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Damos continuidade con esta segunda entrega ao traballo iniciado no primeiro número de Xénero 

Humano coa mesma intención de dotármonos de ferramentas artesanais e de recursos para a 

construción da igualdade entre mulleres e homes. 

Facémolo convencidas da pertinencia da iniciativa e animadas polas boas críticas recibidas no 

consello de redacción logo da publicación do primeiro número en marzo de 2009, coincidente cos 

actos de celebración e reivindicación do Día Internacional da Muller.

Tentamos decididamente perseverar e avanzar nas liñas de traballo marcadas e abrimos o noso 

espazo a novas perspectivas e sensibilidades tratadas con rigor expositivo e esmero editorial.

Perseveranza e avances que se apoian nas contribucións de persoas que concentran os seus 

esforzos na reflexión intelectual e académica, que traballan con conciencia social pola igualdade 

ou que desenvolven liñas de investigación sobre realidades ocultadas e os novos modos de vida 

e relacións que emerxen no contexto de crise de modelo social, a mesma crise sobre a que 

enraizará o novo paradigma en que nos emanciparemos nos próximos tempos. 

Pasado o impulso inicial que dá vida a unha nova publicación afrontamos este segundo número 

coa firme determinación de consolidar o equipo editorial e a rede de persoas colaboradoras e de 

continuar definindo unha liña editorial de interese e utilidade. 

Resta igualmente un traballo importante por facer, unha oportunidade para activar sensibilidades 

e mecanismos que garantan a continuidade desta publicación, así como o reto de estender e 

ampliar ámbitos de repercusión e influencia de Xénero Humano en Ourense e nos círculos de 

interese e sensibilidade pola igualdade.

 

M A R T A  A R R I B A S  G O N Z Á L E Z
Concel le ira  da Igualdade





de memoria



Por que a danza?

Porque empecei dende os 4 anos a bailar e porque os mestres que tiven transmitíronme 

ese amor por esta arte que é a danza.  Forma parte de min e, sen a danza, eu no sería eu.

Como foron os seus inicios? Que ilusións tiña naqueles primeiros momentos?

Lembro que me gustaba moito ir a clases e esforzarme, conseguir retos e chegar a máis. 

Foron anos de moita dedicación e traballo, pero sempre compensados. Simplemente que-

ría bailar, dedicarme profesionalmente a bailar e ese era o meu aliciente para traballar 

día a día.

 

Decidiu trasladarse a Madrid para estudar Coreografía e Técnicas de Interpretación no 

Instituto Superior Alicia Alonso. Foi difícil marchar da súa cidade natal?

Marchei a Madrid para continuar os meus estudos e examinarme dos graos de danza. In-

gresei na escola de danza África Guzmán, onde me prepararon para sacar a carreira de 

danza polo Conservatorio e pola Royal Academy of Dancing. Recoñezo que, nese intre, foi 

moi duro marchar da miña casa, pero ao mesmo tempo estaba moi contenta de poder 

estudar alí, en Madrid. Foron uns principios moi duros nos que tiven que enfrontarme soa 

a moitas cousas deixando a miña familia en Ourense, pero tiven tamén a sorte de que 

toda a miña familia estivera moi involucrada na miña carreira primeiro e, na actualidade, 

na miña profesión. 

Cursou a carreira de ballet clásico da Royal Academy of Dancing de Londres e do Con-

servatorio Profesional de Danza de Madrid e completou a súa formación no Ballet Na-

cional de Cuba. Nesta andaina formativa, que obstáculos tivo que superar?

Penso que foron os obstáculos normais que pode haber en calquera carreira. Sempre hai 

momentos difíciles e duros, pero nunca tiven algo que me causara un problema como para 

que agora o lembre.

Nalgún momento deste percorrido tivo dúbidas ou pensou en abandonalo todo?

É certo que sempre te preguntas cousas como por que me metería neste mundo e quen 

me mandaría a min... pero sempre o pensas como reacción a un momento puntual no que 

algo non saíu como esperabas. Pero realmente  e de verdade de verdade, nunca pensei 

deixalo, en ningún momento. Sempre o tiven claro: a miña vida é a danza.

De todos os centros nos que se formou e dos profesores que tivo, de cal garda un me-

llor recordo e por que? Que profesor ou profesora foi o seu mestre?

Gardo recordos de moitos mestres, pero quizais podería mencionar persoas que me ache-

garon moito na miña carreira e que me encamiñaron polo camiño que hoxe levo: Miriam 

Rodríguez, mestra de Miriam Centro de Danza de Ourense, que foi a miña primeira pro-

fesora de ballet. Transmitiume dende moi nena o amor pola danza que ela ten e medrei 

con esa paixón. Tamén María Europa Guzmán, ex bailarina da Compañía Nacional de Dan-

za de Madrid, que me ensinou a traballar para converterme en profesional depurando a 

miña técnica e levándome aos escenarios, posto que ela era a directora do Joven Ballet 

de África Guzmán e moi pronto valorou o meu traballo e apostou por min como bailari-

na. Lembro tamén con agarimo a María Cristina Álvarez, mestra e ex bailarina do Ballet 

Nacional de Cuba, que traballou moito a miña técnica e a miña perfección na execución 

dos movementos. Ela ensinoume o traballo rigoroso e a disciplina da danza. Finalmente 

Iván Tenorio, gran coreógrafo do Ballet Nacional de Cuba, que me deu a oportunidade 

MARUXA SALAS
Bailarina e coreógrafa

«Sempre o tiven claro: a miña vida é a danza»
Aos 4 anos de idade Maruxa Salas Labrador era unha nena á que lle gustaba moito ir a clase de danza e que se esforzaba ao máximo en cada sesión de adestramento. Xa daquela ti-

ña moi claro que o que quería era bailar e decidiu traballar duro para facer da danza a súa profesión. Anos de formación, renuncias e esforzo fixeron dela non só unha gran bailarina, 

senón tamén unha coreógrafa que deseña e dirixe espectáculos para compañías como o Centro Coreográfico Galego e o Ballet Nacional de Cuba, entre outras. Na actualidade, Maruxa 

inicia con ilusión o seu propio proxecto empresarial, a compañía de danza SóLODOS xunto co tamén bailarín e coreógrafo Erick Jiménez. Collémola facendo a maleta e en plena xira por 

Xixón, Santiago de Compostela, Málaga, La Habana, Tenerife, Albacete, Narón e Mera para presentar o seu novo espectáculo, SóLODOS.

RAQUEL FEIJÓO CASAS
Xornalista. www.tempodelecer.info

Fotografías: ISRAEL ELÍAZ RAMÍREZ 
RÍOS, OVIDIO ALDEGUNDE ÁLVAREZ 

E EVA DOMÍNGUEZ HERMIDA
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de bailar no Joven Ballet de Cámara 

de Madrid e espertou en min a vea 

creativa que me levou a realizar co-

reografías. A etapa final da miña 

formación transcorreu no Instituto 

Superior de Danza, onde obtiven 

a licenciatura en Coreografía e Téc-

nicas de Interpretación e a mestría 

en Artes Escénicas. Este Instituto foi 

como a miña segunda casa e alí dei 

o paso de estudante a profesional. 

 

Deu con éxito os seus primeiros pa-

sos no mundo da danza profesional 

posto que unha das súas primeiras 

creacións, Per Loca Marítima, do 

ano 2001, recibiu o Premio de Tea-

tro de Madrid e o primeiro do Cer-

tame de Mozos Creadores. Supoño 

que aqueles recoñecementos fo-

ron un alento para vostede.

Si. Foi un momento moi emocionan-

te, xa que era a primeira peza que realizaba e tivo diferentes premios. Era un aliciente para 

saber que o meu traballo ía ben encamiñado e, nese momento, deume moita motivación 

para continuar a miña carreira como coreógrafa.

 

Coreografou e dirixiu a primeira produción do Centro Coreográfico Galego, Vacuo, no ano 

2007. Que supuxo para vostede traballar na súa terra e cun centro de danza galego?

Foi unha experiencia marabillosa e un gran reto, xa que o Centro Coreográfico Galego co-

mezaba a súa andaina e fun a primeira coreógrafa convidada. Era a primeira vez que tiña a 

oportunidade de crear unha obra de longa duración para 15 bailaríns en escena e foi unha 

experiencia moi boa, onde o traballo que resultou tivo unha grande acollida por parte do 

público e do que persoalmente estou moi orgullosa. Ademais, era a primeira vez que volvía 

a Galiza, á miña casa, a traballar despois de 12 anos de estar fóra. Facíame moita ilusión ter 

unha oportunidade para que dende aquí se coñecese o meu traballo, o que son.

 

Fáleme deste espectáculo. Como o deseñou e cal foi o seu obxectivo coa súa posta 

en escena?

Vacuo nace dunha comparación que fago coa degradación da natureza e os seres hu-

manos onde o ritmo da vida nos invade de tal maneira que nos priva de gozar, de com-

partir, de estar e de sentir. Algo 

parecido ao que ocorre coa nosa 

natureza, que cada vez perde cor e 

que é un reflexo de nós mesmos. 

Vacuo nace como ese espazo de 

«nada» onde hai que pararse para 

volver empezar.

 

É difícil traballar en Galiza como 

bailarina e coreógrafa?

O mundo da danza non é fácil en si 

mesmo e en Galiza todo se redu-

ce aínda máis. Penso que aquí  hai 

pouca política cultural cara á danza 

e unha desconexión entre público, 

artista, medios de comunicación e 

políticos. Os presupostos existentes 

para a danza son poucos e as pro-

gramacións de danza escasas. A vi-

sión da danza debe ser dinámica, 

como o movemento, e necesitamos 

unha visión pluralista para poder 

crear un futuro de danza e para que os creadores galegos non teñan que marchar da súa 

terra ao non poder desenvolver aquí a súa arte. Hai moitos artistas galegos que traballa-

mos fóra máis que na nosa propia casa pero, como din, nunca serás profeta na túa terra.

Nos seus traballos como coreógrafa, que intenta transmitir ao público?

Nunca penso en «intentar transmitir algo», senón en compartir.  Conto algo coa danza, un 

pouco de min e das miñas inquietudes. Non intento convencer a ninguén de nada, sim-

plemente amoso o que son, como sinto e o que me move como artista e como persoa.

 

É necesario ser unha boa bailarina para ser unha boa coreógrafa?

Non por ser boa bailarina es boa coreógrafa. Crear unha peza vai máis alá de crear «pa-

sos» ou frases coreográficas. 

Que lle achega máis, bailar ou crear os seus propios espectáculos?

Encántame poder bailar o que creo e é un privilexio, pero tamén teño que dicir que ver 

unha peza que creaches na túa imaxinación feita realidade e bailada por uns intérpretes 

que a defenden e a bailan con todo o cariño do mundo é una satisfacción moi grande 

e difícil de explicar.
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Así como noutras profesións a muller debe loitar moito para conseguir un recoñecemen-

to, na danza parece o contrario. Dá a impresión de ser un mundo dominado pola muller e 

no que o home debe esforzarse moito para saír adiante co mesmo éxito. É así?

Non, non é así. Realmente os homes téñeno máis fácil, son menos os que se dedican á 

danza e están moito máis solicitados do que as mulleres. Ademais hai moitos máis coreó-

grafos homes importantes que mulleres, co que non é un mundo dominado pola muller.

Na actualidade, en que está a traballar?

Comparto a dirección, xunto ao bailarín e coreógrafo Eric Jiménez, co meu propio 

proxecto de compañía, SóLODOS, coa miña  empresa NEODANS. É a nosa propia Com-

pañía de Danza que acaba de comezar a súa andaina. Ademais, realizo coreografías 

para outras estruturas de danza, así como diferentes proxectos relacionados co mun-

do da danza.

 

Cales son os seus principais proxectos?

Comezo unha xira coa nosa compañía e espectáculo SóLODOS por Xixón, Santiago de 

Compostela, Málaga, La Habana, Tenerife, Albacete, Narón e Mera. Este é o meu principal 

proxecto, a miña compañía.
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Coma traballadora do mundo do ensino en Ourense, sentiuse sempre valorada polo 

seu entorno laboral ou considera que, pola súa condición de muller, tivo que esforzar-

se máis para demostrar a su valía profesional?

Ser profesora é unha profesión fundamentalmente feminina pero, tradicionalmente na es-

cola, o ámbito da toma de decisións estivo reservada aos homes. Con isto quero dicir que 

nos claustros con maioría de profesoras, as direccións foron ocupadas sistematicamente 

por profesores. Actualmente hai un cambio tendencia, xa que as direccións das escolas 

sobre todo de Educación Primaria están sendo levadas por mulleres. Pero isto non é así 

noutras etapas educativas como nas Ensinanzas Medias ou na Universidade, aí son eles os 

que seguen a exercer o poder. E isto é así porque as mulleres soportamos unha carga de 

responsabilidades engadidas á nosa condición que eles non teñen: O coidado dos fillos, 

das persoas maiores, da casa, das compras, do propio coidado estético… e claro, non se 

pode con todo, sobre todo porque ese é o papel que a sociedade nos asigna e do que a 

súa transgresión supón un custe persoal que case ninguén esta disposta a asumir.

O esforzo pola superación profesional para unha muller é un camiño cheo de obstáculos 

e de renuncias. 

XESÚS ÁLVAREZ CUDEIRO
Xornalista. Onda Cero Ourense

Fotografías: EVA DOMÍNGUEZ HERMIDA

CELINA RAMOS ÁLVAREZ
Profesora de Educación Primaria

«A educación para os afectos e para unha sexualidade 
responsable é a asignatura pendente na educación 

obrigatoria, tan necesaria nos tramos da 
pre-adolescencia e adolescencia»

Celina Ramos Álvarez naceu en Ourense. É mestra de Educación Primaria na especialidade de Ciencias Sociais e Lingua Galega, ademais posúe estudos de Psicoloxía e Filosofía. En esen-

cia, a súa vida profesional é «puro ensino» pero, en paralelo, mantén un firme compromiso co feminismo e cultiva paixóns tan atractivas coma a lectura e a fotografía. Tamén participa 

activamente no mundo de Internet con presenza nas redes sociais e alimenta coa súa sabedoría humana os seus propios blogs. 

Actualmente é profesora no CEIP d’A Ponte onde leva tres anos con praza definitiva pero o seu itinerario laboral comezou na década dos 70 no Colegio El Pilar de Madrid e en Vallecas. 

Logo, por razóns familiares, trasladouse a Donosti onde preparou unha oposición para conseguir, non sen esforzo, o título de funcionaria para o que lle requiriron informes de «boa 

conduta», dado o seu compromiso político, na aquela altura, contra a ditadura e a favor das liberdades. Estivo en Lasarte e Hernani ata a década dos 80. Regresou a Ourense ao centro 

Santa María de Casaio e máis tarde dedicou oito anos a outro centro pontevedrés en Santa María de Oia. Novamente retornou a Ourense onde foi asesora pedagóxica nos novos medios 

da información e a comunicación durante oito anos no Centro de Formación do Profesorado. Posteriormente percorreu os centros de ensino de Luintra e Mende así coma Mestre Vide e 

Curros Enriquez na capital ourensá ata ficar definitivamente n’A Ponte.

A nivel educativo, Celina Ramos Álvarez formou parte tamén do Movemento de Renovación Pedagóxica «Nova Escola Galega».
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Vostede é unha persoa comprometida na loita pola igualdade de dereitos das mulleres. 

Cómo trasladou ao ensino as perspectivas de xénero?

O meu compromiso coa coeducación é o coherente coa visión feminista dos dereitos huma-

nos e polo tanto forma parte do que como persoa podo aportar á sociedade. 

Pasei por moitas etapas, tantas como a evolución do pensamento feminista ao longo destes 

trinta anos de profesión. Moitas foron as mestras e foron diferentes as circunstancias per-

soais e políticas que me permitiron facer análise e reflexionar sobre prácticas educativas, 

linguaxe, espazos, textos, literatura infantil… aspectos que foron evolucionando cara ao 

compromiso coa educación en valores, en afectos, no respecto, coa toma de conciencia do 

actuar no mundo e co compromiso coa sustentabilidade e o cambio de paradigma.

Son consciente de que a escola non é transformadora, se non reproductora e que o sistema 

de valores actual é dualista e xerarquizado, por exemplo dentro dos pares muller-natureza, 

home-cultura, o segundo é máis valorado. Pero hoxe temos na rúa o debate feminista, o 

debate ecoloxista, a realidade do estado do planeta… e a escola é un lugar que pode consti-

tuírse coma punto de referencia de valores alternativos aos economicistas e mercantís domi-

nantes que están demostrando a súa falta de validez moral, xa que non cumpren o requisito 

básico de manter a vida e axudarnos a ser máis felices. E para ser referencia cómpre que, 

dende o optimismo, a escola amose actitudes comprometidas e modelos non estandariza-

dos que permitan unha educación na procura de solucións para o futuro.

Hoxe o construto sexo-xénero que corresponde a ese patrón dualista da cultura patriarcal 

e que impón guións de comportamento socialmente aceptados, está sendo cuestionado. A 

vindicación dos dereitos individuais, e as transformacións na organización social e nas fami-

lias, á par que o discurso feminista, están rachando eses estereotipos de xénero tan arraiga-

dos na cultura occidental do século pasado e penso que todo isto está sucedendo tan rápido 

que non é fácil de asimilar por algúns e ocorren episodios tráxicos que poñen de manifesto 

que os cambios de actitudes transcorren a outro ritmo.

A familia e, concretamente, a nai é a primeira mediadora entre o ser humano e o mundo, 

e a partir de aí é a »tribo». Escola, barrio, cidade, medios de comunicación, contexto so-

cial… isto é a tribo. 

Que como levo isto á práctica educativa? Pois na clase traballo o respecto, a igualdade de 

dereitos e as diferenzas persoais, trato de pór de manifesto os estereotipos que dificultan a 

libre expresión das persoas, procuro evitar o androcentrismo e pór de relevancia aspectos fe-

mininos que ata o de agora foron invisibilizados ou desvalorizados, intento potenciar a cola-

boración baixo a premisa de que todos nos necesitamos, tamén axudo a que nenos e nenas 

descubran as mellores capacidades que podan aportar á sociedade e á vida e, sobre todo, in-

tento transmitir a felicidade e o amor pola Nai Terra e por todas as criaturas que nela habitan. 

A educación para os afectos e para unha sexualidade responsable é a materia pendente 

na educación obrigatoria en todas as etapas, en todos os niveis, e tan necesaria nos tra-

mos da pre-adolescencia e adolescencia, pero penso que isto non se levará a cabo ata que 

teñamos unha escola laica.

Moitas das teorías sociais actuais converxen na idea de que hai unha importante perda 

de valores e confían á esfera educativa un papel relevante para que as xeracións futuras 

muden os roles «machistas» tan arraigados na nosa cultura. Comparte vostede que se 

descargue tanta responsabilidade nos «educadores/as»?

Tradicionalmente a institución á que a sociedade encomenda a transmisión dun saber moral, 

aprendido moitas veces a base de experiencias dolorosas, é a escola. A escola foi durante 

moitos anos fiel transmisora de valores, moitas veces impostos polo poder e axeitados a 

conxunturas históricas e económicas e acordes cun ideario determinado, nas que os concep-

tos de ideoloxía, normas e estereotipos varían nesas relacións dialécticas.

O gran problema moral é que hoxe asistimos á decadencia duns valores que xa non serven 

para afrontar os retos que temos por diante e aí deberíamos facer un esforzo toda a comuni-

dade, porque toda comunidade é educadora. Pero teño dúbidas porque vexo que os aconte-

cementos se aceleran e si, parece haber un cambio de conciencia, pero a toma de decisións 

séguese a facer polo vello modelo e atendendo aos intereses dunha minoría.

A presión que a sociedade exerce sobre a escola é ao meu parecer un xeito de non que-

rer encarar o compromiso que todos e todas debemos ter neste reto e asumir a parte que 

nos corresponde. 

Hai un momento do desenvolvemento da personalidade infantil especialmente crítico 

na asunción de estereotipos de xénero. Ao redor dos sete anos nenos e nenas expe-

rimentan a necesidade da identidade. É nese momento cando observan os patróns de 

conduta asociados ao xénero e se identifican con eles. É un momento moi delicado, 

porque o modelo de conduta que adopten dependerá das referencias que teñan, dos 

espellos nos que se miren. 

Ademais do labor docente, vostede quixo asumir un compromiso político e loitar dende 

o feminismo. Lembra cómo foron os comezos e qué razóns a impulsaron a dar este paso?

Sempre levei o compromiso feminista de xeito independente, dende a base, dende o fa-

cer cada día, dende a profesión. Nunca me organicei, aínda que colaborei con diferentes 

organizacións, ata hai tres anos que decidín estar na Marcha Mundial das Mulleres de Ou-

rense, xa que é unha organización que recolle un enfoque da loita feminista que comparto 

sen ningún xénero de dúbidas: Movemento internacionalista, anticapitalista, antimilitaris-

ta e ecofeminista. Ademais chegou un momento no que sentín a necesidade desa fronte 

de acción, no que aportar e do que nutrirme, no que traballar para facer visibles as inxus-

tas consecuencias do patriarcado.

Qué mulleres influíron na súa vida tanto a nivel cultural coma persoal?

