequeno 
grupo) foron moitas as que non se puideron 
beneficiar destas, pasando a engrosar unha lista de 
agarda á que se tentará dar resposta en sucesivas 
edicións do programa, dado o nivel de satisfacción 
manifestado polas persoas participantes e, en 
definitiva, do éxito acadado, tal como se reflicte 
nos indicadores de avaliación empregados.

101



102

Na súa implementación levouse a cabo unha metodoloxía integradora, 
motivadora, activa e participativa, fomentando o desenvolvemento 
de actitudes críticas cara á educación baseada en estereotipos 
sexistas, xeradoras de desigualdades en función do xénero e 
responsables en moitas ocasións da violencia exercida contra as 
mulleres polo mero feito de selo. Nas actividades e obradoiros 
empregouse unha metodoloxía vivencial baseada principalmente en 
dinámicas grupais, nas que se partiu das propias experiencias das 
nenas, nenos e familias para facilitar un proceso de aprendizaxe 
común e suscitar a reflexión colectiva sobre as experiencias cotiás. 
A modo de ilustración, unha xornada tipo do programa infantil en 
horario de mañá consistía nun acollemento “informal” no que, 
mentres ían chegando coas súas familias, as nenas e os nenos 
xogaban indistintamente coa cociña, a lavadora, o tendal, o ferro, 
a aspiradora, o maletín de ferramentas..., xogo “dirixido” dun xeito 
pedagóxico non sexista polas educadoras. Cando xa estabamos 
todas e todos, sentabámonos en círculo e faciamos un xogo de 
presentación para irmos coñecéndonos. 

Seguidamente, na primeira parte da mañá, 
formulabamos un tema - obxectivo do día (a 
corresponsabilidade, o noso corpo, a natureza, a 
reciclaxe, os sentimentos e as emocións, etc.) para 
que, partindo da nosa orientación, foran eles e 
elas as protagonistas da súa aprendizaxe a través 
das anécdotas e experiencias persoais cotiás. De 
seguido, e en base a esa mesma temática, faciamos 
unha actividade práctica; por exemplo, o día que 
falabamos das diversas culturas e tocaba “cociña 
creativa” elaboraban hummus e guacamole que logo 
levaban á casa para compartir coas súas familias. O 
día que tratabamos a temática do noso corpo -e en 
que nos diferenciamos as nenas dos nenos-, tocaba 
“expresión artística” e creamos dúas personaxes 
en papel corrido a tamaño natural, collendo como  
modelo unha nena e un neno do grupo, aos que lles 
asignaron uns nomes e cos que logo realizaron un 
collage no que reflectían o que para elas e eles era 
“propio” dos nenos e das nenas. 
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Finalmente, despois da actividade, todos os días faciamos unha despedida especial con algunha dinámica grupal, a cal 
chegou a converterse nun ritual de final de sesión enchido de bicos e apertas.

Nas sesións tipo de tarde tivemos dúas actividades independentes: o “Espazo compartido en familia”, que consistiu en catro 
sesións que permitiron facer un percorrido por todas aquelas temáticas traballadas previamente cos seus fillos e fillas nas 
xornadas de mañá: unha actividade artística, unha dinámica de xogos, unha de danza e, finalmente, un obradoiro de cociña 
creativa; e a “Masaxe en familia”, na que a través dunha metodoloxía práctica e teórica, a monitora fundamentaba as súas 
sesións con variado material didáctico ensinando as nais e os pais a relaxar e a dar masaxes á súa filla ou fillo.

As actividades do verán non podían rematar sen a súa festa, para o que contamos coa presenza do contacontos Celso 
Sanmartín que nos fixo gozar coas súas historias e memorias ligadas á tradición oral galega e as súas personaxes, unha 
actividade lúdica dirixida no só ás máis pequenas e pequenos, senón tamén á xente maior, pondo fin a esta etapa do 
programa cunha deliciosa merenda compartida.