Lin a Simone de Beauvoir moi nova, nos tempos do compromiso político pola xustiza social 

e contra o fascismo, nos que as necesidades económicas do produtivismo incorporaron as 

mulleres ao mundo do traballo e da explotación por dobre partida. Ler o «Segundo Sexo» 

foi a luz que iluminou os ámbitos patriarcais da caverna. Era difícil atopar literatura feminis-
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ta, daquela. Logo si y así sucedéronse moitas lecturas. Inesquecible María José Urruzola, na 

vangarda da educación sexual, nos comezos. Dende a filosofía autoras como Teresa de Jesús, 

Flora Tristán, Rosa de Luxemburgo, Simone Weil, María Zambrano, Hannah Arendt, Caroll 

Gilligan, Seyla Benhabib… Celia Amorós, Adela Cortina, Amelia Valcárcel, Alicia Puleo… 

tantas! Actualmente estou moi interesada en autoras que presentan unha interesante visión 

da nova psicoloxía feminina dende os arquetipos do inconsciente colectivo, como as psiquia-

tras jungianas Jean Shinoda Bolem ou Anne Baring.

Logo hai mulleres que co seu actuar na vida foron e son fonte de inspiración e empodera-

mento, sempre Dolores Ibarruri e Federica Montseny, e mulleres que me acompañan na 

vida como Mercedes Oliveira Malvar (filósofa e pedagoga) Marianna García Legar (funda-

dora de Arboleda de Gaia) Ana María Rallo Carrera (abadesa da Orde de María da igrexa 

cristiana esenia) Carmen Paz (teóloga feminista, terapeuta holística e sacerdotisa de Ava-

lon) e… todas as irmás dos círculos de mulleres que hoxe traballan en sí na búsqueda do 

seu auténtico ser e no espertar da consciencia. 
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Considera suficiente a participación das 

mulleres ourensás nos colectivos que 

traballan a prol da igualdade? 

Penso que somos poucas as que estamos 

na rúa como espazo de visibilización so-

cial realizando accións, pero sumándonos 

a esas outras poucas que traballan en for-

mación, política, ecoloxismo ou en derei-

tos humanos, parecemos un montón e se 

crean sinerxías moi interesantes e florece 

o optimismo.

Penso que somos poucas porque as mu-

lleres andamos moi ocupadas. As máis 

novas estudando, formándose, buscan-

do parella, criando,… outras traballando, 

coidando das persoas maiores e atenden-

do o seu propio coidado (a imaxe per-

soal é hoxe un valor de gran importancia 

social para unha muller), e penso que é 

difícil atopar ese tempo libre, entre to-

das as tarefas e responsabilidades cotiás, 

que permita o compromiso necesario pa-

ra realizar calquera tipo activismo social.

Cre que serían necesarias políticas 

máis contundentes dende os poderes 

políticos para evitar a marxinación da 

muller e a problemática da violencia 

de xénero?

Terían que mudar moitas cousas na socie-

dade para que a situación de desigualdade 

e exclusión da muller fose unha realidade. 

En primeiro lugar está o exercicio do poder 

que segue a facerse dende un modelo exclusivamente masculino e patriarcal nun sistema 

que permite a desigualdade de salarios e o despido no embarazo, no que a crianza e os 

ciclos hormonais da muller (menstruo, parto e lactación) non son respectados, no que os 

valores femininos son absolutamente menosprezados. Nun mundo así, as medidas políticas 

non serven de nada e estase vendo no aumento ano tras ano das vítimas por malos tratos. 

A sociedade paga ese tributo en vidas para que os valores economicistas e patriarcais que 

depredan a vida sigan a beneficiar a unha minoría e os políticos tratan de paliar a mala 

conciencia social a base de medidas que, 

claro, fracasan. Nunca se chega ao deba-

te sobre a esencia do machismo, a ori-

xe da violencia, a repensar a natureza do 

patriarcado. Deberíamos pensar na aboli-

ción definitiva desta lacra que impide o 

desenvolvemento dos dereitos humanos, 

como no seu día se aboliu a escravitude 

ou o feudalismo e que supón unha ofen-

sa moral, espiritual, social e política que 

dende séculos se ven infrinxindo á meta-

de da poboación mundial. 

É necesario e urxente aportar unha visión 

feminina ao mundo, ao planeta, máis 

sosegada, natural, conciliadora e decre-

cente. As institucións deberían aceptar 

outros horarios adaptados a nós, ás mu-

lleres, que como nais, mestras..., somos 

as que amosamos aos cativos o mundo, 

(como un lugar que merece a pena ser 

vivido ou transformado en algo mellor) e 

esa é a responsabilidade e o poder máis 

grande que se pode ter, porque entre ou-

tras cousas é algo que se reproduce trans-

xeneracionalmente e por iso debe ser 

respectada, valorada e apoiada por ho-

mes, institucións e estados a nivel global. 

 Penso no bo que temos que aportar á es-

ta «sociedade adrenalínica», na que hor-

mona da presa, a agresividade e o medo 

conforman esta realidade destrutiva, es-

cravista, competitiva, produtivista, neo-

liberal. Dende a convicción profunda sei 

que é posible esa transformación coa educación, co aporte da nosa feminidade, a nosa 

oxitocina. Pódese ser crítica, dende a construtividade, respectando a nosa sexualidade, a 

nosa opción/identidade sexual, os nosos valores.

Falemos de paixóns, unha das súas é a fotografía, qué temas lle gusta retratar?

Iso vai cambiando, agora fago fotos da natureza e na natureza, gozo moito buscando a luz 

o ambiente, paisaxes urbanas…
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Véñenselle á mente algunhas «imaxes» que marcaran especialmente a sua infancia 

nesta cidade? 

Si, lugares de Ourense nos que fun moi feliz como a xeadaría La Ibense na que me criei 

con arrecendos a vainilla, a chocolate, a fresa, a cucuruchos recen feitos; con sons de 

martelos de madeira picando xeo e o trasfegar das leiteiras a primeira hora da mañá, 

ou o Parque de San Lázaro no que vivín tanta infancia e tanta mocidade. Lémbrome es-

pecialmente da rúa na que nacín Cardenal Quevedo e o cruce coa Avenida da Habana 

no que pintabamos as raiolas para xogar, e os solares contíguos nos que vivíamos as 

primeiras aventuras. Do río moitas imaxes: as merendas entre as pontes, o coiñal e os 

canos, os muíños, as baixadas en neumáticos de camión.Tamén hai un lugar que mar-

cou a miña paixón polo espectáculo: A Bilbaína, local do que eran propietarios os meus 

tíos Antonio e Herminia e no que pasei moitas tardes de inverno ao saír da escola de 

Angelita Paradela que estaba na rúa de Capitán Eloy, hoxe rúa da Concordia, envol-

ta nos cheiros a café dos tostadeiros Campos. Lémbrome das rosquillas e as abelás da 

festa do San Lázaro, do Cine Airiños, das sesións infantís ás tres da tarde, os domingos, 

no Cine Avenida… da casa dos irmáns Romero no que xogamos tanto, da miña mara-

billosa amiga Juli…

 

Ser muller en Ourense é diferente a ser muller no resto da terra?

Si, supoño que si. Ter traballo e acceso a información, vivir nunha casa con calefacción, 

poder comprar de todo en calquera época do ano, ter automóbil, poder viaxar, poder eli-

xir… esas son as diferenzas.

 

Viaxar semella un pracer irrenunciable e consubstancial a Celina Ramos. Qué lle apor-

tan esas vivencias? Recomendaría algún lugar para perderse e reflexionar?

As viaxes son como voos da alma e o espírito da viaxe é unha forma de ir na vida, un xeito 

de autoñecemento.

Fixen algunha viaxe longa, non moitas e sempre con algún interese especial e non só tu-

rístico. Hoxe non fago turismo, cando viaxo sempre é con algunha finalidade. 

Hai lugares moi especiais na Terra, lugares no que se sinte a súa enerxía, o seu telurismo 

poderosamente. Entusiásmanme os entornos de natureza salvaxe nos que hai ríos e cas-

cadas, nos que se pode ver fauna e árbores centenarias… é para min unha necesidade 

vital facer vivac unha vez ao ano, este verán fíxeno en lúa nova para sentir nas noites a 

escuridade do bosque, da montaña… e superar ese reto ademais de encontrarme a min 

mesma e volver renovada coas «pilas» a tope.

 

Non todas as viaxes implican moverse de Ourense. Practica vostede algunha excursión 

ao interior da súa propia persoa?

Practico diferentes tipos de meditación hai moitos anos, se iso se pode considerar unha 

viaxe ao interior dunha mesma. 

Entendo que a meditación é un xeito de abandonar a mente práctica e enfocar a atención 

e a concentración ao propio ser dun xeito incondicional, un xeito de ampliar a consciencia 

e acadar a unidade necesaria.

 

A súa curiosidade levouna tamén a navegar pola rede de redes, pode revelarnos deta-

lles da súa experiencia «blogueira»?

Traballei oito anos facendo formación do profesorado en medios de comunicación. Os me-

dios de comunicación me apaixonan. 

Son administradora de tres blogs. Un de recursos pedagóxicos que elaboro para o meu 

centro: Recursos Tic Ceip A Ponte, outro blog de aula, inspirado nas técnicas Freinet, no 

que alumnos e alumnas da miña clase escriben e publican os seus primeiros textiños, é O 

Lapis Falador. Logo teño outro persoal no que me expreso e plasmo inquedanzas e publico 

pequenos contos, fotos e poemas, pero neste manteño un perfil discreto cun seudónimo 

e tamén discreto é o perfil que me fixen no Facebook coa intención de coñecer as redes 

sociais e saber das súas posibilidades e carencias. Pertenzo a dúas redes ning que me 

aportan información e contidos dos meus temas de interese e polo tanto estou asistindo 

á transformación da web pública en web privada. 

A experiencia é moi enriquecedora pola xenerosidade de todos e todas as internautas por 

todo o traballo, experiencia e coñecemento que están aportando, iso é o que máis valoro. 

Pero vexo que aquí en Galicia cústanos moito comunicarnos, así observo como nos blogs 

do resto do estado e do mundo o normal é que a xente que entra neles aporte comenta-

rios e cree debate. Os blogs galegos adoecen desta práctica, é unha mágoa.

  

Coma muller que ten desenrolado múltiples facetas na súa vida, de cal se sinte máis 

orgullosa?

Da miña profesión a que tanto levo entregado e que da que tantas satisfaccións recibo.

 

Comezamos falando de ensino e concluímos cun convite á lectura porque sabemos que 

vostede entrégase apaixonadamente á mesma. Recomendaríanos algún libro para ali-

mentar a nosa cultura ou mellorar a nosa vida?

Hai moitos libros na miña casa, na miña vida, dicir un é un esforzo. Do do último que lin 

este verán e por dicir dous títulos, impresionáronme especialmente «El Mito de la Diosa» 

de Anne Baring e Jules Cashford que conta á historia do mito e o seu desplazamento 

pola divindade masculina, e «El sueño más dulce» de Doris Lessing no que a través dos 

personaxes fai un repaso das transformacións dos valores nas últimas décadas, dende a 

vindicación dos valores sociais e colectivos dos anos 60 ata o individualismo exacerbado 

dos tempos que hoxe vivimos. 
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Por que, dende cando sentiu esa paixón pola escena, pola creación teatral?

Venme nas veas. Dende pequena empecei a escribir cousiñas e participei en actividades 

artísticas dende sempre. O meu comezo teatral foi na Universidad Laboral de Zaragoza 

cando comencei a traballar na actividade teatral do centro; empecei entón a formarme 

en cursos de corpo, voz, expresión dramática. Ós 19 anos trasladeime xa a Ourense e 

no centro ourensán onde traballo puxen en marcha un teatro escolar. Eran os anos 1976 

e 1977 e entón descubrín que o teatro era un camiño de coñecemento impresionante, 

cheo ademais, de potencialidades didácticas. Despois descubrín que era un mundo fas-

cinante e que eu necesitaba expresarme a través deste campo.

E de aí, a Sarabela, supoño.

Si. Constituimos unha asociación independente en Ourense, pois moitos dos alumnos de-

mandaban unha continuidade no teatro. Fomos amadores 10 anos e en 1990 creamos a 

sociedade limitada. Agora xa cumprimos 20 anos como profesionais e 30 como amadores.

É vostede unha pioneira na dirección teatral, na xestión artística. Cre que o labor 

das mulleres neste campo está suficientemente recoñecido? É fácil para unha muller 

desenvolverse en igualdade nese tipo de traballo?

As mulleres nunca son pasivas nin conformistas. E eu sempre busquei personaxes in-

tensos, complexos, activos, como unha forma de reivindicar a muller. Pense que hai 20 

anos estabamos só tres mulleres de directoras de teatro en Galicia e a nivel literario, 

con publicacións, únicamente María Xosé Queizán, Inma Souto, Luisa Villalta ou Xohana 

Torres. Entón as autoras de xénero dramático só eran un 2%. Despois incorporámonos 

outras, porque había que demostrar que temos capacidade para dirixir; fixémolo e gra-

zas ó esforzo de tantas mulleres que loitaron en todos os campos da arte, os avances 

son notables, aínda que tamén llo digo, insuficientes. 

Por que tantas dificultades?

Eu fun seleccionada tres veces ó certame de directores de Torrejón e alí comprobei que, 

aínda que cada vez hai mais mulleres directoras, 60 en toda España, habería que facer a 

nómina de homes. Só somos un 20% e pasa, polo menos en Galicia, porque a actividade 

teatral nesta Comunidade ten tres males: a inestabilidade, a precariedade e a deses-

truturación. Verá, acadamos conquistas, valórase a profesión teatral, a nosa xa é unha 

actividade co seu convenio, temos unha escola superior en Vigo e hai un plan galego 

de artes escénicas, polo que podemos movernos con dignidade. Pero aínda así o sector 

é moi precario, os convenios son cativos, e hai demanda para que exista unha política 

PILAR GONZÁLEZ GALLEGO
Xornalista. La Región

Fotografías: EVA DOMÍNGUEZ HERMIDA

ANXELES CUÑA BÓVEDA
Dramaturga, directora e autora teatral

«O traballo do teatro non 
é para quen non senten a paixón»

Anxeles Cuña Bóveda (Pontevedra, 1957) é ourensá de adopción porque é dende esta cidade dende a que desenvolve toda a súa brillante traxectoria profesional no mundo das 

artes escénicas, que compaxina co seu labor pedagóxico na antiga Universidade Laboral. Dirixe a compañía de teatro residente en Ourense, Sarabela, un dos grupos mais premiados 

da escena galega. Pero, sobre todo, Anxeles Cuña, toda unha figura no mundo do teatro, é unha muller reivindicativa coa igualdade de xénero e que, dende o seu ámbito de ex-

presión artística ou pedagóxica busca continuamente novas linguaxes porque, como di, «as mulleres non somos inferiores nin no eido profesional nin no moral, aínda que estamos 

a vivir tempos de deshumanización, violencia e tolemia, e sentimos que por veces hai que amosala con toda a súa brutalidade e obscenidade».

É das mulleres que se senten cun compromiso cada vez maior, «asimilando novas capacitacións, novas aprendizaxes porque queremos deixar de lado moldes tradicionais para estar 

en proxectos colectivos, o que é alentador».
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teatral a longo prazo pero a propia dinámica política impide esa continuidade e hai que 

voltar a empezar cada certos anos.

Como se poden solventar, pois, esas deficiencias?

Hai que crear políticas sólidas de difusión porque este, o das artes escénicas, é un sec-

tor estratéxico e importante culturalmente. Non só é un ou unha directora, senon que 

move moitísimas profesións, dende actrices a diseñadores, figurinistas, productores, 

distribuidores,...

Namentras chegan tempos mellores, como sobrevive unha directora ou autora tea-

tral nun mundo aínda desigual?

Hai unha clara desproporción entre o esforzo e a entrega co modus vivendi nesta pro-

fesión; por eso, hai que amar moito este traballo, esto non é para os que non senten 

paixón. Por exemplo, nós, en Sarabela, compatibilizamos catro montaxes á vez e sobre-

vivimos porque, aparte de xiras e espectáculos, xestionamos un aula universitaria de 

teatro e moitras outras actividades coas que complementamos a nosa forma de vida.

Vostede crea obras propias e fai adaptacións de grandes libros. Pero hai unha obra, 

Sexismunda, que acadou gran éxito e que fai unha aposta arriscada polo feminismo.

Sexismunda foi, en efecto, un risco. É unha das poucas obras do teatro galego onde hai 

unha lectura propia e non patriarcal. Fomos cara unha renovación estética marcada po-

las voces das muleres, estruturamos o movemento femenino. No teatro, a muller sem-

pre era puta, santa ou nai, nós rompemos esa estereotipia pero como directora e autora 

tiven clara conciencia de que hai que expresarse por esa liberdade que merecemos. 

Temos o dereito inalienable a ter unha mirada propia, a absoluta conciencia de que ser 

muller non só é ter un corpo diferente, senon que a nosa reflexión e proxección sobre 

o mundo tamén o é.

Sarabela, e vostede como directora, conqueriron ser a primeira compañía profe-

sional na provincia de Ourense. Que importancia ten esto no desenvolvemento 

artístico?

Si, cando levabamos 10 anos de afeccionados, consideramos que tiñamos uns niveis 

mínimos e demos o paso. Eso significa que hai que buscar a especialización en oficios 

directamente implicados no mundo teatral, que é precisa moita especialización técnica. 

E iso enriquece, claro, a actividade artística e o público nótao.

A guinda foi, agora, converterse en compañía residente en Ourense.

Si, levamos dous anos. É un modelo que leva 60 anos nos Estados Unidos e en Europa. 

No estado somos pioneiros no modelo, que supón ter unha sede, un espazo, o Audito-

rio, que podemos ocupar 180 días ó ano. Este é un compromiso de varias institucións, 

a Axencia Galega das Industrias Culturais, a Concellería de Cultura e, por primeira vez 

este ano, a Deputación de Ourense. É bó para a cidade porque trátase de crear sinerxias 

e procurar traballar con mais artistas e creadores doutros sectores, o que agradecen os 

amantes do teatro. Todo se diseña para a cidade, aínda que se vaia de xira. Claro que 

nós temos sorte, temos un universo riquísimo de creadores, un patrimonio teatral sin 

parangón.

Os espectadores recoñecen realmente este esforzo?

A resposta está a ser excelente. Chegamos a estar 12 días seguidos de función cun pro-

medio moi alto de espectadores. Nestes dous anos puxemos en marcha catro espectá-

culos, dous para adultos e dous para nenos, ademais de tres mostras de teatro e sen 

esquecer o espectáculo «O asombro da auga», no verán, nas termas. É importante que 

se consolide así o teatro e á xente de Ourense gústalle. O noso público é xeneroso, crí-

tico e intelixente. Na cidade hai cultura de teatro porque cando o teatro ten unha pro-

gramación estable, o público fidelízase.

Foi crítica en máis dunha ocasión coa colaboración e implicación económica das ins-

titucións, particularmente da autonómica, co teatro. Por que?

Nós demostramos que temos un nivel digno e ofrecemos as contas transparentes. 

O lóxico é que en tempos de crise, se hai que recortar, que eso se faga en todos os 

sectores. Nós asumimos a reducción de fondos pero non que o recorte sexa dun 52% 

cando noutros campos é moito menor. Pense que en teatro están a caír compañías e 

van ó paro moitos actores, e iso tamén é importante. É o tecido artístico en xeral o 

que se resente, un sector que xera riqueza nunha cidade e no seu entorno. Non hai 

que esquecer que as cidades que teñan axentes culturais que as promocionen flore-

cen máis, teñen outro nivel.

Vostede foi a única representante de Galicia convidada ó II encontro da lusofonía no 

Brasil. A súa fama debe chegar xa lonxe.

É un privilexio estar aí, nunha convención que aglutina Cabo Verde, Angola, Timor, Bra-

sil, Portugal, Mozambique, Guinê-Bissau e São Tomé-Príncipe. É unha pena que a Galicia 

aínda non a consideren nese grupo.
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Rosalía de Castro
A PRIMEIRA FEMINISTA DA NACIÓN GALEGA



Retrato de Rosalía [1860-1880] obra de María Carderelly.

(páxina anteiror): Retrato ao oleo pintado por Ricardo Camino na década de 30 do século pasado.



O porqué dunha débeda (non só académica…)

Hai vinte e cinco anos que utilizamos como lema o título que porta este artigo. 

A Comisión Nacional de Mulleres da Asemblea Nacional-Popular Galega editara, 

en 1980, un cartafol dedicado á nosa escritora e conmemorativo do centenario 

da obra capital da literatura galega, Follas novas (1880). Valera de soporte para 

moitos actos organizados polo nacionalismo galego, naquel ano, verbo da obra da 

nosa autora que, realmente, resultaron prologais da campaña máis intensa que 

tería lugar cinco anos máis tarde, en 1985, cando se celebrou o centenario do seu 

falecemento. A aquela altura, xa como «Mulleres Nacionalistas Galegas», ree-

ditamos, en formato mellorado, aquel cartafol que contiña, xunto con textos de 

Francisco Rodríguez, de Manuel María e de quen subscribe, unha pequena anto-

loxía da autora, tanto da súa obra en galego coma en español, escolma de textos 

especialmente elocuentes desde o punto de vista feminista. Igualmente, naquel 

ano, nun volume de grande difusión, editado pola Agrupación Cultural da Coruña 

«Alexandre Bóveda», que recollía senllas conferencias e recitais sobre Rosalía de 

Castro, Pilar Pallarés analizaba especificamente a dimensión feminista da nosa 

escritora como central na súa produción, seguindo o ronsel das publicacións an-

teriores e dos traballos de Carmen Blanco no monográfico d´ A Nosa Terra e mais 

no Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. No mesmo ano 

1985, Pilar Pallarés e eu mesma elaboramos o monográfico rosaliano que editou 

a Festa da Palabra Silenciada, con dedicación especial aos textos explicitamente 

feministas da autora.

Na súa monumental Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro (1988) –

próxima a se reeditar–, Francisco Rodríguez aborda, por primeira vez, o exame e 

interpretación da produción integral da autora, en galego e en español, con es-

tudo particular do relevo feminista presente en toda ela e desde diferentes pers-

pectivas e clases sociais. En senllas publicacións de 1990 e 1994, a catedrática 

norteamericana Kathleen March estuda especificamente o feminismo das nove-

las de Rosalía de Castro. En recente publicación, a catedrática escocesa Catherine 

Davies recorda o binomio nacionalismo/feminismo como constituínte esencial da 

vocación da escritora e da súa concreción en múltiples lugares. En 2006 tivemos a 

honra de editar El caballero de las botas azules. «Lieders». «Las literatas», cun es-

tudo introdutorio moi amplo onde procuramos estudar, cronoloxicamente, desde 

a óptica descrita, toda a obra da autora. No volume editado neste 2010 O clamor 

da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo abondamos na mesma tese: 

o carácter medular do feminismo en toda a produción rosaliana, que actualiza, 

desde logo, a célebre sentenza de Fourier: «O grao da emancipación da muller é 

a medida natural da emancipación en xeral».

À rebours de toda esta innovación epistemolóxica –e a súa correspondente tra-

dución bibliográfica– o coñecemento académico ou paraacadémico español dis-

ta moito de estar á altura. Se nun afastado 1962 Elvira Martín (arxentina de 

ascendencia galega) publica Tres mujeres gallegas del siglo XXI. Concepción 

Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, en 2007, 45 anos despois! Es-

trella Cibreiro publica o seu Palabra de mujer. Hacia la reivindicación y con-
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Rosalía de Castro
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textualización del discurso feminista español, con Concepción Arenal e Lucía 

Etxebarria como extremos temporais da súa análise e sen a menor mención de 

Rosalía de Castro, que mesmo «cae» daquel trío que, para Elvira Martín, se re-

putaba imprescindíbel. Vaporización da escritora galega que seguimos lamenta-

belmente a rexistrar noutros volumes ou historias confesionalmente feministas, 

ben a través da exclusión absoluta, ben a través da súa minorización ou trata-

mento francamente anticuado.

Urxe, pois, tanto para o público galego como para o público español e inter-

nacional, situar adecuadamente a escritora fundacional da literatura galega 

contemporánea neste alimentador fundamental da súa poesía e da súa pro-

sa; remediar dunha vez por todas, neste 125 aniversario do seu falecemento, 

un anacronismo tan inxustificado e elevala ao que ela mesma construíu: unha 

sólida arquitectura feminina e feminista moderna, avanzada e solidariamente 

proxectada para a parte máis sufrida das súas conxéneres. 

Unha rebeldía temperá: 
a liberdade de pensamento

Cómpre recordarmos que a nosa autora pertence a unha xinea de aristócra-

tas galegos caracterizados pola súa vocación ilustrada e a súa obra literaria 

(como exemplo máis distante, Rodríguez de Padrón, o amigo do trobador 

Macías) e, aínda, a unha liña de pensamento, como a do Padre Feixoo e a 

do seu discípulo, o Padre Sarmiento, que brilla notoriamente polo seu filo-

feminismo. É filla, pois, Rosalía, dunha tradición culta e ilustrada, como o é 

dunha peza singularísima, o «Discurso en defensa de las mujeres», do sa-

bio benedictino. Un Murguía ben novo (1857), cando dá conta da aparición 

do primeiro volume rosaliano, La flor, admírase dunha novidade non banal: 

a nova poeta exprésase como muller e como home simultaneamente, non 

fai «versos de poetisa», isto é, os previsíbeis e admisíbeis nunha muller. No 

ano seguinte, 1858, ano en que ambos os dous casan, a escritora publica un-

ha prosa poética, de título «Lieders», que dinamita as bases da obediencia 

debida, considerada como mandamento incontornábel para o sexo femini-

no. Certas brisas románticas que circulan por este texto non deben facernos 

obviar a súa rotundidade contestataria, nada menos que se comparando co 

anxo rebelde, fermoseado no seu nome orixinal, Luzbel, e proclamando a 

entrega á liberdade de pensar:

[…]

Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he 

soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Sólo cantos de 

independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor 

hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían 

aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los 

grillos de la esclavitud. 

Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas; 

como los árboles en el desierto y el pirata en el mar. 

Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento, que se 

alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y 

dulce como una esperanza. 

Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada, o 

quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río 

como ellos se ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande 

que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno; pero 

no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual 

a mi hechura, y que su carne es igual a mi carne. 

* * * 

Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos, 

y ellos son la ley que rige mi destino.

[…].

Ruptura total, como se ve, de todos os dogmas reinantes sobre o sexo femini-

no, de antiga orixe bíblica e convenientemente adaptados ao século cuxa apo-

teose de liberdade e progreso unha novísima novelista coma ela desenmascara 

un ano despois, en 1859, cando publica a súa primeira novela, La hija del mar: 

Pasados aquellos tiempos en que se discutía formalmente si la mujer tenía 

alma y si podía pensar […] se nos permite ya optar a la corona de la in-

mortalidad y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos 

libros, porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de liber-

tad al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX.

Naturalmente, o campo semántico do pensamento e a súa constelación léxica van 

ser elemento central da reivindicación da novel escritora, porque era o dereito ne-
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gado ao seu sexo. En 1858, o recén fundado Ateneo da Coruña dispón un debate 

arredor do tema seguinte: «¿Es la educación de la mujer uno de los elementos 

necesarios para la prosperidad de una nación?». O que estaba en discusión non 

era a necesidade dunha mellorada educación moral e relixiosa, para as mulleres 

cumpriren o papel de boas esposas e boas nais para o que estaban naturalmente 

ensinadas, senón se eran capaces ou non de recibiren instrución, para o cal, evi-

dentemente, cumpría antes acreditar a súa capacidade mental, de pensamento, 

discursiva, reflexiva, que aos homes se lles supuña tamén de forma natural. É por 

isto polo que a nosa autora, precozmente, alerta sobre esa aparencia de liberda-

de, como conquista que o XIX herda do revolucionario lema francés (Liberté, Ega-

lité, Fraternité), que desconsidera as mulleres ou, paternalistamente, permite, 

como a autora diagnostica lucidamente, que se asomen á mesa masculina.

Por isto, concluirá este seu prólogo á súa primeira novela con esta sentenza expli-

cativa e xustificatoria, de auténtico valor profético:

Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten 

y lo que saben.

Ruptura clara, como se ve, das dúas esferas separadas do sexismo tradicional e 

moderno: a atribución ás mulleres do universo sentimental, afectivo e emocional 

(e, del derivada, a literatura que o cultivase…) / o monopolio do pensamento, a 

análise e a reflexión para os varóns. Ela afilíase a unha simbiose da que se mani-

festa orgullosa: sentimento e pensamento; emoción e intelecto. Toda a súa obra 

vai ser filla deste concilio propositado.

A reconversión do mito bíblico

No ano en que se celebrou o centenario do falecemento de Rosalía (1985), Lydia 

Fontoira Surís e Francisco Rodríguez acharon un poema (ou fragmento de poe-

ma) inédito da nosa escritora, de título «Eva», publicado en 1861, en que se do-

ta de positividade redentora á «pecadora» do mito bíblico, a tentadora do home 

e cómplice do demo, a introdutora do pecado no mundo. A escritora vai residen-

ciar nela a esperanza para as mulleres, abrindo así unha liña máis heterodoxa 

verbo do pensamento e do dogma oficiais do catolicismo. Efectivamente, sete 

anos antes, en 1854, o Papa Pío IX consagra o dogma da Inmaculada Concepción 

de María e da súa asunción ao ceo: velaquí como a máxima autoridade da Igrexa 

sobe unha muller aos ceos, en canto a escritora galega baixa unha muller á te-

rra para a converter na redentora de todas as súas conxéneres:

EVA

¿Mas qué nube es aquella que elevada

llena de luz por el oriente asoma,

Virgen que viene en su pudor velada,

temprana flor con su primer aroma?

¿Quién la que en tronos de zafir sentada

Fotografía da familia de Rosalía Castro na súa casa de Matanza (Padrón) e datada no mes de xullo 
de 1884. De esquerda a dereita aparecen sentadas as fillas Amara e Aura, Ovidio de pé abrazado ao 
seu pai Manuel Murguía, Rosalía sentada acariñando un can e as fillas Gala e Alexandra de pé.
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blanca, pura y sin hiel, dulce paloma,

desciende hacia la tierra en raudo vuelo

abandonando por la tierra el cielo?

* * *

¡Es ella! ¡una mujer! fuente de vida,

diosa inmortal de pensamiento altivo,

del seno de los ángeles venida

para librar mi corazón cautivo:

es fruto de verdad, fuente querida

de quien mi libre inspiración recibo,

es la que madre de las madres lleva

¡nombre de bendición! el nombre de Eva.

* * *

Como las auras del abril, liviana,

como la luz del sol, fuerte y hermosa,

es ella de quien dicen, flor temprana,

fuente sellada, estrella misteriosa:

su rostro del color de la mañana,

suelta la blanda cabellera undosa,

la palabra suave, el paso leve

que a su ligero andar las flores mueve.

* * *

Mas hay en su mirada una tristeza

de inefable amantísimo delirio,

que aumenta el resplandor de su belleza

la llama santa de un feliz martirio;

¡Oh pura fuente de inmortal limpieza

sobre las ondas desmayado lirio!

¡Oh cuán amada por tus penas eres

mujer en quien esperan las mujeres!

A desmontaxe do amor ultrarromántico

Outro aspecto onde a nosa autora resulta pioneira e claramente avanzada verbo das 

posicións maioritarias do seu século –incluídas as das escritoras máis coñecidas– se-

rá o tocante á desmitificación e desenmascaramento do extremoso amor masculino, 

da adoración platónica, que facía as mulleres raíñas dunha monarquía-gaiola, isto é, 

aspirantes perpetuas a presas felices no cárcere da posesión masculina. Na novela 

Flavio (1861) inclúe a autora este maxistral diálogo entre Luís (amigo do protagonis-

ta, Flavio, e seu intercesor e avogado defensor) e Mara, a antagonista, que se nega 

a se converter en serva de señor ningún, por moito que se lle ofrezan montes e mo-

reas. A pretendida sublimidade outorgada ao sexo feminino, continuación resesa do 

vello mito do amor cortés, fica aquí ao descuberto: é a autonomía feminina o que se 

repudia por parte do representante do masculinismo, que chega a negar, no fragor 

da discusión, condición de muller verdadeira á que ousa cuestionar semellante supe-

rioridade concedida. A condena para os arrabaldos da sociedade non pode ser máis 

explícita por parte do fiscal-xuíz condenador: […] renegad de una vez para siempre 

de vuestro sexo. Nada menos!: no limbo dun sexo inexistente ou dun terceiro sexo, 

caricatura do primeiro, había de se enterrar a díscola contestataria!:

 […] – ¿Por qué siendo como sois habéis engañado a Flavio, Mara?... Vues-

tras palabras me hacen daño…, son ásperas como el ruido de la tempestad 

que azota las ruinas abandonadas…; debéis vivir sola entre los hombres, 

no debéis ser amada…; siempre he pensado lo mismo de vos… ¡Si supierais 

cuánta ternura, cuán dulce sentimiento inspira el rostro de una mujer baña-

do por las lágrimas…! ¡Cuánto es amada la que se resigna a sufrir cuando 

es olvidada!... ¡Cuando se la ve descender hasta la misma tumba amando 

los recuerdos que la hacen morir!... ¡He ahí la poesía de la mujer! Si os aver-

gonzáis, pues, de amar, Mara, renegad de una vez para siempre de vuestro 

sexo…; si, por el contrario, queréis cumplir vuestro destino, olvidad el mundo 

y amad a Flavio…; es lo único que tengo que responder a vuestras palabras.

– No comprendo –dijo Mara, enojada– cómo podemos cometer jamás la debili-

dad de confesaros nuestros sentimientos… ¡Decid que queréis vernos esclavas 

y no compañeras vuestras; decid que de un ser que siente y piensa como vo-

sotros queréis hacer unos juguetes, unas máquinas, ya risueñas, ya plañideras 

y llorosas, que, a medida de vuestro deseo, estén alegres y canten al ruido de 

sus cadenas, o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido!

– Si fuese cierto lo que decís, el hombre no sería más que un infame tirano; 

pero, afortunadamente, vuestro genio acre y malhumorado os hace exage-

rar todo, y el cuadro que acabáis de bosquejar no es una copia, es una crea-

ción vuestra…; vosotras sois las reinas del mundo…

 – Yo os daría de buena gana la parte del reinado que me pertenece.

(páxina seguinte): Reproducción da primeira edición de Follas Novas, do ano 1880 
coincidente con Aires da miña terra de Curros Enríquez e Saudades Gallegas de 

Lamas Carvajal, tres obras de importancia fundamental na historia da literatura 
galega. Follas Novas foi editado na capital cubana grazas ao apoio da comunidade 
galega emigrada naquel país. Pola súa parte, Cantares Gallegos fora editado o día 
17 de maio 1863, data que se constituíu en referencia nacional ao ser escollida por 
don Francisco Fernández del Riego para a celebración do Día das Letras Galegas a 

partir de 1963 e do que foi Rosalía Castro a primeira homenaxeada.
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Reproducción de dúas páxinas de Conto Gallego de Rosalía Castro de Murguía custodiado na Real Academia Galega e posibelmente autógrafo.
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A «meniña gaiteira» e a epopea do povo galego declinada 
en feminino: Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880)

Con estes antecedentes, nada de estraño ten consignar cómo a gran obra en lin-

gua galega da nosa autora manteña e se alimente de presupostos feministas tan 

elocuentemente expresados. En toda ela, substituirase a vella simbiose muller-

domesticidade pola nova identidade reivindicada: muller-axente actuante na so-

ciedade e na vida pública. Por isto, o primeiro monumento da literatura galega 

(Cantares…) terá como condutora a «meniña gaiteira», portavoz da comunidade 

e cumpridora dunha encomenda colectiva, nunha galería apoloxética da cultura 

popular, das clases traballadoras galegas que, a través de diferentes suxeitos líri-

co-épicos, vai privilexiar o protagonismo feminino, nunha mudanza significativa 

onde a óptica rehabilitadora responde á propia visión feminina. Na seguinte obra, 

a capital de toda a literatura galega, composta de cinco libros, a escritora abrirá a 

súa interpelación ao sistema sexista cunha contestación rotunda, ben que expre-

sada co procedemento retórico (a pregunta) típico da poesía lírica:

Daquelas que cantan ás pombas i ás frores

todos din que teñen alma de muller.

Pois eu que n´as canto, Virxe da Paloma,

¡ai!, ¿de qué a terei?

Só a invocación a un suxeito ultraterrenal, celestial, en función cómplice, pode 

dar a medida da impenetrabilidade e dureza dos poderes materiais, filosóficos e 

políticos que xibarizan a muller e a aprisionan no cárcere doméstico-familiar. Será 

no Libro Quinto desta obra, «As viudas dos vivos e as viudas dos mortos», onde a 

autora, en perfecta consoancia co exposto no prólogo-ensaio inicial, expoña as ra-

zóns, en análise discursiva perfeitamente fiada, da súa posición de sororidade, de 

alianza do eu autorial coa masa feminina traballadora e dobremente vítima, nun 

diagnóstico sociopolítico-feminista como non coñecemos outro nas literaturas eu-

ropeas do XIX. Téñase en conta, igualmente, que a autora, desde a periferia, está 

a esfarelar as bases da épica prevalente nas literaturas centrais, épica baseada no 

Billete de identidade de Rosalía Castro Abadía -ainda sen o de- emitido o día 23 de outubro do ano 1884 
cando Rosalía conta con 47 anos de idade e que fixa a súa morada en Matanza (Padrón).
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androcentrismo, a divinización do heroe, o seu carácter mesiánico-redentor e a 

súa superioridade manifesta sobre a masa anónima:

Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno infortunio que afrixe 

ós nosos aldeáns e mariñeiros, soia e verdadeira xente do traballo no noso 

país. Vin e sentín as súas penas como si fosen miñas; mais o que me con-

movéu sempre, e polo tanto non podía deixar de ter un eco na miña poe-

sía, foron as innumerables coitas das nosas mulleres: criaturas amantes 

para os seus i os estraños, cheas de sentimento, tan esforzadas de corpo 

como brandas de corazón, e tamén tan desdichadas que se dixeran nadas 

solasmentes para rexer cantas fatigas poidan afrixir á parte máis froxa 

e inxel da humanidade. No campo, compartindo mitade por mitade cos 

seus homes as rudas faenas; na casa, soportando valerosamente as ansias 

da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da probeza. Soias 

o máis do tempo, tendo que traballar de sol a sol, e sin axuda para mal 

manterse, para manter ós seus fillos, e quisáis o pai valetudinario, parecen 

condenadas a non atoparen nunca reposo senón na tomba.

A emigrazón e o Rei arrebátanlles de contino o amante, o irmán, o seu ho-

me, sostén da familia de cote numerosa; e, así, abandonadas, chorando 

o seu desamparo, pasan a amarga vida antre as incertidumbres da espe-

ranza, a negrura da soidade i as angustias dunha perene miseria. I o máis 

desconsolador para elas é que os seus homes vanse indo todos, uns por-

que llos levan, i outros porque o exempro, as necesidades, ás veces unha 

cobiza, anque disculpabre, cega, fannos fuxir do lar querido, daquela a 

quen amaron, da esposa xa nai e dos numerosos fillos, tan pequeniños que 

inda n´acertan a adiviñar, os desdichados, a orfandade a que os condenan.

Cando nas súas confianzas estas probes mártires se astreven a decirnos os 

seus sacretos, a chorar os seus amores sempre vivos, a doerse das súas pe-

nas, descróbese nelas tal delicadeza de sentimentos, tan grandes tesouros 

de ternura (que a inteireza do seu carácter n´é bastante a mermar), unha 

abnegación tan grande, que sin querer sentímonos inferiores a aquelas 

oscuras e valerosas heroínas, que viven e morren levando a cabo feitos 

maravillosos por sempre iñorados, pero cheos de milagres de amor e de 

abismos de perdón. Historias dinas de ser cantadas por mellores poetas do 

que eu son, e cuias santas armonías deberan ser espresadas cunha soia 

nota e nunha soia corda: na corda do subrime, e na nota da delor. Anque 

sin forzas pra tanto, tentéi algo deso, sobre todo no libro titulado As viudas 

dos vivos e as viudas dos mortos; mais eu mesma conoso que non acertéi 

a decir as cousas que era menester. As miñas forzas son cativas; quéreas 

maiores quen haia de cantarnos con toda a súa verdade e poesía, tan sen-

cilla como dolorosa epopeia.

Un impecábel exercicio de xustiza poética: 
a definición do papel da escritora

Por se todo isto fose pouco, no ecuador da súa vida adulta e mais da súa traxec-

toria literaria, a escritora ocúpase de compor o necesario alegato de defensa. 

Retrato de Rosalía (1880-1885) obra do fotógrafo galego de orixe francesa José Sellier.
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Válese do formato da epístola ou misiva («Carta a Eduarda») para, no que, en 

realidade, é un ensaio pleno, con todas as características do xénero, condensar 

a razón crítica do seu oficio, nun alarde procedemental de humor e ironía que 

non aforran, aínda así, o dardo afiado contra toda a artillaría da petulancia, a 

estupidez e a discriminación sexistas. Á vista de deturpacións futuras, semella 

que a escritora quere precaverse de póstumas deformacións como as que efec-

tivamente padeceu:

[…]

Pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que 

mirarían al diablo, y éste es un nuevo escollo que debes temer, tú, que no 

tienes dote. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándo-

te en lo que vales, despreciar necias y aun erradas preocupaciones; pero… 

¡ay de ti entonces!, ya nada de cuanto escribes es tuyo, se acabó tu nu-

men, tu marido es el que escribe y tú la que firmas.

[…]

A estatura feminista de Rosalía de Castro

Se a importancia, continuidade e radicalidade das propostas feministas desta es-

critora se medisen en iconografía ou arte escultórica, o seu retrato ou a súa es-

tatua terían que figurar en tamaño ben grande en todas as historias da literatura 

galega e da literatura española e, por suposto, en todas as compilacións ou anto-

loxías da literatura de autoría feminina e / ou feminista. Fican fóra deste artigo 

outras moitas incitacións e motivos da súa obra. Unha obra riquísima, poliédrica, 

moi atenta á súa contemporaneidade e profundamente preocupada pola fortuna 

e o porvir das súas conxéneres, nomeadamente as sen voz, as nunca nomeadas, a 

base laboral-moral da sociedade, as duplas vítimas dun cadro económico-político 

que, no XIX galego, castigou especialmente as condicións de vida das clases tra-

balladoras. A súa sutileza chega a caracterizar con finura propia dunha elevada in-

telixencia emocional o plus de mancadura afectiva, de soidade e de sentimentos 

non correspondidos da muller do emigrante ou da emigrada retornada, co cal o 

drama común non opaca a diferencialidade emotiva. 