En síntese, coa posta en marcha do “Espazo Coeduca” pretendemos ofertar á cidadanía ourensá un espazo de encontro 
para reflexionarmos colectivamente sobre as experiencias cotiás, cuestionando os estereotipos de xénero e facilitando unha 
aprendizaxe transformadora. Unha aprendizaxe que persegue, en suma, o cambio individual, familiar e social a través da 
incorporación de actitudes, hábitos e condutas potenciadoras da autoestima e o benestar das persoas, porque entendemos 
a coeducación das nosas nenas e nenos, mocidade e maiores como un proxecto integral de traballo en equidade desde a 
diversidade.
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XOGOS DE SEMPRE
Hai 10 anos, o tristemente finado António Cabral escribía que “o xogo non é unha actividade simple ou lineal, como moitas 
veces se pensa ao escribir sobre el en xornais deportivos máis volcados cara ao espectáculo e o vedetismo”. Engadía que 
o propio suxeito era quen establecía unha relación dinámica entre o pracer e a propia actividade, conformándose –xa que 
logo- en condutor activo e non pasivo, como poden dar a entender certas teorías da aprendizaxe social e da psicanálise.1 
Case un século antes, o historiador holandés Huizinga afirmaba nun dos libros máis lidos e discutidos seguramente no 
mundo da actividade lúdica, que o xogo é libre, 
é liberdade. “Non se realiza en virtude dunha 
necesidade física e moito menos dun deber 
moral. Non é unha tarefa. Xógase en tempo 
de lecer. Só secundariamente ao se converter 
en función cultural, veremos os conceptos de 
deber e tarefa vinculados ao xogo”.2 

A denominación de xogo ten suscitado 
diversas e diverxentes opinións. Desde cando, 
por que ou para que xoga o ser humano son 
algunhas das cuestións sobre as que filósofos 
e antropólogos veñen teorizando no último 
século. O que si semella orixinar criterios 
converxentes é o feito de que cando esa 
actividade, libre e pracenteira, se desenvolve 
no seo dunha determinada comunidade e 
se vai transmitindo de xeración en xeración, 
adquire connotacións propias da cultura á que 
pertence, pasando a formar parte do seu acervo 
cultural e identitario, ademais de favorecer o 
coñecemento do medio e a aprendizaxe da 
lingua e dos costumes propios desa sociedade. 
Podemos concluír entón que, para alén dun 
elemento lúdico que satisfai a demanda 
de diversión, os xogos de tradición cultural 
constitúen unha ferramenta importantísima na 
transmisión dunha determinada cultura e dos 
coñecementos e saberes dunha comunidade. 

A UNESCO considera o patrimonio cultural inmaterial (ou intanxible) como un importante factor do mantemento da diversidade 
cultural fronte á crecente globalización, e centra a súa importancia no acervo de coñecementos e técnicas que se transmiten 
de xeración en xeración. Para o organismo das Nacións Unidas especializado en Educación, Ciencias e Cultura, o patrimonio 
inmaterial é tradicional, contemporáneo e vivente ao mesmo tempo, ademais de integrador, representativo e baseado na 
comunidade.3 Na clasificación que a institución fai deste patrimonio, sitúa os xogos e deportes tradicionais dentro do apartado 
usos sociais, rituais e actos festivos (xunto á artesanía, os oficios, as festas e os costumes). Eis, logo, a constatación oficial da 
esencia patrimonial destas prácticas lúdicas, para alén de seren os elementos cos que aprenderon a divertirse e comunicarse 
múltiples xeracións ao longo dos séculos.

No lecer fanse culleres  (Dito galego)
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Para unha verificación máis mundana desta condición, podemos pensar nos 
canteiros que ergueron a fermosa catedral de Ourense, os que xa xogaban 
na súa infancia -e mesmo na idade adulta- a moitos dos xogos que hoxe 
coñecemos como parte do noso inventario lúdico tradicional. Os taboleiros 
insculpidos nos bancos de pedra deste egrexio edificio axudaron a transmitir 
ao longo dos séculos os xogos que hoxe seguimos practicando sen reparar 
nas múltiples xeracións, de distinto nivel e estrutura social, que partillaron os 
mesmos ou semellantes xeitos de divertimento.

Así pois, debemos ter presente a súa natureza patrimonial sempre que nos 
refiramos aos xogos de tradición cultural. 

Por outra parte, Pieter Bruegel o Vello –un dos máximos expoñentes da arte 
flamenga- pintaba na segunda metade do século XVI o cadro Die Kinderspiele 
(Xogos de nenos), onde se podían descubrir até 80 xogos infantís da época, 
é doado imaxinar que do entorno do artista. A maior parte destes xogos son 
facilmente recoñecibles polas distintas comunidades culturais europeas e 
mesmo mundiais, aínda a día de hoxe; o que nos fala da universalidade do 
xogo. As diferenzas consistirían basicamente  nos nomes, nos materiais e nos 
espazos de xogo; ou se o queremos ver doutro xeito: na lingua, nas artesanías 
e oficios e no medio, o que nos achegaría certa visión cosmogónica do acervo 
patrimonial dunha determinada comunidade. Esta circunstancia sitúanos ante 
unha ferramenta de grande utilidade para a comunicación intercultural, e polo 
tanto, para o coñecemento e o respecto entre os pobos. Poderiamos colixir, 
logo, que o xogo tradicional proxecta a nivel universal o noso patrimonio local.