A maior abastanza, foi quen, nunha das mellores novelas do XIX, El caballero 

de las botas azules (1867), de debuxar con humor e destreza notábeis o cadro 

da sociedade española emerxente, representada na capitalina (Madrid), a través 

do retrato das súas mulleres, desde os escenarios da aristocracia até os da clase 

media e baixa, sempre nunha defensa insubornábel do traballo como garante da 

emancipación feminina e do inicio da súa liberación.

Non coñecemos, en fin, outro caso, nas literaturas europeas do XIX, onde brille 

con tal contundencia e persistencia a crítica da División Sexual do Traballo e a de-

fensa doutro modelo social onde a explotación e o parasitismo da clase social do-

minante dean paso ao triunfo da masa traballadora e, nomeadamente, das súas 

mulleres. Esperamos que tal clamor textual traspase dunha vez por todas o muro 

da ignorancia e da incomprensión académica en ben da Galiza, de Rosalía e da 

verdade histórica.
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Decidín aproveitar esta oportunidade que me dan 

desde o consello de dirección de «xénero humano» pa-

ra propoñer algunhas reflexións sobre un asunto que 

me preocupa desde hai tempo. Trátase da percepción 

social que existe na actualidade sobre a violencia de 

xénero, as súas repercusións e, en consecuencia, as 

cuestións que neste senso quedan pendentes de aco-

meter e de resolver.

Non cabe dúbida de que, hoxe en día, a violencia de 

xénero é un fenómeno coñecido, pero... podemos dicir 

que este coñecemento é global e integral?, coñécense 

todas as súas dimensións e expresións?, vincúlanse as 

súas causas? Desde o meu punto de vista, non. Só as 

súas formas máis graves, máis tráxicas e aparatosas 

son visíbeis no momento actual. Refírome ao maltra-

to físico directo: ás labazadas, ás puñadas, aos apu-

ñalamentos, aos tiros, ás queimaduras con produtos 

químicos ou con lume... e, en xeral, a todas aquelas 

agresións que teñen como consecuencia lesións físicas 

e mesmo a morte para quen as sofre. Asemade, todas 

estas expresións da violencia atribúense (no imaxina-

rio social) á parella ou ex parella da muller que es-

tá nesta situación. Dun tempo a esta parte, tamén se 

inclúen nesta percepción subxectiva algunhas expre-

sións de violencia psicolóxica (in-

sultos, descualificacións, illamento 

social, etc.) aínda que, de momen-

to, só se dá en sectores minoritarios 

da cidadanía.

Cada vez que teño a oportunidade 

de participar nalgún foro sobre es-

te tema gústame propoñer ás per-

soas asistentes un exercicio moi 

sinxelo, pero moi esclarecedor. Trá-

tase de preguntar: que imaxe vos 

vén á cabeza cando se pronuncian 

as palabras «violencia de xénero»? 

E a inmensa maioría das veces, a 

xente contesta: «un home batén-

dolle a unha muller». Cando, para 

completar un pouco esta informa-

ción, se pregunta: «cal é a relación 

que hai entre ese home e esa mu-

ller?», a resposta é case sempre a 

mesma: «son parella», ou «foron 

parella», ou «acábanse de sepa-

rar». Non cabe dúbida de que este 

tipo de imaxe expresa claramente 

L O L A  F E R R E I R O  D Í A Z
Profesora do Programa Oficial de Postgrao 
en Estudos de Xénero da Universidade de Vigo

TODAS AS CARAS DA VIOLENCIA
EN CADA UNHA DAS CARAS DO SISTEMA

Hoxe en día, a violencia de xénero é un fenómeno coñecido pero... podemos dicir 
que este coñecimento é global e integral? Coñécense todas as súas dimensións e 
expresións? Vincúlanse as súas causas? 
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a apreciación social predominante sobre a violencia 

de xénero. Non importa quen estea no foro: cidadás e 

cidadáns, profesionais de calquera ámbito ou mesmo 

profesionais que traballan con mulleres en situación 

de violencia: esta identifícase case exclusivamente 

coas súas formas máis graves... aínda que estas for-

mas son tamén menos frecuentes.

Por outra parte, esta tendencia adoita ir acompañada 

do uso dunha serie de tópicos, como que os maltrata-

dores son suxeitos alcohólicos, drogadictos, enfermos 

mentais ou marxinais en xeral... mesmo, ás veces, re-

córrese nalgunhas instancias a tentar atopar elementos 

comúns que permitan elaborar un «perfil do maltrata-

dor», no que se refire ás súas condicións sociais, econó-

micas, académicas e demais circunstancias, sen ter en 

conta que a violencia de xénero directa é un problema 

de xénero, transversal, xa que logo, ao resto dos «requi-

sitos» que se lle pretenden atribuír e a outros que nin 

sequera se lle atribúen... e, pola súa vez, os problemas 

«de xénero» son expresións dun sistema de explota-

ción: o patriarcado.

Porén, non podemos dicir que este tipo de identifica-

cións sexan espontáneas nin que se produzan acciden-

talmente sen que haxa causas que as provoquen. Máis 

ben son o produto da intervención de diversos factores 

que inciden claramente sobre o consciente (e o incons-

ciente) individual e colectivo, que teñen o seu expoñen-

te máis claro e manifesto nos medios de comunicación 

de masas, xeradores de opinión e de «conciencia» ante 

os problemas sociais.

Por iso as feministas, as profesionais (nomeadamente 

as profesionais feministas) e as mulleres en xeral, te-

mos a responsabilidade de aproveitar todos os espa-

zos dos que poidamos dispor para espallar outro tipo 

de conceptualización da violencia de xénero e do seu 

substrato: a desigualdade, que nos leve ao camiño da 

súa erradicación.

Aínda as expresións máis evidentes de violencia de xé-

nero nos poden confundir, se non imos alén do seu as-

pecto «superficial»...

Poderiamos comezar pola descrición dunha situa-

ción concreta de violencia grave; por exemplo, o caso 

dunha muller ingresada nun servizo de urxencias con 

lesións de diversa consideración producidas pola agre-

sión do seu compañeiro. Parece evidente que non ha-

bería maior problema en recoñecer aquí a violencia de 

xénero. Porén, se observamos algo máis polo miúdo, a 

cousa comeza a non ser tan doada de analizar... «non 

era a primeira vez que isto sucedía»; «parece que a 

muller se separara do seu compañeiro nunha ocasión 

anterior e logo volveu con el»... Ante isto, as expli-

cacións máis frecuentes (e tranquilizadoras) adoitan 

estar en relación coa dependencia: «non ten ingresos 

propios»; «ten fillas ou fillos menores que sacar adian-

te»; «non dispón de vivenda»... Ben, pois neste caso 

todo isto non é así: a muller dispón de ingresos pro-

pios que lle permiten vivir folgadamente, ten vivenda 

propia e tamén ten unha filla á que, en consecuencia, 

pode sacar adiante perfectamente... Entón preguntá-

monos alarmadas, por que?... por que volveu con el?, 

por que non o denunciou?, Por que, en definitiva, re-

nuncia á súa vida deste xeito? A resposta a estas pre-

guntas case sempre é complexa, pero imos tentar de 

facer unha aproximación ao problema. Seguramente 

esta muller séntese profundamente culpábel porque 

pensa que as agresións son debidas a que non cumpre 

á perfección co seu papel de esposa, ou de nai, ou de 

muller... ou porque cre que, se marcha da casa coa ne-

na, el non se vai adaptar a vivir só, mesmo pode facer 

algún disparate (que non se atreve nin a nomear nos 

seus pensamentos), ou porque sente medo de que el 

a persiga e lle faga máis dano aínda, ou que agrida a 

súa filla... ou porque sente vergoña, xa que ela está 

en contra do maltrato e, se fai algo ao respecto, todo 

o mundo saberá que ela «se deixou» maltratar... ou 

porque pensa que se a xente o sabe vai sentir mágoa 

dela... ou non elabora nada disto e, simplemente, non 

se sente quen... Pode ser por unha destas cousas, por 

varias, ou por todas elas.

Por outro lado, tamén é probábel que esta muller non 

teña con quen falar do asunto... nin sequera para des-

afogar a súa angustia... porque ten medo de que non a 

comprendan, ou de que a apuren para que faga cousas 

que non quere ou non está preparada para facer... Se fai 

o que lle indican sentirase mal porque aumentarán as 

súas culpas e os seus medos e, se non o fai, sentirase 

mal igualmente, porque terá a sensación de que lle está 

fallando a quen a quere axudar.

Seguramente ela non lle deu importancia ás primeiras 

manifestacións de maltrato que se produciron pouco 

tempo despois de que comezase a ser parella do seu 

compañeiro. En realidade, non se podía queixar… el 

deixou de ter con ela un trato agarimoso, xa nin lem-

braba desde cando... supoñendo que algunha vez o ti-

vese, pero non se podía queixar, a outras íalles moito 

peor. Certo é que lle gustaría que o seu compañeiro 

tivese outro tipo de trato cara a ela... igual que o ti-

ña ela cara a el. Que se interesase polas súas cousas, 

polo seu traballo, pola súa saúde... que tivese algún 

detalle con ela de cando en vez, mesmo que se ocu-

pase de escoller con algo de coidado o agasallo de 

aniversario... como facía ela con el... pero non se podía 

queixar. Os homes son así, non lle dan importancia a 

estas cousas.

Naquela altura, nunca se chegou a preguntar se el a 

querería... se ela se sentía querida. Nunca chegou a 

pór isto en cuestión. Ao fin e ao cabo, el vivía con ela, 

compartían os bens e mesmo se facía cargo dalgun-

has das cousas da casa. Só dalgunhas e nunca, nunca, 

facía certos labores. Xamais facía as camas, nin pasa-

ba o ferro á roupa, nin limpaba o chan ou o po. Dicía 

que non sabía facelo e que o deixaba peor do que 

estaba. Algunha vez que ela se sentía mal, ou que ti-
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ña moito apuro e chegaba tarde á casa, estas cousas 

quedaban sen facer.

El ía ao mercado e cociñaba. Era moi popular alí, na pei-

xería, na carnicería, na froitería, onde sempre era moi 

amábel e mesmo lle facía suxestións sobre a prepara-

ción dalgúns pratos ás persoas que despachaban ou á 

clientela, cousa que lle facían notar a ela cando ía mer-

car algo ou a vían nalgures... «que sorte tes!», «quen 

me dera a min!», «o meu non sabe cociñar nin facer 

nada!»... cando isto non se convertía en «e logo ti que 

fas na casa?», «faino todo el?». Definitivamente, non se 

podía queixar, outras estaban moito peor. Até se sentía 

orgullosa do seu home. Gustaríalle que a aloumiñase 

algo máis, pero...

Cando el comezou a pedirlle que viñese dereita do 

traballo para a casa a ela, no primeiro momento, mo-

lestoulle un pouco, sentiuse como atada, premida... 

pero deseguida o comprendeu, cando el lle explicou 

que se trataba de estar algo de tempo xuntos: «vé-

monos pouco, falamos pouco, estamos pouco tempo 

os dous sós, porque ti botas dúas horas para chegar 

do traballo. Xa se ve que che gusta máis estar coas 

túas amigas que comigo e eu precísote ao meu la-

do...» estaba claro que ela non se portaba ben con 

el... ou así o sentía naquel momento. Tentou com-

pensalo. Comezou a saír do traballo sempre con pré-

sas, sen esperar por ninguén, sen quedar a falar con 

ninguén, sen querer outra compaña máis ca a del. 

Tentaba de facelo con cordialidade, sempre atopa-

ba algunha boa escusa para saír correndo sen que as 

súas amizades se decatasen de que tiña que marchar 

para estar con el... con el? As máis das veces, cando 

ela chegaba el non estaba na casa, tardaba en vir e, 

cando chegaba, falaba das súas cousas, do seu traba-

llo, dos compañeiros cos que tomaba a caña ao saír... 

–porque el sempre tomaba unha caña cos compañei-

ros ao saír do traballo– ou non falaba nin deixaba que 

ela lle falase. Estaba canso, dicía. Tirábase no sofá e 

pedíalle que controlase a nena, para que non o viñe-

se molestar. Tíñase que relaxar e, se a nena viña para 

a sala, non podía.

Todo comezou amodiño, como sen darse de conta, pe-

ro ela, que nunca se preguntara se el a quería, foi per-

dendo folgos, ilusión. Xa non tiña ganas de saír con 

ninguén, tampouco con el. Sempre tiña medo de que, 

no tempo que estaba fóra, pasase algo grave na súa 

casa, á nena, a el, á súa nai... Comezou a descansar 

mal... e non se deu conta. Comezou a descoidar o seu 

aspecto... e non se deu conta. Só sabía que non tiña 

ganas de coidar de si, de coidar o seu aspecto, de saír 

da casa, de pasear... nin de ver a ninguén. Só sabía 

que tiña que coidar da súa filla e do seu home e sacar 

folgos da fraqueza para facelo.

Nunca se sentía tranquila e a gusto. Sempre anticipa-

ba algunha desgraza, que nunca ocorría, pero que ela 

vivía coma se ocorrese... e comezou a sentir envexa 

doutras mulleres que sorrían, que falaban entre elas, 

que ían pasear ou tomar un café xuntas, que vivían a 

vida doutro xeito.

Non sentía ningún desexo de ter relacións sexuais co 

seu home... Ao comezo, pensaba que tiña dereito a 

dicir que non pero cando o facía el púñase moi mal. 

Dicíalle que xa non o quería, que nunca tiña ganas, 

que as cousas cambiaran moito entre eles e que el non 

estaba disposto a seguir así... e ela remataba ceden-

do, sen ganas, escenificando unha relación consentida 

contra a súa vontade, sen pracer... desexando que re-

matase canto antes.

Naquela altura nunca se chegou a preguntar se el a res-

pectaba, se ela se sentía respectada. Nunca chegou a 

pór isto en cuestión. Á fin e ao cabo, el non a insultaba, 

non a forzaba a nada...

A violencia machista non é sofrida apenas pola muller que recibe os golpes no seu corpo e na súa conciencia: 
é o núcleo familiar e a familia extensa que son vítimas, portanto é a sociedade no seu conxunto que a padece, 
pero tamén é onde se produce e ampara. Fotografía de Maite Cambeiro Insua que perpetua un mural 
reivindicativo e concienciador do Colectivo Antripatriarkales.
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As chamadas ao traballo comezaron pouco 

despois. Ela non podía ter o móbil aceso, 

o tipo de traballo que tiña que facer non 

lle permitía atendelo as máis das veces e, 

cando o acendía, á saída, tiña varias cha-

madas del. As primeiras veces preocupá-

base moito, por aquela angustia que sentía 

de que ía ocorrer algunha desgraza. Cha-

mábao correndo e el aclaráballe que non 

era nada importante. Só quería lembrarlle 

que quedaran para... o que fose. Pouco a 

pouco, as chamadas tornáronse máis fre-

cuentes, algunhas veces ao teléfono fixo 

do traballo, preguntándolle onde estive-

ra, que facía, por que non lle collera a cha-

mada... e ela nunca se preguntou se el a 

respectaba, como ía facelo? Ela nunca per-

mitiría que el non a respectase!

Comezaba a botar de menos ter alguén 

con quen falar, que a escoitase, que a com-

prendese, que a axudase a sentirse un 

pouco mellor... pero non podía, con quen 

o ía facer? Ninguén a ía entender. El era 

un home moi popular entre a xente, caía 

ben. Era culto, ocorrente, moi correcto con 

todo o mundo... encantador... en cambio 

ela... ela queríao todo (dicíalle el), sempre 

se estaba queixando, aínda que non o ex-

presaba, quería que lle fixese caso, que a 

aloumiñase, que se ocupase dela... sería 

unha egoísta? As demais mulleres trataban 

moito mellor os seus homes que ela, iso 

víase claramente. Tamén era certo que eles 

semellaban máis comprensivos con elas 

pero, claro, elas merecíano.

El facíalle agasallos caros, polo aniversario, polo Nadal... 

pero agasallos sen a menor relación cos seus gustos nin 

coas súas necesidades. Cada vez que abría un destes 

paquetes sentíase fatal. Era demasiado caro para ela e 

ademais non lle gustaba... pero non se atrevía a dicilo 

porque sabía que, entón, el lle ía dicir que era unha mal 

agradecida, que botara unha chea de tempo elixíndoo, 

que ese era o pago que levaba por tantos esforzos, que 

era mala e que o desprezaba... e ela non o 

ía poder aturar.

Nunca foi quen de se ver reflectida nou-

tras mulleres que, de cando en vez, se 

queixaban de cousas semellantes. Ela 

non estaba nesa situación, non o podería 

aguantar... aínda que, ao mesmo tempo, 

sentía unha certa admiración por elas, por 

atreverse a dicilo.

O día que se deu conta de que xa non o 

quería foi un alivio. Sabía que nunca se-

ría quen de deixalo, de dicirlle que xa non 

quería estar con el, sentíase culpábel de 

non querelo e estaba disposta a continuar 

ao seu lado toda a vida... porque el non po-

día estar só: «déixasme guindado coma un 

trapo», diríalle... e ela non o ía poder atu-

rar; «non che importa nada o que me poi-

da pasar», diríalle tamén... e ela tampouco 

o podería aturar. Se marchaba coa nena, 

el íalle dicir todas esas cousas e algunhas 

máis... e se lle pedía a el que marchase, 

entón aínda sería moito peor. Pero o feito 

era que non o quería e iso era o seu segre-

do. Ninguén llo podería sacar. Só o sabía 

ela e así ía seguir sendo... pero tampouco 

aquí se preguntou se el a quería ou a res-

pectaba; nunca o fixo.

Cara a fóra, a vida seguía coma sempre. 

El era perfecto, cociñaba, ía mercar, fala-

ba coa xente nas tendas. Trataba a todo o 

mundo con suma corrección e cordialidade. 

Envexábel como compañeiro, aos ollos da xente. Cara a 

dentro, as cousas ían cada vez peor. Limitábase a coci-

ñar e non facía nada máis na casa. Nin sequera falaba, 

máis que para facer algún reproche de que as cousas 

non estaban a punto, perfectas, como a el lle gustaban.

Cartaz institucional brasileiro que tenta crear conciencia sobre o 
problema da violencia de xénero e a extensión das consecuencias 

desta forma de violencia sobre toda a familia.
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Trouxo unha compañeira de traballo á casa para que 

pasase uns días. Parece que o seu home lle petara un-

ha labazada, ela estaba embarazada e non quería sa-

ber nada del, quería pór distancia. Ela acolleuna coma 

unha verdadeira amiga, sen facer preguntas, sen in-

vadila para nada... a pesar de que el a trouxera de 

súpeto, sen lle consultar nin lle comentar nada previa-

mente... Iso si, durante o tempo que tiveron acollida a 

aquela muller el facía de todo, mesmo máis ca o que 

lle correspondía; tiñan conversas entre os tres, atendía 

a nena e, cando esta preguntaba por que estaba aque-

la moza vivindo alí era el quen se encargaba de expli-

carlle que estaba alí porque acababa de mercar unha 

casa e aínda non lla deran.

Cando a compañeira de traballo marchou, dúas sema-

nas despois, chea de agradecemento, moito mellor de 

ánimo e expresando a súa intención de volver de visi-

ta, para conversar, ela decidiu falar con el. As cousas 

volvían estar coma antes, por algún motivo, sentíase 

moito máis decaída, angustiada e preocupada que de 

costume... e decidiu dicirllo. Da mellor maneira, da máis 

suave que puido, díxolle que se sentía mal, que estaba 

moi angustiada e triste, que botaba de menos as dúas 

semanas anteriores, cando el estaba moi amábel con 

ela, facía cousas na casa, falaban sen enfados nin repro-

ches... que parecía que, cando había diante xente de fó-

ra, as cousas ían mellor. Isto foi o único que puido dicir. 

A nena non estaba na casa, quedara na da avoa, porque 

ese día durmían alí as súas curmás e ela tamén quixe-

ra quedar. Era venres, na caída da tarde. Ela tiña unha 

caixa de madeira diante de si na que gardaba fotos da 

súa adolescencia e, maquinalmente, estábaas vendo 

sen miralas. Quedaran para cear cunha parella amiga 

del e aínda faltaban dúas horas. De súpeto, el ergueuse 

e, por primeira vez desde que se coñecían, comezou a 

berrar: «que pretendes, puta?, que che faga caso cando 

ti pasas de min, non fas nunca nada do que sabes que 

me gusta e andas por aí facendo o que che dá a gana?... 

pero ti viches o aspecto que tes ultimamente?, non che 

Obra do artista dinamarqués Jean Galschiot que nesta fotografía aparece exposta en Nairobi - Kenia con motivo do 
VII Foro Social Mundial decorrido no ano 2007. Con esta obra o autor pretende denunciar o fundamentalismo relixioso 
católico e protestante así como o musulmán que inhiben a difusión de información sobre o planeamento familiar. 
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dá vergoña andar tan descoidada?»... e antes de que 

ela puidese reaccionar deu un golpe na tapa da caixa 

de madeira e pilloulle as mans. Pola metade. Tan forte, 

que fendeu a caixa. Despois, pegou media volta e mar-

chou da casa, batendo a porta.

Ela quedou paralizada, pola impresión, polo golpe, polos 

berros, polas palabras... non sabía canto tempo pasara, 

estaba anoitecendo e as mans doíanlle moito, estaban 

inchadas e na dereita tiña unha pequena cortadura que 

sangraba. Moi amodiño, ergueuse da cadeira, meteu-

nas debaixo da billa da auga fría, despois secounas, con 

moito coidado e, con gran dificultade, meteu algo de 

roupa nunha bolsa e saíu da casa. Era noite, pensou en 

ir á casa de seu irmán, o máis vello, con el sempre se 

entendera moi ben e a súa compañeira era unha muller 

encantadora, pero non podía conducir. As mans doíanlle 

moito. Non quería ir a pé nin coller un taxi, porque lle 

caían as bágoas sen control e non quería que a vise nin-

guén. Chamou por teléfono e seu irmán veuna buscar, 

completamente alarmado. Antes de ir á casa pasaron 

polo servizo de urxencias. Dous ósos fendidos na man 

dereita. Inmobilización cunha férula ata que pasase a 

inchazón e, aos dous días, un xeso. «Pillei as mans nun-

ha porta que se bateu de golpe»... «as dúas?!!!», pre-

guntou con incredulidade o médico de garda.

Ela non quixo falar do tema e seu irmán respectouno. 

Sentía vergoña, sentía mágoa de si mesma, sentía 

angustia, pensando no que ía pasar despois... onde 

estaría el?... e se marchara co coche e tivera un ac-

cidente?... e tampouco diso podía falar con ninguén. 

Dúas horas máis tarde, el chamouna, con suma ama-

bilidade, «onde estás?, que che pasou?, levamos un 

anaco esperando por ti, estamos tomando unha caña, 

antes de ir cear, anda, vente axiña»; «non podo, teño 

a man rota e dóeme moito»... «como que unha man 

rota?, que che pasou?, caíches?, onde estás?». Colgou 

o teléfono. Aos dez minutos, estaban todos alí, todos. 

El intuíra que estaba na casa do irmán e alí se presen-

tou coa outra parella. Todo atencións, todo aloumiños, 

pedindo perdón sen pedilo, coa mirada interrogadora, 

preguntando se alguén sabía o que pasara... quedou 

alí esa noite, ela non foi quen de conseguir que mar-

chara. Sentíase mal, el parecía arrepentido. Ao outro 

día, foron xuntos á casa da avoa, a ver se a nena podía 

quedar alí uns días... «mamá mancouse nunha man e 

non pode facer nada con ela, téñenlle que pór un xe-

so...». A avoa miraba desconfiada, pero quería crelo, 

non foi quen de falar coa filla a soas... volveron para a 

casa, os dous, sen falar, sen dicir nada.

O xeso durou corenta días, as feridas internas non cu-

raron tan pronto. A paz durou o que o xeso. A segunda 

vez foi peor... unha caída polas escaleiras. En urxencias 

ela non sabía que facer, que pensar... nunca até ese día 

se preguntara se el a quería e a respectaba... ese día 

tampouco o fixo...

A culpa de non sermos «perfectas»...

A nosa protagonista é unha muller común; de feito, 

a súa historia é a historia de moitas mulleres, un re-

fundido da casuística que podemos ver cada día... nos 

servizos de saúde, nos dispositivos de información, 

en calquera lugar no que se interveña con mulleres... 

sempre que escoitemos e observemos alén dos feitos 

máis visíbeis.

Ela (e todas as demais) séntese culpábel e isto paralí-

zaa para actuar e para recuperar a súa vida. Ela é unha 

profesional cualificada, cun emprego estable, cunha fa-

milia que a quere, cunha filla pola que sente un inmen-

so amor... e cunha parella que a maltrata case desde o 

comezo da súa relación.

Ela vive nunha sociedade ateigada de claves de violen-

cia: na súa propia estrutura, nas relacións sociais, nas 

relacións interpersoais... violencia que interrompe sis-

tematicamente o seu benestar, que dificulta a loita das 

persoas pola consecución dos seus dereitos, que frustra 

permanentemente a maioría dos seres humanos e que 

frustra dobremente ás mulleres.

Por iso é moi importante que ela, unha muller en si-

tuación de maltrato grave, poida identificar, coa maior 

precisión posíbel, o que lle está a pasar. Por que che-

gou a esta situación, por que ten tantas dificultades 

para saír dela e, nomeadamente, como pode facer pa-

ra ter un certo garante de que algo así non lle vaia vol-

ver suceder se estabelecese unha nova relación... pero 

non pode. Non é quen de facelo e iso tamén ten a súa 

explicación...

Violencia de xénero e violencia estrutural

A ONU establece que a violencia de xénero é «todo acto 

de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que 

teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimen-

to físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como 

as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación ar-

bitraria da liberdade, tanto cando se producen na vida 

pública coma na privada»1.

Porén, hai algo nesta definición que non me cadra. Por 

un lado, non fai fincapé abondo sobre todas as dimen-

sións da violencia e, neste sentido, dá a entender (ou, 

cando menos, non clarifica o contrario) que a violencia 

de xénero é sempre directa (maltrato). Por outro lado, 

a onu non fai mención a unha calidade da violencia que, 

desde o meu punto de vista, resulta fundamental para 

comprendérmola ben: a súa finalidade... porque a vio-

lencia ten sempre un obxectivo: dobregar a vontade, os 

1 Resolución da Asemblea Xeral 

das Nacións Unidas de 1993.
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actos e mesmo os desexos da persoa ou colectivo cara a 

quen se dirixe. Partindo desta base, podemos dicir que 

a violencia de xénero ten por obxecto impedir que a 

muller supere a súa posición de desigualdade con res-

pecto ao home. 

Partirmos da definición completa permítenos enten-

der a violencia de xénero en toda a súa amplitude, 

como un problema sistémico. Non se trata, nin moito 

menos, dunha suma de agresións illadas (por moitas 

e moi graves que sexan), senón máis ben dun fenó-

meno social, fondamente fincado nas claves da nosa 

cultura, que ten como expresións concretas, entre ou-

tras, o maltrato.

Xa que logo, entender a violencia de xénero exclusiva-

mente como o uso da forza contra a muller, cos danos 

que se derivan, é un erro que nos separa do camiño 

para a súa erradicación.

A violencia é connatural aos sistemas de 
explotación dos seres humanos...

Partindo da base de que a violencia é unha práctica ex-

clusiva dos seres humanos, radicalmente distinta da 

agresividade instintiva (na que nos asemellamos ao res-

to das especies animais) e tendo en conta a súa finali-

dade, podemos dicir que é o instrumento que permite a 

perpetuación do poder.

Perpetúase así o poder económico nun sistema (capi-

talista2) de explotación, para o beneficio duns poucos 

a expensas da maioría, utilizando a violencia directa: 

invasión de países para o espolio das súas riquezas ou 

para aproveitar a súa situación estratéxica, represión 

da cidadanía cando reclama os seus dereitos e isto su-

pón unha «ameaza» para os intereses dos que posúen 

os privilexios, etc.

Seguramente nos resultará doado entender como 

exerce a violencia o sistema cando amosa a súa cara 

máis dura e sanguinaria: a instauración da ditadura, 

que se produce cando a tensión social pon en perigo 

os seus intereses económicos, porque nesta situación 

prodúcese un auténtico despregue de violencia insti-

tucional directa contra a cidadanía: violencia física ma-

terializada en asasinatos, torturas, encarceramentos 

masivos e un longo etcétera, que sempre vai acompa-

ñada dun aparato de violencia estrutural, constituída 

por un aparato lexislativo ilexítimo e tremendamen-

te lesivo para os intereses da maioría; pola ocupación 

dos espazos públicos polas forzas represivas; pola falta 

de garantías nas detencións e nos xuízos, polo con-

trol dos tempos (toques de queda, control sistemático 

a determinadas horas...), todo isto acompañado sem-

pre de grandes doses de violencia psicolóxica, exerci-

da nomeadamente a través do uso do medo. Medo aos 

danos que poden causar ás persoas ou ás súas achega-

das: á morte, á perda da integridade física ou psíquica 

(pola tortura e o encarceramento)... mais tamén medo 

á marxinación e á fame (pola perda do posto de traba-

llo, pola orfandade das fillas e fillos...).

Pola súa vez, a violencia simbólica, construída a ex-

pensas do descrédito e da invisibilización das persoas 

disidentes e das súas familias e achegadas, das per-

soas sen recursos, etc., rematan por pechar o círculo 

vicioso, que produce unha tremenda inseguridade e 

desconfianza entre a xente, provocando a división e, 

en consecuencia, impedindo ou dificultando seriamen-

te a organización social para darlle unha resposta con-

tundente á situación.

Porén, a violencia é connatural ao sistema, calquera 

que sexa a cara que amose no momento... aínda que 

non sempre é tan doada de identificar coma no caso 

anterior e, moito menos, de lle pór este nome. Así, a 

violencia estrutural, exercida a través da discrimina-

ción sistemática da xente máis desfavorecida a través 

da súa falta de acceso ao ámbito público e aos servizos 

sociais: acceso á vivenda, aos espazos de lecer, á cultu-

ra, etc., vai inserida (sempre) nun contexto de violencia 

simbólica, que naturaliza esta situación e que ten a súa 

expresión, entre outras cousas, na imaxe social que se 

promove desde os medios de comunicación da propia 

violencia, no seu tratamento concreto –ou mesmo o si-

lenciamento–, segundo quen a exerza; na creación de 

determinadas necesidades para a promoción do consu-

mismo; no tipo de publicidade de determinados pro-

dutos de consumo, enaltecendo a imaxe da xente máis 

privilexiada, etc.

Todo isto consegue xerar medo na cidadanía: medo á 

perda do posto de traballo, a non chegar a fin de mes, 

a deixar a saúde en empregos precarios, con xornadas 

de traballo prolongadas e salarios de fame, ás enfer-

midades debidas a envelenamento (alimentario, das 

augas, do aire, do medio ambiente en xeral)... mais ta-

mén consegue situar as motivacións da xente no logro 

2 O termo capitalismo non se refire só, neste caso, 

ao capitalismo industrial ou financeiro, 

senón a todas as versións de explotación dos seres 

humanos que se deron ao longo da historia.
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de metas de carácter económico; de acadar mellor posi-

ción, de poder consumir máis, de situarse, en definitiva, 

nunha mellor posición (social e económica), que dificil-

mente vai poder conseguir.

Neste contexto, as claves de violencia simbólica, estru-

tural e institucional directa proxéctanse ao ámbito so-

cial e tamén ao ámbito privado, inzando nas relacións 

entre as persoas e promovendo que estas estean at-

eigadas de expresións concretas de violencia directa 

(maltrato), tanto física coma psicolóxica, na medida en 

que a frustración crónica que producen a explotación, a 

desigualdade e a violencia mesma propician, en por si, 

o uso da dita violencia no ámbito interpersoal. 

A violencia de xénero é connatural 
ao sistema patriarcal

O sistema patriarcal, intimamente ligado ao sistema 

capitalista desde a súa orixe e ao longo do seu desen-

volvemento, posúe o seu propio aparato de violencia, 

que é o que coñecemos como violencia de xénero.

Desde o mesmo momento en que aparece a propie-

dade privada, e con ela a «necesidade» de mantela e 

perpetuala, aparece (e consolídase) a familia patriar-

cal como base económica da sociedade. O home preci-

sa herdeiros para os seus bens e debe estar seguro de 

que estes herdeiros son en realidade fillos seus... e isto 

só se pode conseguir coa instauración dunha familia 

estábel, onde a muller sexa esencialmente procreado-

ra e coidadora da prole. Cómpre, polo tanto, relegala 

ao ámbito privado e desposuíla dalgunhas calidades 

que farían perigar a estabilidade deste modelo de fa-

milia. Así, é privada de calquera ben material propio, o 

que a sitúa en posición de dependencia económica do 

home, e tamén é despoxada do seu dereito á satisfac-

ción sexual, deixándolle só a dimensión procreadora e 

provedora do pracer do home, o que lle provoca frus-

tración e insatisfacción crónicas, facendo dela un ser 

«de segunda». Todo isto desenvólvese e perpetúase 

ao longo da historia (coa inestimábel colaboración das 

relixións e da ciencia).

Da mesma maneira que calquera outro sistema de ex-

plotación, a desigualdade de xénero non se podería 

perpetuar sen o uso da violencia que, igual que a or-

ganizada para o mantemento do capitalismo, ten varias 

dimensións e múltiples expresións, todas elas dirixidas 

a un mesmo obxectivo: o mantemento da desigualdade 

e da explotación.

Seguramente nos resulta doado entender a violen-

cia de xénero en culturas onde o patriarcado continúa 

amosando a súa cara máis dura. A case ninguén se lle 

escapan, por exemplo, certas expresións de violencia 

estrutural como a ablación do clítoris nas nenas, as lex-

islacións que permiten a lapidación das mulleres polo 

que se consideran delitos sexuais (adulterio, embarazo 

fóra do matrimonio...), ou a obrigatoriedade no uso de 

prendas de vestir que tapen todo o corpo, a cabeza e 

a cara (burka, chador, veo...). Escandalízanos ver como 

as mulleres destes países teñen prohibido saír da ca-

sa soas, traballar por conta allea ou mesmo aprender a 

ler e escribir. Entendemos todo isto como expresións de 

violencia inaceptábeis, ao mesmo nivel que considera-

bamos intolerábeis as agresións das ditaduras das que 

falabamos anteriormente.

Mais non sempre nos resulta doado comprender e 

mesmo identificar outras formas de violencia de xé-

nero, moito máis «suaves», que se producen en con-

tornos culturais e sociais nos que o patriarcado amosa 

a súa cara máis «amábel», como ocorre no noso me-

dio. Aquí non se recorre á ablación, non se usa o burka, 

non se lapida a ningunha muller (ao menos materi-

almente) polo seu comportamento sexual. Porén, 

existen moitas expresións de violencia de xénero, 

en todas as súas dimensións, máis «suaves», menos 

sanguentas, pero tamén máis imperceptíbeis e, por is-

to, igualmente perigosas.

Así, por exemplo, o incumprimento das leis que pro-

moven a igualdade e a falta de control do estado sobre 

este particular, constitúen unha expresión de violen-

cia estrutural, que sitúa as mulleres, por exemplo, en 

posición de cobrar un menor salario por realizar o mes-

mo traballo ca os homes, ou de sobrecargarse coas 

tarefas máis ingratas no ámbito laboral (mesmo alén 

das súas obrigas) e, en consecuencia, de sentirse me-

nos valoradas laboral e socialmente. O uso dos espazos 

públicos: patios de recreo dos colexios, parques, pra-

ias, etc., literalmente invadidos por nenos ou homes 

xogando ao fútbol; certo tipo de locais (restaurantes, 

bares, pubs, etc.) onde non é frecuente atopar mulleres 

soas (agás que vaian en grupo). A falta de acceso das 

mulleres a determinado tipo (ou categoría) de deport-

es. O uso dos tempos reservados ao lecer ou ao des-

canso, que restrinxen o uso «da noite» ás mulleres soas. 

Todas estas manifestacións que supoñen, na práctica, 

unha privación de dereitos para as mulleres e, en con-

secuencia, fan que se sintan menos válidas e autóno-

mas ca os homes, aínda que non se dean de conta e, 

por suposto, aínda que a isto non se lle adoite chamar 

así... estamos a falar de violencia de xénero estrutural.

O propio feito de que non se habiliten recursos insti-

tucionais abondos para a atención integral ás mulleres 

que están en situación de violencia, que non se libren 

os recursos precisos para a prevención efectiva da vi-

olencia e mesmo que non se realicen investigacións 

sistemáticas sobre a violencia de xénero (estado da 

cuestión, causas, factores de risco, medidas de solu-

ción...), é violencia de xénero estrutural.

Pola súa vez, este aparato está inserido (sempre) nun 

contexto de violencia simbólica que, segundo a define 

Pierre Bourdieu, é un conxunto de formas de violencia 

exercidas a través da imposición, por parte do esta-
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mento dominante (xénero, clase...), dunha determina-

da visión do mundo, dos roles sociais, das categorías 

de pensamento e das estruturas mentais3. A violencia 

simbólica, invisíbel como tal para a maioría da xente, 

negada como tal en incontábeis ocasións e, xa que lo-

go, escasas veces considerada como algo prexudicial 

para as mulleres e pendente de resolver, posibilita e 

naturaliza outras formas de vi-

olencia estrutural e directa 

máis graves.

A  v io lenc ia  s im-

bólica ten múltiples 

expresións: a invisi-

bilización das mulleres 

na historia, na ciencia... 

nos ámbitos de relevancia 

para a humanidade e, xa que lo-

go, máis valorados socialmente. O desprestixio ao que 

se somete ás mulleres no uso da linguaxe (propiciado 

e lexitimado polos xerarcas das academias da lingua), 

invisibilizándoas sistematicamente ao usar o mascu-

lino como xenérico ou outorgándolle a certos termos 

un significado moi valorativo en masculino e alta-

mente despectivo en feminino (home público/muller 

pública, fulano/fulana, lobo/loba...), ou perpetuando 

a inexistencia en feminino de termos que se utilizan 

para valorar a figura de certas persoas (home de prol); 

ou construíndo e espallando expresións humorísticas 

(chistes, viñetas, etc.) a expensas da desigualdade ou 

da violencia contra as mulleres. 

Seguramente podemos concordar no valor negativo de 

dúas expresións de violencia simbólica moi frecuentes 

na nosa sociedade:

Por un lado, o tratamento informativo que se lle dá 

á violencia de xénero nos medios de comunicación: 

reducíndoa ás formas máis graves de maltrato físico 

directo (asasinatos, feridas graves, queimaduras...), 

tratándoa coma un «suceso», mesmo buscando, en 

ocasións, as «causas» do feito concreto, e despre-

gando a información na órbita do detalle cotián, do 

tipo de vida que levaban a agredida e o agresor... 

dándolle á muller sistematicamente a consideración 

de «vítima» e tratando o tema nuns termos que, en 

definitiva, non fan senón promover, por un lado, o 

medo colectivo e, polo outro, a vergoña a se atopar 

nunha situación semellante e ser dignas da mágoa 

das demais persoas, coa desvalorización e a humil-

lación persoal que isto supón.

Por outro lado, o aparato publicitario da maioría dos 

produtos de consumo, onde as representacións de 

mulleres e homes expresan (e continúan a normalizar) 

as máis fondas claves da desigualdade: home forte, 

con iniciativa, dono da muller, dono da sociedade e do 

mundo; muller feble, necesitada de protección, sensu-

al, ou dilixente ama de casa coidadora da familia... ou 

ben nenos aprendendo a través do xogo o rol mascu-

lino e dominante e nenas aprendendo tamén o rol de 

muller sensual, de nai, de coidadora... 

Ela (en representación de todas nós) está 
prendida neste aparato de violencia...

Ela está nunha situación de violencia grave da que 

lle resulta moi difícil poder saír... entre outras cous-

as porque ela (coma todas nós), sofre as consecuen-

cias desa invisibilización á que o patriarcado nos ten 

sometidas. Aínda que non o saiba (conscientemente) 

non se valora, non valora o seu traballo, non valora as 

súas calidades, non sabe moi ben cales son os seus 

desexos e, en definitiva, non se sente suxeito de de-

reito, senón máis ben obxecto dos privilexios dos de-

mais, representados neste caso pola súa parella, que 

ten o poder dentro da relación.

Ela le o xornal e isto permítelle saber que hai casos moi-

to peores ca o seu, ve a televisión e observa como se 

emiten programas nos que se somete a xuízo a vida pri-

vada das persoas. Isto faina sentir mal, invadida e agre-

dida, pero nunca fixo a consideración de que todo isto 

3 Pierre Bourdieu, La dominación masculina, 

Barcelona, Anagrama, 2000.
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puidese ser tamén violencia de xénero. Escoita como no 

seu traballo, no que a maioría son mulleres, se fala «dos 

dereitos dos traballadores» ou convócase a «todos» pa-

ra unha reunión e, cando algunha compañeira reclama 

o dereito a ser nomeada («todos e todas», «os traballa-

dores e as traballadoras»), adóitaselle responder que 

iso non ten importancia, que cando se di «todos» ta-

mén se refire a «todas» e mesmo se lle sinala en ton 

irónico «xa están estas feministas», ou en ton directa-

mente agresivo «ti non es quen para nos dar leccións»... 

e isto faina sentir mal, agredida... pero non se sente con 

folgos para responder... eles representan ao seu compa-

ñeiro e o seu compañeiro represéntaos a eles.

Ela non ten con quen falar, porque sente vergoña do 

que lle está pasando, porque ten medo de que a tachen 

de mol, de feble, de non ser feminista... ou peor aínda, 

ten medo de que sintan mágoa dela («pobre, mira o 

que lle está a pasar»). Escoitou falar de que hai lugares 

aos que acudir, con profesionais preparadas para axuda-

la pero, onde ela vive, non hai ningún, e non é quen de 

desprazarse até a cidade... que lle ía dicir ao seu com-

pañeiro?, con quen ía deixar a súa nena?