Temos diante, por tanto, un instrumento lúdico testado por numerosas xeracións 
que axuda a educar en valores, exerce de portador e transmisor da identidade 
cultural, fortalece a comunicación xeracional e interxeracional, promove o 
respecto dos diferentes e que, ademais, vai adaptándose co paso dos séculos ás 
realidades actuais. E todo isto desde as idades máis temperás. Non aproveitar 
este potencial nun mundo que tende cara á deshumanización e o individualismo, 
só sería explicable nunha sociedade decadente ou esquizofrénica. E a evidencia de que algo non estamos a facer 
ben témola cando comprobamos como un neno se sorprende ao ver un peón xirar ou unha carrilana correr e non se 
sorprende ao premer un botón no seu cuarto para conectarse inmediatamente coas antípodas.

As mudanzas sociais das últimas décadas derivan -entre outras cousas- nunha mudanza no estilo de xogo. As 
nenas e os nenos están desenvolvendo a súa infancia cada vez máis en soidade. A interacción entre persoas, propia 
dos xogos tradicionais, foi substituída pola interacción coas máquinas. Monitores de distintos tamaños (consolas, 
computadores, televisores, teléfonos...), convertéronse nos principais “interlocutores”, nos mellores confidentes e 
mesmo nos medios precisos para principiar calquera tipo de relación. Esta situación non fai máis que poñer en 
evidencia a falta de comunicación e diálogo que nos autoimpoñemos na actualidade, desde unha sociedade que 
rompeu cun xeito de vida comunitario no que cadaquén era consciente da súa importancia e responsabilidade para 
a pervivencia da propia comunidade. Este xeito de vida fica hoxe moi lonxe do noso way of life. Xa non é cool vivir 
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como o facían os nosos avós, agás para algúns movementos da new age. Os maiores avances tecnolóxicos da especie 
humana tiveron lugar no decorrer de medio século, e isto fixo que houbera moitas persoas no noso entorno que pasaran 
do sacho ao smartphone como instrumentos cotiáns nas súas vidas. Quizais, como especie, aínda non teñamos asimilado 
ben os avances e a nosa resposta ás grandes mudanzas sexa de rexeitamento por todo o que consideramos “do pasado”, 
apostando por unha ultracompetitividade que nos individualiza e nos separa, debilitándonos e deshumanizándonos máis cada 
vez.  

Os xogos remítennos a unha visión da realidade, a través dos roles que transmiten. Debemos salientar os valores positivos 
dos xogos tradicionais e amosar que é posíbel un outro xeito de xogar e de se relacionar. É importante, porén, detectar e 
corrixir as condutas sexistas, xerando hábitos participativos en igualdade. É por isto que se fai precisa unha revisión destes 
xogos desde múltiples perspectivas para non incidir novamente en posturas dominantes e/ou competitivas.

Sirva este artigo para propoñer un achegamento aos xogos tradicionais desde unha óptica integradora que os encaixe nunha 
sociedade de valores en igualdade e non violencia, converténdoos nun dos piares da nosa futura identidade cultural.

Estes xogos hannos facilitar un traballo interxeracional e intercultural, promovendo a nosa Cultura desde o contacto con 
outras xeracións e proxectándoa a través do coñecemento doutras culturas universais.

Nos dous últimos anos, e no marco dunha campaña da Concellaría de Igualdade do Concello de Ourense, redactabamos 
un dodecálogo cunha serie de recomendacións á hora de adquirir xoguetes. Reproducimos aquí eses consellos que sempre 
poden axudar á hora de escoller o agasallo máis acaído para unha educación responsable.
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Por norma xeral, antes de escoller un xogo ou xoguete, debemos ter en conta as seguintes indicacións:
-Seleccionar os xoguetes conforme á idade da nena ou do neno.
-Ler detidamente as etiquetas con indicacións sobre seguridade, montaxe, uso e suxestións para comprobar o seu 
funcionamento antes de poñelo nas súas mans.
-Escoller xoguetes que respecten o medio ambiente.

Dodecálogo
1. As nenas e os nenos aprenden xogando. O xogo é libre e espontáneo. Non hai xoguetes de nenas ou de nenos. 