Ela (coma todas nós) foi educada para coidar dos de-

mais... do seu irmán máis vello, desde logo do seu ir-

mán máis novo, mesmo de seu pai. De facilitarlles a 

vida. O máis vello estudaba moito, o pequeno era moi 

pequeno e papá traballaba... non podían facerse cargo 

de máis nada... tamén a ela a ían querer moito polo que 

facía... especialmente mamá. «Unha muller é feliz ven-

do felices aos seus» –dicíalle con frecuencia–. «Temos 

que estar pendentes deles, nós sabemos notar cando 

están desgustados ou cando precisan algo e así xa llelo 

podemos resolver sen necesidade de que nolo pidan»... 

ou, «non sentes aí, que sabes que ese é o sitio que lle 

gusta a teu irmán... non sexas egoísta... non ves que el 

está canso de tanto estudar?»... e ela, pouco a pouco, 

foi aprendendo a renunciar ao seu, sen darse de conta, 

sen notalo sequera. Foi aguantando o que lle botaban, 

foise sentindo ninguén. Ela tamén estudou moito pero, 

mentres o facía, ninguén lle facilitou a vida. Preparou-

se duro para conseguir un traballo que lle gustase pero, 

mentres o facía, ninguén a animou, nin se fixo cargo de 

ningunha das súas tarefas... era a súa obriga. Se quería 

estudar, tiña que demostrar que podía facelo e, se que-

ría traballar, o mesmo. Non tiña especial mérito por isto. 

Algunhas das súas amigas cuestionábanlle tanto esfor-

zo... «total, para deixar de traballar algún día, cando ca-

ses e teñas fillos».

Ela nunca puxo en dúbida todas estas «verdades». Can-

do comezou a relación coa súa parella, era a encargada 

de todo. De estar pendente de se el quería ou precisaba 

saír dar unha volta. Se tiña algún problema no traballo, 

se estaba desgustado, se estaba enfadado, se estaba 

ben ou mal, se precisaba arranxar algunha cousa... e 

estaba contenta así. Por iso, cando el comezou a deixar 

de tratala ben non foi quen de pensar que tiña derei-

to a ser ben tratada e, cando comezou a tratala mal, a 

controlala, a non deixala tranquila e a menosprezala, 

a esixirlle ter relacións aínda que ela non quixese, ela 

non foi quen de pensar que todo iso era maltrato... só 

se sentía mal, sen saber moi ben a que atribuílo. Por 

iso, cando foi a primeira agresión física, o golpe coa ta-

pa da caixa, a que lle custou unha fendedura na man, 

corenta días de inmobilización, unha chea de sesións 

de rehabilitación e, nomeadamente, a perda definitiva 

da confianza en si, da seguridade en que era unha per-

soa valiosa, non foi quen de pensar que tiña que deixar 

esa relación, que iso non ía mellorar... non foi quen de 

reflexionar sobre o que sentía cara a el... e cara a ela 

mesma. Só tivo en conta que non tiña dereito a deixar 

tirado o seu compañeiro, o pai da súa filla, porque el 

non podía estar sen ela, sen alguén que o coidase e se 

ocupase del porque, se lle chegase a pasar algo, ela non 

podería vivir con iso... así que optou por dicir que collera 

as mans cunha porta e, a pesar da pregunta incrédula 

do médico («as dúas?!!!»), mantivo sempre esta ver-

sión diante de todo o mundo.

E agora, no servizo de urxencias, cando contaba que 

caera polas escaleiras, pensaba que non había saída. 

Cada día sentía que non podía aguantar máis, pero 

tampouco podía deixalo... e moito menos denuncialo... 

nin sequera podía falar con ninguén do asunto... con 

quen?... que ían pensar?... que ían dicir?... Ao mellor, 

nin sequera a crían. El era encantador, todo o mundo 

o apreciaba. Moita xente dicía que había mulleres que 

inventaban o maltrato e mentían para saíren gañando 

nos procesos de separación. Xente coñecida, mesmo 

achegada. Falaban das «vítimas» que saían no xornal 

e na televisión con mágoa, como se fosen inferiores, 

pouco aptas para resolver os seus problemas doutro 

xeito... e mesmo un pouco descoidadas... non é que 

merecesen o que lles pasaba, pero...

Ela nunca escoitara a ninguén falando do maltrato de 

tal xeito que non lle ofrecese dúbidas, mesmo que lle 

ofrecese confianza. A xente do seu contorno tiña as 

súas ideas sobre isto... e ela xa había moito tempo que 
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só se relacionaba coa xente do seu contorno máis in-

mediato... entón, que podía facer?

Desprestixiar a violencia de xénero en 
todas as súas dimensións e expresións...

Seguramente se ela (igual que todas nós) tivese escoi-

tado falar a alguén do seu contorno nos termos axei-

tados sabería en quen confiar e con quen falar, que 

sempre é o primeiro paso para resolver unha situación 

de violencia.

Seguramente tería que ver como alguén poñía mala ca-

ra (ou as cousas no seu sitio) cando contaban aqueles 

chistes misóxinos nas poucas ocasións nas que saía cear 

fóra. No canto diso, ríanlle a graza a quen a facía.

Seguramente tería que ver como alguén apoiaba a 

reclamación da súa compañeira de traballo de ser 

nomeada.

Seguramente tería que ter escoitado que hai moi-

tas trampas no proceso educativo que nos conducen a 

aguantar, a renunciar e a tratarnos mal a nós mesmas e 

que iso facilita a violencia.

Seguramente tería que ter escoitado que as mulleres 

que denuncian non menten. Van pedir axuda para saír 

dunha situación grave e, en calquera caso, son moitas 

menos as que poden mentir sobre este particular que 

na denuncia sobre calquera tipo de delitos e, cando al-

guén denuncia un roubo, á xente non lle dá por pensar 

que mente, que se roubou a si mesmo para cobrar o se-

guro... e se non se pon en cuestión a esta xente porque 

algúns menten, facelo coas mulleres ten un significado 

moi concreto... e tamén é violencia de xénero.

Seguramente tería que ter escoitado que as mulleres 

estamos todas en situación de violencia de xénero, 

simbólica, estrutural ou directa, e estamos dispostas 

a apoiarnos para saír dela... e que estamos aí para 

apoiar a outras, sen tomar decisións por elas, sen xul-

galas, sen premerlles para que fagan o que non que-

ren facer...

Porque desprestixiar socialmente a violencia de xé-

nero, en todos os ámbitos, en todos os foros e en 

todos os contornos, contribúe a frear o maltrato, a 

que sexan os maltratadores os que sintan vergoña 

no canto de sentila as mulleres maltratadas, a que se 

identifique mellor o que é violencia, a que se recla-

men as medidas necesarias para corrixir a desigual-

dade real e, nomeadamente, a que as mulleres en 

situación de violencia directa saiban con quen poden 

falar, a quen poden recorrer para pedir axuda e recu-

perar a súa vida.

Pero ela nunca lle escoitara nada disto a ninguén...
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1. Introdución: 
os inicios na visibilización 
das mulleres inmigrantes

O xénero como criterio de análise é moi recente nos es-

tudos sobre inmigración pero de gran riqueza para com-

prender os movementos migratorios no seu conxunto, 

na súa totalidade, e visibilizar as mulleres inmigrantes. 

Ata mediados dos anos setenta, as mulleres están total-

mente excluídas das investigacións sobre migracións, a 

pesar de que a realidade cuestiona radicalmente o seu 

esquecemento. Dese modo, como recolle Sònia Pare-

lla2, a invisibilidade do protagonismo das mulleres sus-

téntase en aspectos simplemente ideolóxicos. Hai que 

lembrar que, como continúa esta autora3, a posición da 

muller nas teorías migratorias é un claro reflexo do seu 

esquecemento como traballadoras e como actrices do 

desenvolvemento, de modo que o papel da muller den-

tro das migracións queda enmarcado na extensión do 

seu rol dentro do ámbito reprodutivo –esfera privada do 

fogar e da familia– e o seu desprazamento non é consi-

derado emigración laboral. 

A partir da década dos anos oitenta o feminismo «pres-

ta» aos teóricos e investigadores do desenvolvemento 

e da inmigración conceptos e instrumentos que posibi-

litan facer visíbeis as mulleres nos censos migratorios, 

nas estatísticas, nas análises e nas investigacións aca-

démicas e/ou empíricas. 

Segundo Malika Abdelaziz4 os principais conceptos 

achegados polo feminismo para afrontar os fenóme-

nos migratorios son: a) o concepto de xénero; b) a 

distinción entre produción e reprodución; c) a invisi-

bilidade das mulleres.

A aplicación do concepto de «xénero» é especialmente 

interesante para os estudos migratorios en canto exis-

ten comunidades con grandes diferenzas de xénero na 

súa orixe que, por un lado, determinan as migracións 

(decídese quen emigra, como, por canto tempo, etc.), e 

por outro, reproducen en España desigualdades de xé-

nero xa existentes nos países de orixe.

Respecto da «distinción entre produción e reprodución» 

temos que apelar á tradicional división sexual do traba-

llo, a cal estableceu ao longo da Historia a separación 

entre tarefas produtivas (produción de bens e servizos 

útiles á sociedade) e tarefas reprodutivas: maternida-

de, mantemento do grupo social, transmisión da cul-

tura, etc. Esta división sexual do traballo separa á súa 

vez o ámbito público do privado-doméstico. O traballo 

reprodutivo non é remunerado e non posúe igual re-

coñecemento que aquel: non ten valor económico, nin 

utilidade social, nin outorga prestixio social. Esta divi-

sión é especialmente interesante cando a aplicamos ás 

migracións, xa que moitas mulleres emigrantes nos paí-

ses de destino desenvolven ocupacións ligadas ao ám-

bito reprodutivo (como o servizo doméstico, servizos de 

coidado, etc.), ocupacións que non acadaron un esta-

tus social como o modelo de traballador «gaña-pan», o 

modelo patriarcal que segue a estar no eixe do noso sis-

tema laboral, de seguridade social, de política migrato-

ria, etc. Neste senso, Ruth Mestre5 lémbranos como o/a 

inmigrante ten que responder ao modelo «gaña-pan», 

A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA ANÁLISE DOS

FENÓMENOS MIGRATORIOS1

C A R M E N  V E R D E  D I E G O
Profesora t itular  de  Trabal lo  Social , 
Universidade de  Vigo
I R I A  VÁ Z Q U E Z  S I LVA
Investigadora de  doutoramento en 
Socioloxía  na Universidade da Coruña

1  Este artigo é resultado, en boa medida, do Informe final do 

Proxecto de investigación A integración social das mulleres inmigrantes 

(ISMI) financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade, Vicepresidencia da 

Xunta de Galiza (2008). Investigadora principal: Verde, Carmen. 

Equipo de investigadoras: Alonso, Andrea; Muguerza, Elena; Perdiz, 

Celsa e Vázquez, Iria. Colaboradores: Kalai, Touria e Dorado, Pablo. De 

agora en adiante o equipo e a investigación serán citados como ISMI.

 2  Parella, Sònia (2003), Mujer, inmigrante y trabajadora, 

la triple discriminación, Anthropos, Barcelona, p. 67. 

3  Ibidem, p. 86. 

4  Abdelaziz, Malika; Cuadros, Alfonso e Gaitán, Lourdes (2005), 

La intervención social con colectivos inmigrantes, 

Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.

5  Mestre, Ruth (2000), «Mujeres inmigrantes: cuidadoras por norma» 

en De Lucas, Javier, (coord.), Inmigrantes: una aproximación jurídica a 

sus derechos, Germania, Madrid, pp.109-137, p.112. (páxina anterior): Mulleres senegalesas inmigrantes en 
Galiza.
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o que exclúe as actividades ás que as inmigrantes prin-

cipalmente teñen acceso: traballos desregularizados, 

privatizados e feminizados, no caso de que se conside-

ren traballos. Non podemos esquecer que este modelo 

baseado no acceso aos dereitos en función da contri-

bución, nunca foi un sistema válido para as mulleres: é 

máis, precisa a exclusión das mulleres para manterse. 

En síntese, para comprender o papel activo das mulle-

res como axentes de desenvolvemento e como prota-

gonistas dos movementos migratorios precisamos non 

esquecer que a produción, necesariamente, ten que ar-

ticularse coa reprodución; non podemos analizar estes 

fenómenos de modo illado, xa que cada un é totalmen-

te interdependente do outro. 

En terceiro lugar, no que respecta á «invisibilidade das 

mulleres», hai que subliñar que este é un concepto es-

treitamente vinculado coa xa citada distinción entre o 

ámbito produtivo e reprodutivo. Así, esta invisibilidade 

é resultado sobre todo da subestimación das mulleres 

polo seu traballo maioritariamente reprodutivo e polo 

non recoñecemento da contribución económica e social 

deste traballo. Esta subestimación comportou o silen-

ciamento das mulleres ao longo da historia. 

A finais dos oitenta tómase conciencia do «baleiro con-

ceptual» nas investigacións e estatísticas sobre migra-

cións en relación ás mulleres, da súa invisibilización nos 

procesos migratorios aínda cando as mulleres consti-

túen habitualmente a metade dos inmigrantes que che-

gan a un país.

Unha hipótese sobre o motivo desta situación lévanos 

novamente a pensar na infravaloración das mulleres 

nos procesos migratorios en canto que nestes proce-

sos concibíase o inmigrante como «suxeito produtor» 

e a súa función económica –a que interesaba para os 

efectos das investigacións– identificábase co traballo 

asalariado. Deste xeito, até hai relativamente «pouco» 

TOTAL ESPAÑOLA NON ESPAÑOLA
Ambos sexos Varóns Mulleres Ambos sexos Varóns Mulleres Ambos sexos Varóns Mulleres

Total 46951532 23195504 23756028 41242592 20196474 21046118 5708940 2999030 2709910
PAISES EUROPEOS 43055256 21193426 21861830 40385992 19803596 20582396 2669264 1389830 1279434
UNIÓN EUROPEA 42765608 21060020 21705588 40314527 19767891 20546636 2451081 1292129 1158952
Alemaña 250482 124282 126200 72291 35247 37044 178191 89035 89156
Austria 10295 4867 5428 851 307 544 9444 4560 4884
Bélxica 48719 24576 24143 15470 7528 7942 33249 17048 16201
Bulgaria 163283 87899 75384 1935 1004 931 161348 86895 74453
Chipre 320 181 139 62 27 35 258 154 104
Dinamarca 12884 6504 6380 872 327 545 12012 6177 5835
Eslovenia 1170 601 569 44 17 27 1126 584 542
España 40384892 19818239 20566653 40026101 19632976 20393125 358791 185263 173528
Estonia 1418 566 852 24 7 17 1394 559 835
Finlandia 12896 5750 7146 646 210 436 12250 5540 6710
Francia 229170 111291 117879 125749 58983 66766 103421 52308 51113
Grecia 4383 2776 1607 470 260 210 3913 2516 1397
Hungría 8712 4180 4532 472 194 278 8240 3986 4254
Irlanda 17054 8802 8252 890 324 566 16164 8478 7686
Italia 95822 59041 36781 5599 2702 2897 90223 56339 33884
Letonia 3280 1404 1876 65 26 39 3215 1378 1837
Lituania 20837 10858 9979 71 24 47 20766 10834 9932
Luxemburgo 1534 766 768 805 368 437 729 398 331
Malta 279 146 133 26 7 19 253 139 114
Países Baixos 53924 27818 26106 7771 3566 4205 46153 24252 21901
Polonia 81782 42528 39254 1298 553 745 80484 41975 38509
Portugal 148564 89798 58766 23038 10130 12908 125526 79668 45858
Reino Unido 389507 195796 193711 23499 10228 13271 366008 185568 180440
República Checa 9475 4121 5354 370 138 232 9105 3983 5122
República Eslovaca 7889 3749 4140 145 56 89 7744 3693 4051
Romanía 783981 413131 370850 3460 1692 1768 780521 411439 369082
Suecia 23056 10350 12706 2503 990 1513 20553 9360 11193
PAISES EUROPEOS NON COMUNITARIOS 289648 133406 156242 71465 35705 35760 218183 97701 120482
Albania 1877 1125 752 187 106 81 1690 1019 671
Andorra 5799 2833 2966 4780 2330 2450 1019 503 516
Armenia 10935 5777 5158 211 108 103 10724 5669 5055
Bielorusia 3518 1220 2298 150 41 109 3368 1179 2189
Bosnia e Herzegovina 2145 1097 1048 562 271 291 1583 826 757
Croacia 1745 866 879 216 87 129 1529 779 750
Xeorxia 10569 5859 4710 199 96 103 10370 5763 4607
Islandia 1408 676 732 63 25 38 1345 651 694
Liechtenstein 130 63 67 77 34 43 53 29 24
Macedonia 526 273 253 35 19 16 491 254 237
Moldavia 17130 8761 8369 136 48 88 16994 8713 8281
Noruega 18392 9156 9236 536 216 320 17856 8940 8916
Rusia 60151 20966 39185 10723 5637 5086 49428 15329 34099
Serbia 3632 1863 1769 637 303 334 2995 1560 1435
Suíza 67539 33535 34004 49121 24427 24694 18418 9108 9310
Turquía 3411 2220 1191 475 314 161 2936 1906 1030
Ucraína 80307 36894 43413 3161 1545 1616 77146 35349 41797
Resto de Países Europeos 434 222 212 196 98 98 238 124 114
PAISES AFRICANOS 1067462 680953 386509 147163 78291 68872 920299 602662 317637
Angola 4176 2378 1798 640 329 311 3536 2049 1487
Alxeria 60008 41213 18795 6359 3445 2914 53649 37768 15881
Benín 396 283 113 32 22 10 364 261 103
Burkina Faso 1123 855 268 73 43 30 1050 812 238
Cabo Verde 4608 1961 2647 1200 457 743 3408 1504 1904
Camerún 5857 3712 2145 445 221 224 5412 3491 1921
Republica Democrática do Congo 2276 1436 840 236 138 98 2040 1298 742
Costa do Marfín 3151 2381 770 251 144 107 2900 2237 663
Exipto 4118 2969 1149 990 677 313 3128 2292 836
Etiopía 2768 1502 1266 1767 980 787 1001 522 479
Gambia 18924 15665 3259 1588 1305 283 17336 14360 2976
Ghana 15028 12655 2373 336 236 100 14692 12419 2273
Guiné 12841 9095 3746 2012 949 1063 10829 8146 2683
Guiné Ecuatorial 22735 8559 14176 8840 3717 5123 13895 4842 9053
Guiné-Bissau 6829 5498 1331 267 229 38 6562 5269 1293
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tempo a propia Academia no estudo das migracións re-

produciu un sistema que dá valor só ao que é consi-

derado a nivel social como economicamente produtivo, 

fixando a súa ollada nas actividades que posúen unha 

«rendibilidade económica» para a sociedade de acolli-

da, que son as que aparecen nas investigacións. 

2. A feminización da inmigración

Fálase de feminización da inmigración como un feito 

consumado nos procesos migratorios dende hai un par 

de décadas. Segundo diferentes investigacións, es-

ta feminización ten verdadeiro senso dende un plano 

cualitativo máis que cuantitativo. Determinados estu-

dos apuntan a que a porcentaxe de mulleres nas mi-

gracións internacionais mantívose, dende que existen 

datos para cuantificalo, en niveis semellantes ao de 

varóns inmigrantes. Concretamente, dende un plano 

internacional, a porcentaxe de mulleres entre os inmi-

grantes internacionais, segundo Hania Zlotnik6 só cre-

ceu dous puntos porcentuais dende 1960 ata o 2000 

(pasando de 46,8% a 48,8%). É dicir, no plano cuan-

titativo non se constata un aumento significativo das 

inmigrantes femininas, aínda que nos países desen-

volvidos esta porcentaxe creceu dun xeito máis impor-

tante (pasando do 47,9% en 1960 ao 50,9% en 2000), 

o que segundo Laura Oso7 obedece ás transformacións 

que se deron, dende finais da década dos 80, na paisa-

xe migratoria europea. 

Kenia 1349 456 893 128 55 73 1221 401 820
Liberia 905 625 280 283 157 126 622 468 154
Mali 22937 21355 1582 186 131 55 22751 21224 1527
Marrocos 754114 456372 297742 114663 60477 54186 639451 395895 243556
Mauritania 11287 9199 2088 598 411 187 10689 8788 1901
Nixeria 38019 23666 14353 722 477 245 37297 23189 14108
Rep. Democrática do Congo 1576 960 616 325 183 142 1251 777 474
Senegal 59578 50522 9056 2243 1866 377 57335 48656 8679
Serra Leoa 1111 766 345 127 84 43 984 682 302
Sudáfrica 2467 1310 1157 807 403 404 1660 907 753
Togo 479 347 132 46 33 13 433 314 119
Tunisia 2636 1781 855 511 334 177 2125 1447 678
Resto de Países Africanos 6166 3432 2734 1488 788 700 4678 2644 2034
PAISES AMERICANOS 2482088 1119802 1362286 656381 293259 363122 1825707 826543 999164
AMERICA CENTRAL E CARIBE 307703 122314 185389 109209 42458 66751 198494 79856 118638
Costa Rica 3210 1477 1733 1294 595 699 1916 882 1034
Cuba 103874 46731 57143 47185 21178 26007 56689 25553 31136
Dominica 881 301 580 341 103 238 540 198 342
Salvador 8283 3218 5065 2387 855 1532 5896 2363 3533
Guatemala 6822 2818 4004 2695 1099 1596 4127 1719 2408
Honduras 28672 8776 19896 2625 950 1675 26047 7826 18221
Nicaragua 13747 3950 9797 1858 836 1022 11889 3114 8775
Panamá 4511 1958 2553 2108 926 1182 2403 1032 1371
República Dominicana 135734 52096 83638 47623 15357 32266 88111 36739 51372
Resto de América Central e Caribe 1969 989 980 1093 559 534 876 430 446
AMERICA DO NORTE 89444 40841 48603 37836 17256 20580 51608 23585 28023
Canadá 5957 2732 3225 2916 1373 1543 3041 1359 1682
Estados Unidos de América 36693 17831 18862 14101 6544 7557 22592 11287 11305
México 46794 20278 26516 20819 9339 11480 25975 10939 15036
AMERICA DO SUL 2084941 956647 1128294 509336 233545 275791 1575605 723102 852503
Arxentina 289626 149035 140591 104227 53557 50670 185399 95478 89921
Bolivia 211481 89851 121630 7200 3259 3941 204281 86592 117689
Brasil 145676 56989 88687 25558 11149 14409 120118 45840 74278
Chile 66913 32798 34115 20013 9473 10540 46900 23325 23575
Colombia 367650 158857 208793 78641 30292 48349 289009 128565 160444
Ecuador 480213 232414 247799 96998 42960 54038 383215 189454 193761
Paraguai 85883 28397 57486 2346 1029 1317 83537 27368 56169
Perú 196627 92599 104028 56142 23397 32745 140485 69202 71283
Uruguai 86703 44163 42540 28227 14544 13683 58476 29619 28857
Venezuela 153851 71404 82447 89948 43867 46081 63903 27537 36366
Resto de América do Sul 318 140 178 36 18 18 282 122 160
PAISES ASIÁTICOS 339769 197741 142028 49234 19415 29819 290535 178326 112209
Arabia Saudí 556 342 214 194 124 70 362 218 144
Bangladesh 10624 8659 1965 236 205 31 10388 8454 1934
China 152944 75947 76997 17012 2754 14258 135932 73193 62739
Corea (do Sul) 3491 1595 1896 731 402 329 2760 1193 1567
Filipinas 38438 14216 24222 12203 4099 8104 26235 10117 16118
India 36044 25092 10952 4539 2314 2225 31505 22778 8727
Indonesia 2113 1159 954 216 76 140 1897 1083 814
Irán 5169 3188 1981 1670 1040 630 3499 2148 1351
Iraq 1723 1111 612 545 371 174 1178 740 438
Israel 2769 1746 1023 813 548 265 1956 1198 758
Xapón 5677 2221 3456 589 269 320 5088 1952 3136
Xordania 2133 1595 538 1264 1004 260 869 591 278
Kazajstán 1259 521 738 309 142 167 950 379 571
Líbano 3122 2135 987 1521 1143 378 1601 992 609
Nepal 3079 2216 863 634 259 375 2445 1957 488
Paquistán 56511 48275 8236 2132 1623 509 54379 46652 7727
Siria 4901 3511 1390 2553 2012 541 2348 1499 849
Tailandia 1681 415 1266 248 92 156 1433 323 1110
Vietnam 1135 569 566 438 197 241 697 372 325
Resto de Países Asiáticos 6400 3228 3172 1387 741 646 5013 2487 2526
PAISES DE OCEANÍA 6957 3582 3375 3822 1913 1909 3135 1669 1466
Australia 5778 2910 2868 3605 1792 1813 2173 1118 1055
Nova Zelandia 884 501 383 106 53 53 778 448 330
Resto de Países de Oceanía 295 171 124 111 68 43 184 103 81

Avance provisorio do padrón estatal, a 1 de xaneiro de 2010. Poboación por país de nacemento, nacionalidade e sexo. Unidades: persoas. Fonte: Instituto Nacional de Estadística.

6 Zlotnik, Hania (2003), «The global dimensions of female migration», 

Migration Information Source, [en liña] dispoñible en http://www.

migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=109, [consulta: 

15/11/2009].

7 Oso, Laura (2007), «Migración, género y hogares transnacionales», 

relatorio presentado no V Congreso sobre la inmigración en España, 

Valencia, 21-24 marzo 2007 [en liña], dispoñible en http://www.adeit.

uv.es/inmigracion2007/index.php, [consulta: 20/11/2009].
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Cuantitativamente pódese dicir que na actualidade, de 

media, no contexto español, o 50% dos inmigrantes 

son mulleres8. Cabe subliñar como excepción a maio-

ría masculina en africanos (tan só un 34,9% deles son 

mulleres), e nos asiáticos (só o 41% son mulleres). En 

cambio, as mulleres son maioría entre os/as inmigran-

tes procedentes de América do Sur (53% de mulleres), 

Central e Caribe (o 59,8% son mulleres). 

En canto aos colectivos inmigrantes altamente femini-

zados en España, hai que destacar que as mulleres son 

claramente maioría (por riba do 55%) nos/as inmigran-

tes procedentes de Filipinas, Cabo Verde, Guinea Ecua-

torial, Brasil, Colombia e República Dominicana. 

En Galiza as iberoamericanas constitúen unha clara 

maioría, sobre todo as procedentes de América Central 

e do Caribe (de países como Cuba ou República Domini-

cana) e de determinados países de América do Sur (co-

mo Colombia, Brasil ou Paraguai).

Dende unha óptica cualitativa, pola contra, si que re-

sulta clarificador falar do fenómeno da feminización 

da inmigración. Por unha banda, as mulleres comezan 

a visibilizarse nestes movementos migratorios, grazas 

ás investigadoras. Así, quizais, como sinalan Laura Oso 

e Jean-Pierre Garson9, esteamos ante unha feminiza-

ción do discurso migratorio, máis que ante a feminiza-

ción da migración. 

Por outra banda, a utilidade de empregar o concepto de 

«feminización da migración» é que, dende unha pers-

VARÓNS MULLERES

GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra

Total Extranxeiros 55054 18684 7332 8486 20552 54168 20119 6671 8205 19173

Alemaña 708 264 42 93 309 634 219 36 105 274

Austria 52 23 1 10 18 46 17 2 7 20

Bélxica 113 53 17 4 39 120 45 12 9 54

Bulgaria 541 150 132 58 201 437 114 72 53 198

Chipre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinamarca 59 18 3 5 33 43 19 2 4 18

Eslovenia 57 49 0 1 7 28 22 0 1 5

Estonia 8 2 0 0 6 13 9 0 0 4

Finlandia 13 5 1 0 7 20 10 0 2 8

Francia 997 294 75 138 490 934 295 73 128 438

Grecia 83 42 3 15 23 39 14 2 6 17

Hungría 51 18 0 4 29 69 32 2 6 29

Irlanda 108 58 5 11 34 91 50 4 8 29

Italia 2184 962 140 228 854 1464 665 85 153 561

Letonia 13 7 0 0 6 14 8 0 2 4

Lituania 60 22 6 1 31 82 27 19 2 34

Luxemburgo 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Malta 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Países Baixos 202 74 27 26 75 212 80 26 27 79

Polonia 425 213 8 34 170 314 165 16 38 95

Portugal 13537 2417 1351 4257 5512 7890 1469 757 2597 3067

Reino Unido 964 494 140 42 288 836 389 124 37 286

República Checa 49 18 1 7 23 70 35 2 5 28

República Eslovaca 41 5 10 9 17 48 8 6 13 21

Romanía 3806 1105 890 555 1256 3368 1005 640 532 1191

Suecia 41 24 0 2 15 39 18 2 4 15

Albania 35 13 2 5 15 14 4 0 4 6

Andorra 21 4 1 3 13 11 3 0 2 6

Armenia 49 30 0 0 19 49 33 0 0 16

Bielorusia 38 34 3 0 1 48 39 2 0 7

Bosnia e Herzegovina 13 8 0 2 3 18 8 2 3 5

Croacia 40 15 1 14 10 43 13 1 18 11

Xeorgia 19 13 1 1 4 9 7 1 0 1

Islandia 10 1 0 0 9 3 1 0 0 2

Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Macedonia 5 3 0 0 2 6 2 0 3 1

Moldavia 99 59 0 10 30 85 48 3 11 23

Noruega 85 65 0 3 17 55 46 2 2 5

Rusia 185 94 13 7 71 377 195 22 20 140

Serbia 22 6 0 2 14 25 13 0 2 10

Suíza 209 82 18 41 68 236 103 26 55 52

Turquía 55 37 2 9 7 21 12 1 6 2

Ucranía 231 86 20 26 99 265 110 24 53 78

Resto de Nacionalidades Europeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Angola 58 26 3 1 28 48 19 3 1 25

Alxeria 498 179 41 68 210 157 54 16 31 56

Benín 4 1 0 0 3 1 0 0 0 1

Burkina Faso 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0

Cabo Verde 310 38 249 9 14 231 21 189 11 10

Camerún 69 59 1 1 8 25 18 2 2 3

Republica Democrática do Congo 10 3 0 0 7 6 2 0 0 4

Costa do Marfín 22 18 1 0 3 11 9 0 0 2

Exipto 21 13 0 6 2 9 4 1 4 0

Etiopía 13 6 1 0 6 10 5 0 2 3

Gambia 23 8 1 4 10 7 3 2 1 1

Ghana 536 26 15 9 486 45 1 1 0 43

Guiné 39 23 3 3 10 13 5 3 0 5

Guiné Ecuatorial 41 20 1 7 13 70 29 1 13 27

Guiné-Bissau 24 13 3 2 6 7 6 0 0 1

Kenia 13 1 0 8 4 20 4 4 1 11

8 Todos os datos proceden do Avance do Padrón Municipal 

de habitantes, 2009, INE.

9 Oso, Laura e Garson, Jean-Pierre (2005), «The feminisation of 

international migration», Migrant women and the Labour Market: 

Diversity and Challenges, OECD and European Comission Seminar, 

Bedford Hotel, Brussels, 26-27 september, 16 pp.
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pectiva cualitativa tense constatado unha transforma-

ción significativa no tipo de proxecto migratorio que as 

mulleres realizan, xa que moitas comezan a ser as «pio-

neiras» do seu propio proxecto migratorio, sendo habi-

tualmente xefas de fogar nas súas familias de orixe, e 

deixando de ser simples «acompañantes» dos varóns. 

Esta concepción de «simples acompañantes» dos «ver-

dadeiros migrantes» en procesos de reagrupamento fa-

miliar responde á visión tradicional do rol da muller na 

inmigración, unha visión que queda cuestionada nos 

casos nos que as mulleres toman a iniciativa e son pro-

tagonistas do seu desprazamento.

Profundando na análise cualitativa da feminización 

da inmigración podemos afirmar que é froito da fe-

minización da pobreza. Para autores como A. Gunder 

Frank10, a feminización da inmigración sería produto 

dos desequilibrios mundiais (desenvolvemento-sub-

desenvolvemento) que empuxan as persoas a emigrar 

a «mundos modernos, con progreso». 

Laura Oso en La migración hacia España de mujeres 

jefas de hogar11 recolle datos que establecen que en-

tre un 20 e 30% dos fogares de África, América Lati-

na e Caribe están sostidos, mantidos e dirixidos por 

«mulleres xefas de fogar», que chegan a alcanzar en 

ocasións o 45% da composición dos principais fluxos 

migratorios cara a España, como xa se salientou nos 

casos da República Dominicana, Colombia, Filipinas ou 

Nixeria, entre outros. 

Neste senso a feminización da inmigración é resulta-

do das relacións de xénero, de xeito que se produciu 

unha xenerización da inmigración. Carmen Gregorio 

Liberia 12 1 1 1 9 0 0 0 0 0

Mali 32 23 2 3 4 3 3 0 0 0

Marrocos 3938 1191 955 388 1404 2398 706 453 258 981

Mauritania 111 76 8 3 24 17 9 0 3 5

Nixeria 236 60 40 40 96 260 96 48 18 98

Rep. Democrática do Congo 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Senegal 1680 895 61 130 594 262 121 5 27 109

Serra Leoa 12 3 0 1 8 8 2 0 0 6

Sudáfrica 18 8 1 2 7 12 2 0 4 6

Togo 6 0 0 0 6 4 0 0 0 4

Tunisia 24 9 2 1 12 10 4 2 1 3

Resto de África 53 24 3 8 18 70 24 5 1 40

Costa Rica 11 6 1 1 3 20 12 2 3 3

Cuba 990 419 125 102 344 1300 587 202 152 359

Dominica 9 2 1 4 2 24 14 4 2 4

Salvador 32 17 0 9 6 42 20 2 12 8

Guatemala 58 12 3 4 39 116 35 13 0 68

Honduras 56 23 10 5 18 110 40 20 16 34

Nicaragua 60 23 5 3 29 118 41 8 13 56

Panamá 26 20 1 4 1 98 36 4 40 18

República Dominicana 1283 452 427 197 207 2407 977 653 403 374

Resto de América Central e Caribe 4 3 0 0 1 8 2 3 0 3

Canadá 26 13 2 2 9 25 8 1 2 14

Estados Unidos de América 436 226 32 54 124 498 288 44 37 129

México 270 130 16 24 100 450 198 38 79 135

Arxentina 2025 789 160 162 914 2449 1011 162 200 1076

Bolivia 573 205 60 29 279 874 386 104 72 312

Brasil 3690 1511 416 415 1348 7724 3086 947 1171 2520

Chile 472 299 26 48 99 451 285 16 46 104

Colombia 3347 1184 581 451 1131 5568 2149 911 667 1841

Ecuador 745 317 71 125 232 897 382 94 141 280

Paraguai 463 156 24 9 274 1235 414 62 88 671

Perú 1891 944 328 24 595 1921 1024 225 46 626

Uruguai 1823 812 106 52 853 2051 942 122 66 921

Venezuela 1457 578 95 272 512 2493 956 218 515 804

Resto de América do Sul 1 0 0 0 1 4 1 0 1 2

Arabia Saudí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bangladesh 71 14 1 4 52 12 1 0 0 11

China 1160 557 95 100 408 1075 512 86 94 383

Corea (do Sul) 23 8 3 11 1 19 12 2 0 5

Filipinas 28 15 0 2 11 82 27 1 20 34

India 60 38 2 6 14 34 26 2 0 6

Indonesia 495 90 381 0 24 5 1 0 0 4

Irán 20 13 0 0 7 9 8 0 0 1

Iraq 3 0 0 1 2 5 1 0 1 3

Israel 15 11 2 1 1 7 3 4 0 0

Xapón 25 13 2 2 8 45 24 1 1 19

Xordania 21 12 0 9 0 14 5 0 5 4

Kazajstán 2 2 0 0 0 6 4 0 0 2

Líbano 11 6 1 0 4 2 0 0 0 2

Nepal 3 1 0 1 1 2 0 0 0 2

Pakistán 193 78 40 26 49 31 10 8 7 6

Siria 19 13 3 1 2 14 11 1 1 1

Tailandia 2 1 0 1 0 30 14 3 2 11

Vietnam 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0

Resto de Asia 26 15 3 2 6 30 19 3 2 6

Australia 47 39 2 2 4 53 35 2 4 12

Nova Zelandia 7 1 0 0 6 3 2 0 0 1

Resto de Oceanía 11 0 1 0 10 14 0 0 0 14

Apátridas 19 15 0 1 3 9 9 0 0 0

Avance do padrón galego por xénero e por provincias a 1 de xaneiro de 2010 (datos provisionais). Poboación estranxeira por sexo, comunidades e 
provincias e nacionalidade. Unidades: persoas. Fonte: Instituto Nacional de Estadística.

10 Gunder Frank, A. (1991), El desarrollo del subdesarrollo, 

Iepala, Madrid.

11 Oso, Laura (1998), La migración hacia España de mujeres jefas 

de hogar, Instituto de la Mujer, Madrid.
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en Migración femenina. Su impacto en las relaciones 

de género12 pon como exemplo que no suroeste da Re-

pública Dominicana, de onde proceden gran parte das 

inmigrantes dominicanas en España, existe un alto des-

emprego masculino e practícase a poligamia sen com-

promiso por parte dos homes. Isto comportou, ao seu 

xuízo, a aparición de familias matrifocais centradas no 

rol da nai como figura que mantén a cohesión familiar, 

afectiva e material. Esta situación provocaría a toma de 

decisión destas mulleres «xefas do fogar» para iniciar o 

seu proxecto migratorio e, por ende, repercusións im-

portantes nos propios movementos migratorios e nas 

propias relacións de xénero. É dicir, como xa se adian-

taba arriba, cualitativamente, o relevante é o aumento 

no tipo de migracións femininas nas que son as mulle-

res as xefas de fogar e pioneiras do proceso migratorio. 

Para comprender e contextualizar este tipo de proxec-

tos migratorios resultan especialmente útiles teorías 

tales como a da internacionalización da reprodución. 

O Primeiro Mundo, globalizado e deslocalizado, proxec-

ta valores ao Terceiro Mundo de desenvolvemento e 

progreso. Pero en Europa o que non se pode «desloca-

lizar» –levando as empresas a países desenvoltos– son 

os servizos de proximidade e aqueles tradicionalmen-

te realizados polas mulleres que supoñen coidado: dos 

menores, dos maiores, dos discapacitados, etc.

A incorporación da muller europea ao mercado laboral 

e a súa loita –frutífera xa en moitos casos– polo recoñe-

cemento do seu traballo non se viu acompañada dun 

reparto dos labores reprodutivos entre os membros da 

unidade doméstica, razón pola cal se recorreu ao ser-

vizo doméstico como substitución da ama de casa nas 

tarefas do fogar. Noutras palabras, a incorporación das 

mulleres ao público non provocou que os varóns asumi-

sen parte das tarefas no ámbito do privado, o cal explica 

a demanda de man de obra para cubrir este traballo. 

Estas mulleres profesionais de clase media acudirán 

ao emprego de traballadoras domésticas e traballado-

ras «do coidado» (maioritariamente estranxeiras), co-

mo unha estratexia de supervivencia para resolver a 

presión da dobre xornada e co fin de paliar os conflitos 

na parella13. Así mesmo, dende unha perspectiva ma-

croestrutural, como xa se apuntou arriba, esta deman-

da inscríbese no proceso de transferencia internacional 

do traballo reprodutivo, paralelo á globalización da pro-

dución que se dá no mundo. Como afirma Laura Oso14:

«A migración de mulleres do sur ao norte respon-

de a esta demanda crecente de servizos que cubran 

o traballo de reprodución. As inmigrantes ocúpanse 

en empregos desprezados polas autóctonas (servizos 

sexuais, servizo doméstico, restauración, etc.) En defi-

nitiva, as mulleres inmigrantes realizan de xeito mer-

cantilizado as tarefas necesarias para a reprodución 

social. Así, constitúese unha transferencia internacio-

nal sur/norte do traballo reprodutivo, proceso que é 

paralelo ao transvase das actividades reprodutivas no 

ámbito mundial. Referímonos, polo tanto, non só á 

globalización da produción senón tamén á internacio-

nalización da reprodución».

A internacionalización da reprodución relegou o rol 

das mulleres inmigrantes ao ámbito doméstico e en 

servizos de proximidade: coidando nenos, anciáns e 

persoas dependentes, permitindo que as mulleres au-

tóctonas poidan traballar. Isto comporta importantes 

problemas ligados, como veremos no próximo apar-

tado, ao peche e illamento das mulleres que traballan 

como internas en fogares particulares. Así mesmo, 

teorías máis recentes tamén poñen sobre a mesa os 

efectos que esta internacionalización da reprodución 

posúe para os fogares de orixe das propias inmigran-

tes. Así, a Teoría da cadea global de coidados anali-

za o feito de que se por unha banda son as mulleres 

máis pobres (e inmigrantes) as que crían os fillos/as 

das mulleres máis acomodadas, son mulleres aínda 

máis pobres –ou máis vellas ou máis rurais– as que 

coidan dos seus fillos no país de orixe. Esta cadea na 

que se vai transvasando a desigualdade de xénero de 

país en país, segundo Arlie R. Hochschild15 vese de-

terminada, ao mesmo tempo, polo sistema do capi-

talismo global, o sistema patriarcal do país de orixe 

e o sistema patriarcal do país de acollida16. Estudos 

pioneiros como o de Saskia Sassen17 ao analizar o re-

crutamento masivo de mulleres novas para traballar 

nas novas zonas industriais dos países periféricos de-

tectou como esta forte demanda de traballo provoca 

un masivo desprazamento de mulleres do campo cara 

ás cidades, co conseguinte desarraigo das súas for-

mas tradicionais de existencia e o derrubamento das 

economías domésticas que se basean no traballo non 

remunerado das mulleres. 

3. As teorías explicaticas 
das migracións a partir da 
aplicación da perspectiva de xénero

O feminismo non soamente achegou «conceptos» 

transcendentais para abordar a análise das migracións 

dende unha perspectiva de xénero visibilizando as 

mulleres e valorizando as súas actividades e vidas. O 

feminismo tamén serviu para rebater –ou cando me-

12 Gregorio, Carmen (1998), Migración femenina. Su impacto en las 

relaciones de género, Narcea, Madrid.