Evita que transmitan esta idea.
2. Non hai cores de nenas ou de nenos, só etiquetas sociais que limitan a creatividade. Escollamos as cores, non 

deixemos que elas nos escollan a nós.
3. Tenta escoller xoguetes que reflictan a diversidade de cada persoa: somos iguais, somos diferentes.
4. Orientando nunha boa elección de xoguetes tamén estás educando. Escolle con acerto, tendo en conta que sexan 

seguros, acordes coa idade e libres de prexuízos sexistas.
5. Escolle xoguetes que reúnan nenas e nenos cooperando e partillando espazos, tanto públicos como domésticos. 

Ensinaraslles a construír un mundo máis libre e igualitario.
6. Non esquezas os xogos tradicionais, que levan séculos formando parte da nosa identidade cultural e lúdica. O xogo 

de sempre facilita o contacto interxeracional e achéganos a outras culturas con prácticas semellantes.   
7. Agasalla xoguetes que axuden a promover todas as capacidades e habilidades persoais de nenas e nenos.
8. Procura xogos e xoguetes que potencien a igualdade na participación e o desenvolvemento de sentimentos e 

afectos, sen diferenciación, en nenas e nenos.
9. Ás veces, os xoguetes máis valorados e que máis duran son os que constrúen coas súas mans, ou axudadas/os de 

avós ou avoas. Non lles prives desta experiencia. 
10. Evita xoguetes, xogos e videoxogos violentos. Educa para solventar problemas de xeito positivo, construtivo e 

creativo.
11. Ás veces a publicidade amosa imaxes e valores distintos dos que queremos ensinarlles. É importante escoitar as 

nenas e os nenos, non ignorar as súas peticións, mais tampouco temos por que lles dicir si a todo.
12. Procura libros, xogos, videoxogos e xoguetes nos que se nomeen e estean presentes nenas e nenos en situacións 

de igualdade.

Notas:
1. Antonio Cabral. O mundo fascinante do jogo. 2002
2. Johan Huizinga. Homo ludens 1938
3. www.unesco.org
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Técnica de Igualdade do Concello de Allariz
Psicopedagoga especialista en Educación, Xénero e Políticas de Igualdade

MULLERES COMPARTINDO!
UNHA HISTORIA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL E 

EMPODERAMENTO FEMININO NO CONCELLO DE ALLARIZ
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CANDO CHEGUEI...
Acabada de licenciar e formada en Educación, Xénero e Políticas de Igualdade... con moitos contidos teóricos na cabeza, con 
moitos descubrimentos e con moitas, moitas ganas de cambiar o mundo.

QUE ME ATOPEI...
Mulleres..., moitas mulleres diferentes, con moitas ganas de facer cousas e cun imaxinario social, en xeral, baseado en 
estereotipos de xénero..., mulleres con moitas ganas de xuntarse e de “tomar café”. Mulleres con necesidade de poñer en 
marcha novas estratexias persoais, pero cunha concepción da igualdade moi distante, e con poucas ganas de reflexionar 
sobre a desigualdade de xénero. 

Con necesidade de atopar un momento diferente onde “liberarse” de ataduras de xénero, aínda non expresadas verbalmente,  
mais que estaban na base do seu pensamento e comportamento. Mulleres dedicadas, na súa maioría, ao coidado, ao coidado 
de todo e de todos e todas, pero mulleres, en definitiva, con necesidade de atopar o “seu cuarto propio”.

COMO COMEZOU ESTA ANDADURA...
Comezou traballando a partir dos seus intereses, nun inicio, destinados 
basicamente a aprender técnicas manuais, e da negociación persoal 
cara ao traballo doutros contidos, aos que elas definiron como “os 
deberes”.

Comezou, ademais, artellando todos os meus conceptos teóricos en 
base aos seus intereses, e introducindo estes de xeito transversal, 
a partir das manualidades que 
aprenderon.

Comezou, tamén, facendo unha 
lámpada tiffany’s entre todas, e 
decorando cada unha un espazo 
dedicado aos seus desexos.

Comezou, polo tanto, reflexionando sobre os seus desexos e sobre a 
conquista destes, sobre as dificultades para conseguilos e como todo 
isto se pode relacionar co feminismo e coa desigualdade estrutural 
entre homes e mulleres.

Comezou, polo tanto, falando, falando de feminismo.

AAVV SANTA BAIA: 
Obradoiro de confección de 
tellas. Elaboración dunha 

tella grupal.
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COMO EVOLUCIONOU...
Evolucionou traballando a sororidade entre mulleres e creando espazos 
comúns de encontro onde poderse expresar sen ser cuestionadas –vía 
modelos estereotipados– por “ser mulleres”. 
Evolucionou creando debate e achegando 
novos intereses; obradoiro para aprender 
a andar en bicicleta, obradoiro de “bailar 
o solto”, obradoiro de teatro e expresión 
corporal, obradoiro de confección de tellas, 
obradoiro de patchwork, obradoiro de 
prevención de violencia de xénero, obradoiro 
de autoestima e empoderamento, obradoiro 
de herbas medicinais..

COMO DEFINIR AS PROTAGONISTAS...
Mulleres, mulleres moi diversas, do rural de 
Allariz, dedicadas na maior parte dos casos 
ao ámbito do doméstico, pero con moitas 
ganas de cambiar esquemas e modelos, e 
cun pensamento moi, moi aberto. Mulleres 
con idades comprendidas entre os 40 e os 80 
anos, pertencentes ás asociacións veciñais, 
que dirixen ademais, pero nas que non 
aparecen nos cargos de responsabilidade...

COMO SON AS XUNTANZAS...
Son xuntanzas semanais, de dúas horas de duración e distribuídas de 
forma que traballemos aspectos relacionados coa calidade de vida, a 
creatividade e a igualdade. 

Xuntanzas que levan ademais asociadas un mostrario das actividades, 
as que poidan xurdir, e que non están dentro da programación 
normalizada; por exemplo, unha boa charla sobre algún tema que nos 
incomode.

Xuntanzas, ademais, asociadas a unha boa cunca de café ou de chocolate caseiro, acompañadas de algo doce, que sempre 
nos aporta calor, suavidade, tranquilidade, sororidade... en fin, un ambiente cálido, caseiro e moi, moi agradable.

AAVV NANÍN: 
Posta en escea 

dunha obra teatral 
elaborada a partir 

das experiencias 
vitais das mulleres 

participantes.

AAVV OUTEIRO 
DE ORRACA: 

Xogo cooperativo 
para traballar a 

cohesión e sororidade 
entre mulleres.
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EN QUE ESTADO SE ATOPA...
Atópase traballando e debatendo coas mulleres, sobre o amor e 
a igualdade, e atópase, ademais, traballando o empoderamento 
e dando produtos; mulleres que decidiron saír traballar fóra da 
casa, mulleres que se atreven a falar en público sobre o que 
saben, mulleres que propoñen formar parte activa das directivas, 
mulleres que están interesadas en facer un curso “do que 
sexa”, mulleres que participan en xornadas como poñentes, en 
programas da televisión..., mulleres que non se acovardan, e 
que, máis ben, collen deste mundo o que é delas! 

E mulleres, ademais, que 
entenden e comparten 
que no mundo debemos 
caber todos e todas, en 
igualdade...

CON QUE QUEDO EU DE TODO ISTO....
Quedo coa aprendizaxe de todas as mulleres diversas coas que me atopo en cada sesión, quedo “rachando” estereotipos 
sobre as mulleres, 
quedo coas boas conversas arredor dunha mesa e cunha boa cunca de café, 
quedo coa calor que transmiten os seus corpos e unha boa estufiña preto,
quedo cos debates sobre os feminismos e os “mundos das mulleres”, 
quedo cos momentos igualitarios protagonizados polos poucos homes que se “atreven” a participar en “actividades de 
mulleres”, 
quedo coa sororidade entre as mulleres, 
quedo cos códigos creados por un colectivo acostumado a “non estar”
e quedo, ademais, cos bos biscoitos, coas boas risas, cos bos momentos, con tantos saberes, con bicos e abrazos, con 
participación en cousas... quedo, polo tanto, grazas a todas elas, co meu empoderamento! 

AAVV QUEIROÁS DA IGRE-
XA: Preparando un chocolate con 
churros para as tardes de inverno.

Eu non desexo que as mulleres teñan poder    sobre os homes... 

senón sobre elas mesmas (Mary Wollstonecraft)
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Eu non desexo que as mulleres teñan poder    sobre os homes... 

senón sobre elas mesmas (Mary Wollstonecraft)

AAVV ROIRIZ: Despedindo un grupo de 
traballo e brindando por todos e todas nos!
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Carmen Pérez Carballo

Xoel Méndez Pérez
Xornalista e guionista

Ilustracións

A GOMA DE BORRAR QUE 
GARDABA AS PALABRAS
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