13 Oso, Laura (1998), Op. cit.

14 Ibidem, pp. 56-57. A tradución é nosa.

15 Hochschild, R. Arlie (2001), «Las cadenas mundiales de afecto 

y asistencia y la plusvalía emocional», en Giddens, A. e Hutton, W. 

(eds.), En el límite. La vida en el capitalismo global, Tusquets editores, 

Barcelona, pp.187-208; p.195.

16 Ibidem , p.198.

17 Sassen, Saskia (1983), «Labor Migration and the New 

Internacional Division of Labor» en Nash, M. e Fernández-Nelly, M.P. 

(eds.), Women, men ant the International Division of Labor, New York, 

State University Press, New York.
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nos matizar– algunhas das teorías explicativas tradi-

cionais sobre as migracións.

Por exemplo, os Modelos económicos neoclásicos (dos 

cales pode ser representante E. G. Ravestein, por exem-

plo) que abordan as motivacións para a migración a 

partir dos factores de atracción e expulsión (ing. pull-

push) sempre deron por suposto que as eleccións pa-

ra emigrar realizábanas «individuos racionais» por 

motivos económicos. Así concibiron as mulleres como 

suxeitos «idénticos» aos varóns e «espello» da súa rea-

lidade produtiva, silenciando motivacións nos proxectos 

migratorios de miles de mulleres que nada tiñan que 

ver co económico pero si con liberdades persoais, coa 

procura da igualdade, coa esperanza do respecto á pro-

pia sexualidade, coa posibilidade e a capacidade para a 

elección sexual, coa protección do propio corpo ante a 

violencia ou a mutilación, etc.

Estas teorías e as súas variantes non conseguen ex-

plicar os movementos migratorios femininos excep-

to mostrando as mulleres como «acompañantes» dos 

homes (en procesos de reagrupamento familiar, como 

apéndices deles) ou concluíndo que os homes emi-

gran por causas eminentemente económicas e as mu-

lleres por razóns «sociais». Realizan estudos micro e 

incorporan a variable «sexo» nos seus estudos, pero 

non o «xénero».

En segundo termo, o Enfoque histórico-estrutural 

(paradigma neomarxista) aborda as motivacións 

para emigrar dende unha perspectiva estrutural e 

macroeconómica. Entende que as migracións se pro-

ducen entre economías centrais e periféricas co capi-

talismo como referente. Fan análises macrosociais da 

realidade migratoria pero ao conceptualizar os inmi-

grantes como «man de obra» analizan a inmigración 

só dende un punto de vista económico e non de xé-

nero, xa que o recoñecemento da muller como tra-

balladora produtiva non se realiza. Investigacións18 

como as da xa mencionada Saskia Sassen comezaron 

a analizar o papel das mulleres nas migracións, vi-

sibilizando como o proceso de recrutamento masivo 

de mulleres novas para traballar nas zonas industriais 

dos países periféricos acaba provocando que moitas 

delas desexen emigrar internacionalmente cara aos 

países do centro, aos que se senten cultural e ideo-

loxicamente moi próximas19. Aínda sendo un avance, 

os estudos de Saskia Sassen subordinan o concepto 

de xénero ao de clase. Capitalismo e Patriarcado fo-

ron, por fin, analizados a un tempo por autoras como 

Mirjana Morokvasik20 indo mais alá do simple estu-

do dos factores económicos que inciden nos procesos 

migratorios. Así, determinou que as desigualdades 

das mulleres inmigrantes se establecían ao redor das 

dimensións de clase, xénero e etnia.

As Teorías da articulación, pola súa banda, pretenden 

superar os binomios ríxidos estabelecidos por ante-

riores teorías (atracción-expulsión/desenvolvemen-

to-subdesenvolvemento) a partir de dous conceptos 

clave que explican tanto a xénese coma o mantemen-

to no tempo das migracións: as redes migratorias e o 

grupo doméstico. 

As redes migratorias explican como se relacionan os 

inmigrantes entre os países de orixe e de acollida. A 

pesar do potencial de variabilidade das redes, os/as in-

vestigadores tratan habitualmente as redes migratorias 

como o conxunto de parentes a través dos cales se ca-

nalizan información e bens21 que afectarán na toma de 

decisións sobre os destinos migratorios dos/as novos/

as inmigrantes22. Ao principio os estudos das redes mi-

gratorias daban por suposto que estaban «organizadas» 

e dirixidas por homes. Pero ao interpretar estas redes 

baixo unha perspectiva de xénero explícase como son 

unha das principais formas de procurar e de conseguir 

traballo para as mulleres (sobre todo no servizo domés-

tico), xa que funcionan como «rede de información e de 

confianza» e un dos elementos máis determinantes pa-

ra decidir sobre o feito de emigrar. Hoxe son fundamen-

tais para comprender a inmigración feminina.

A análise do grupo doméstico foi tamén determinan-

te en canto se abordou dende unha perspectiva de xé-

nero: no grupo doméstico visibilízanse as relacións de 

poder e de autoridade. Normalmente será o grupo do-

méstico quen determine e decida se a muller emigra 

ou non o fai, se ela se converte na punta de lanza da 

avanzada migratoria ou non, etc. Tamén explica a mi-

gración en termos de estratexia do grupo para a súa 

propia supervivencia, en especial nas clases máis desfa-

vorecidas. Carmen Gregorio Gil23 determinou que a ne-

cesidade de manter e de mellorar a renda familiar era o 

principal determinante da emigración das mulleres no 

caso das que participaran no seu estudo. 

As redes migrantes e o grupo doméstico son unidades 

de análise intermedia entre os factores de atracción e 

de expulsión, entre as decisións para emigrar indivi-

duais e sociais, entre os aspectos micro e macro usados 

nos estudos, polo que son dous conceptos teóricos moi 

18 Sassen, Saskia (1992), The Mobility of Labour and Capital, a 

estudy in Internacional Investment and Labour Flow, Cambridge 

University Press, Cambridge.

19 Recollido por Parella, Sònia, Op. cit., p.95.

20 Morokvasic, M. (1984), «Birds of passage are also women», en 

International Migration Review, 18:4, pp. 886-907.

21 Gurak, Douglas T. e FE Caces (1998), «Redes migratorias y la 

formación de sistemas de migración», en Malgesini, G. (comp.), 

Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial, Icaria e 

Fundación Hogar del Empleado, Barcelona.

22 Hai que matizar que o xeito en como afectan as redes sociais 

como factor causal nas migracións xerou unhas grandes controversias 

na bibliografía específica. Para afondar neste debate, ver: Hernández-

León, Rubén; Kivisto, Peter; Waldinger, Roger e Light, Ivan (2007): 

«Review symposium», Ethnic and Racial Studies, 30:6, pp.1152-1166.

23 Op. cit.
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interesantes para engarzar un fenómeno como as mi-

gracións internacionais no que participan moitas varia-

bles de moi diferente natureza e nivel. 

Segundo Sònia Parella24 a unidade doméstica e a re-

de migratoria, xunto con outros factores estruturais 

tales como a estrutura da demanda de forza de traba-

llo na sociedade receptora ou a propia política migra-

toria, constitúen elementos indispensábeis para unha 

abordaxe da inmigración feminina dende unha pers-

pectiva de xénero. 

4. As problemáticas legais, laborais, 
psico-sociais e «emocionais» dos 
inmigrantes en Galiza

Revisando diferentes estudos sobre migracións pode-

mos observar que, na maioría deles, as dificultades 

identificadas dos e das inmigrantes son: a documenta-

ción administrativa respecto da residencia e o traballo; 

os procesos de regularización; a formación profesional, 

a capacitación, a inserción laboral; o idioma e o acceso 

á vivenda.

A xuízo do Equipo CATEP25, a estes problemas por par-

te do colectivo inmigrante habería que sumarlle: os 

prexuízos étnicos; o racismo e xenofobia; a competen-

cia lingüística; o descoñecemento do medio social de 

acollida e os déficits nas redes de apoio naturais.

Carmen Verde26, pola súa banda, distingue inicialmente 

as problemáticas que presentan os «estranxeiros» e/ou 

inmigrantes en función de distintos tipos: 

a) baseándose nas razóns polas que viñeron a Galiza 

(traballo, estudos, xubilación, matrimonio, mellora da 

calidade de vida, procura de vida digna e con dereitos 

políticos, retorno, etc.); 

b) en relación ao réxime de residencia que teñan (co-

munitario ou xeral); 

c) respecto da situación de regularidade ou irregulari-

dade no país de acollida.

Cando as razóns para emigrar foron «voluntarias», co-

mo estudar ou casar no noso país, o impacto persoal 

e social da emigración nas persoas inmigrantes non 

soe comportar dificultades especiais, alén dos procesos 

habituais de «adaptación social». Neste senso, a inmi-

gración que máis impacto provoca nas persoas é a de-

nominada «inmigración económica». É unha migración 

provocada polas circunstancias económicas pero tamén 

políticas e sociais de países que non son quen de garan-

tir para os seus cidadáns a satisfacción básica das súas 

necesidades, sexan estas de carácter civil, político, eco-

nómico ou social. Estas moi diferentes situacións colo-

can as persoas inmigrantes en moi distintos puntos de 

partida que afectarán, de feito, a chegada e a estancia 

nos países de acollida.

No que respecta ao réxime de residencia, os/as es-

tranxeiros/as poden ser comunitarios ou extracomu-

nitarios. Os residentes en réxime comunitario (UE 15) 

posúen menos dificultades –en especial, de carácter le-

gal– ca o resto dos/as estranxeiros/as, tanto en Galiza 

coma no resto do estado español, xa que polo feito de 

seren comunitarios aplícaselles o espazo de libre circu-

lación. Mais para aqueles/as inmigrantes procedentes 

dos dez estados adheridos en 2004 e os dous adheridos 

en 2007 (Bulgaria e Romanía) existe na actualidade un-

ha moratoria dese principio de libre circulación, o que 

na práctica os asemella máis aos inmigrantes extraco-

munitarios que aos comunitarios27. 

En Galiza, os/as estranxeiros/as comunitarios/as 

son fundamentalmente de nacionalidade portuguesa 

(polo tanto UE 15) e residen na comunidade galega 

basicamente por razóns de traballo e sen grandes con-

flitos. Aínda así no próximo apartado veremos algunha 

das peculiaridades das mulleres inmigrantes comuni-

tarias en Galiza.

En canto aos/ás estranxeiros/as residentes en réxime 

xeral –extracomunitarios– teñen bastantes máis dificul-

tades que os/as comunitarios/as:

2 Problemas coa documentación: os permisos de resi-

dencia e de traballo son «temporais» e caducan. Te-

ñen que renovalos ou marchar. É sempre un profundo 

motivo de preocupación.

2 Problemas co traballo: a través do denominado «catá-

logo de postos de difícil cobertura» establécense me-

diante os continxentes anuais unha serie de postos 

para cubrir por parte dos/as estranxeiros/as nas di-

ferentes provincias españolas. Estes postos de traba-

llo circunscríbense a un tempo limitado en ocupacións 

moi concretas tales como: traballador agropecuario, 

xefe de cociña, técnico electricista, etc.28

Se un estranxeiro/a obtén o permiso de residencia 

asociado a un destes permisos de traballo non pode 

cambiar de sector profesional a non ser que tramite 

unha nova solicitude. Isto supón que persoas con altos 

niveis de formación se vexan «atrapadas» en sectores 

produtivos por debaixo do seu posible rendemento, 

24 Op. cit., p.100.

25 Franzé, Adela, Casellas, Lorenzo e Gregorio, Carmen (1999), 

«Intervención social con población inmigrante: peculiaridades y 

dilemas», Migraciones, 5, pp. 25-54.

26 Verde, Carmen (2006), «Achegamento psico-social á poboación 

inmigrante dende o Traballo social», Fervenzas, 9, pp. 13-36. 

27 Alcalde, Rosalina e Samper, Sara (2006), «Mapa de la 

inmigración europea en España» en Solé, Carlota e Lurbe, Kàtia 

(dir.), Inmigración comunitaria: ¿discriminación inversa?, Anthropos, 

Barcelona, pp. 15-36. 

28 Para ver a distribución completa de ocupacións no último 

continxente (2009), ver: «Resolución de 26 de diciembre de 2008, 

de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 

19 de diciembre de 2008, por el que se regula el contingente de 

trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el 

año 2009» (BOE 7/01/2009).
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coa conseguinte frustración e ruptura de expectativas 

respecto ao Primeiro Mundo no cal pretendían «vivir 

mellor» que no seu país de orixe (por certo, os seus 

países de orixe son sangrados permanentemente nos 

seus recursos humanos ao perder estes profesionais 

cualificados).

2 Problemas de mobilidade: o xa citado «catálogo de 

postos de difícil cobertura» demanda unha serie de 

ocupacións que se circunscriben a unha provincia por 

un tempo limitado asociado ao tipo de permiso, polo 

que non poderán traballar noutra provincia durante 

ese período temporal. 

2 Problemas coa homologación dos títulos de orixe, 

que tardan uns dous anos como mínimo en ser xestio-

nados e engaden dificultades á xa complicada mobili-

dade laboral e á mellora de condicións de vida.

2 Problemas coas vivendas. Non son poucas as ve-

ces en que non se aluga unha vivenda a un/unha 

estranxeiro/a por desconfianza ou se lle esixe máis 

fianza que a un «autóctono». 

2 Preocupación e problemas ligados ao reagrupa-

mento familiar: imposible de ser solicitado sen un-

ha estancia mínima no país, a documentación en 

vigor e a acreditación de dispor duns ingresos e un-

ha vivenda axeitados. 

2 Problemas co idioma e a comunicación –verbal e 

non verbal– diferente en cada cultura. Incluso para 

os iberoamericanos que falan español é complexo 

«comunicarse»: diferentes expresións, distinto hu-

mor, diversos referentes, distinto ton, etc. dificultan a 

transmisión clara de contidos e de actitudes e os mal-

entendidos poden ser habituais.

2 Problemas para comprender a complexidade do 

funcionamento da Administración pública: as sub-

delegacións do Goberno, a Policía, as oficinas de In-

migración, Facenda, o sistema sanitario, os servizos 

sociais, o sistema educativo, etc.

Por último, se analizamos as dificultades dos e das 

inmigrantes atendendo á súa situación de regula-

ridade ou irregularidade descubrimos que aos sen 

papeis lles afectan en maior medida as dificultades 

xa mencionadas, ademais de engadir a elas algún 

novo problema. 

Os/as sen papeis poden estar en situación «irregular» 

por razóns moi diversas, como por exemplo que entra-

sen ilegalmente no país ou que caducase o seu permiso 

de residencia aínda que entrasen legalmente en Espa-

ña, o que na bibliografía especializada se vén chaman-

do a «irregularidade sobrevida». 

Aos sen papeis a Lei de estranxeiría garántelles soamen-

te uns dereitos básicos, de modo que non teñen, por 

exemplo, dereito a escolarizar os seus fillos na educación 

postobrigatoria ou a acceder á vivenda subvencionada 

nin tampouco a outras situacións recollidas na Lei de es-

tranxeiría. Polo tanto, non é de estrañar que os/as inmi-

grantes en situación administrativa irregular engadan ás 

dificultades xa descritas estas novas cuestións:

2 Teñen pánico á expulsión. Este medo procede de va-

rias cuestións: en primeiro lugar, teñen que devolver 

os cartos que lles foron prestados para poder pagar 

(esquerda): Muller saharaui emigrada por motivos político-económicos e que aparece coa bandeira da República Árabe Saharaui Democrática (RASD) reivindicando 
a independencia da súa nación oprimida e ocupada por Marrocos.

(dereita): No grupo doméstico visibilízanse as relacións de poder e de autoridade e será este grupo quen determine e decida se a muller emigra ou non o fai, 
se ela se converte en punta de lanza da avanzada migratoria.
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a pasaxe para chegar ao noso país. Esta débeda, ás 

veces contraída con mafias de tráfico de persoas –que 

poden ter ameazadas as súas familias no país de ori-

xe– provocan que os/as estranxeiros/as non as de-

nuncien aínda que fosen «estafados» por elas. As 

mafias «presionan» a moitos estranxeiros/as retén-

dolles os seus pasaportes e obrigándoos a traballar 

para eles un tempo, en especial na prostitución pero 

tamén noutros sectores. 

En segundo termo, aínda que non exista o proble-

ma anterior, ser expulsado do país sempre supón ter 

que regresar ao lugar de orixe sen as expectativas 

cumpridas e con grandes gastos xerados pola via-

xe de ida e volta: para moitos/as inmigrantes isto 

supón unha situación altamente frustrante e incluso 

vergonzosa fronte á súa familia ou á súa comunida-

de e isto, como veremos máis adiante, agrávase no 

caso dalgunhas mulleres.

2 Posúen traballos precarios. Normalmente os/as in-

migrantes irregulares traballan «ao negro», sen con-

trato, en sectores produtivos moi duros: agricultura, 

minería, hostalería, servizo doméstico, coidados, 

prostitución... onde fan moitas horas por baixos sala-

rios. A pesar desta explotación, durante moitos anos 

estes traballadores non puideron sindicarse, nin ir á 

folga, nin asociarse, xa que estes dereitos non se lles 

recoñecían na Lei de estranxeiría dada a súa «irre-

gularidade». Será o Tribunal Constitucional en 2007 

o que declare inconstitucionais estes recortes de de-

reitos, co cal na actualidade todos os/as inmigrantes, 

independentemente da súa situación administrativa, 

teñen recoñecidos os dereitos de asociación, folga ou 

sindicación29. 

Mais onde a situación segue a ser moi problemática 

para os/as sen papeis é á hora de denunciar algun-

ha situación de explotación laboral ante as autorida-

des, xa que moitos/as temen ser expulsados do país 

por non ter os papeis en regra. Como explicaremos 

no próximo apartado, esta situación agrávase no caso 

das mulleres que exercen a prostitución. 

2 A vivenda. Complícase o seu aluguer e xéranse bol-

sas de chabolismo e guetos. Sen chegar a pensar en 

situacións extremas o simple aluguer en situación de 

irregularidade e cunha precariedade tan alta acaba 

por compoñer cadros inimaxinados para os autócto-

nos, como os chamados pisos-patera caracterizados 

polo amoreamento e a conseguinte situación hixié-

nico-sanitaria deficitaria, ou as denominadas camas 

quentes, camas usadas por quenda de día e noite ou 

camas alugadas por horas a diferentes inmigrantes 

que comparten o mesmo leito onde descansar por 

horas. Existe xa constancia de tales situacións relati-

vas á vivenda en cidades de Galiza como Vigo30. 

2 A sanidade. A complexidade da comprensión do 

sistema sanitario é maior aínda para persoas con 

situacións vitais e laborais moi complexas que incre-

mentan os seus riscos de saúde: amoreamento, mala 

alimentación, traballo na rúa, etc. 

2 Os servizos sociais. Moitos/as estranxeiros/as non sa-

ben que teñen dereito aos Servizos Sociais Comunita-

rios. Ás veces identifícanos coa «Administración que 

os pode expulsar» e teñen medo a acudir a eles. Al-

gúns prefiren ir aos sindicatos, a Cáritas, á Cruz Ver-

mella e a outras ONGs que lles son de confianza a 

partir dos comentarios dos seus compatriotas.

5. As dificultades engadidas para as 
mulleres inmigrantes en Galiza 

Como afirma Malika Abdelaziz31 as mulleres inmigran-

tes, en xeral, son un colectivo exposto ao choque cul-

tural con máis forza aínda ca o home, por pertencer a 

miúdo a sistemas de xénero fortemente desiguais. 

Son, ademais un colectivo clave nas problemáticas de 

integración social porque sobre elas descansan tanto a 

cohesión familiar e a transmisión dos valores de ori-

xe coma o complexo traballo de habituación cultural 

(reaccións ás normas do novo contorno, etc.) que afec-

tan ao inmigrante. Son, ou convértense, en responsá-

beis da construción da identidade cultural do seu grupo 

nun contexto de estrañeza e dificultade no que loitarán 

pola integración social e cultural.

As mulleres inmigrantes deberían, por estas razóns, ser 

especialmente «coidadas» e «arroupadas» en tanto que 

29 Sentenza 236/2007, do 7 de novembro, do Tribunal 

Constitucional (BOE nº 295 –Suplemento– 10/12/2007).

30 López, M. (2009), «La crisis aumenta los pisos ‘patera’ donde 

se hacinan hasta 20 inmigrantes». Faro de Vigo, 30 de novembro de 

2009, sección Vigo, p. 5.

31 Abdelaziz, Malika; Cuadros, Alfonso e Gaitán, Lourdes, 

Op. cit., p. 111.

Mulleres inmigrantes en Galiza que traballan pola integración participando en diferentes asociacións da cidade de Vigo, entre outras 
Aida (www.aidagalicia.org), Abriga e Nais Latinas (http://asociacionmadreslatinas.blogspot.com). Fotografía cedida por Nais Latinas.
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son un recurso humano imprescindíbel para a «normali-

zación» dos procesos migratorios e da integración social 

do colectivo inmigrante. Pola contra, as mulleres inmi-

grantes, en vez de sentirse máis «cómodas» no seu pro-

ceso migratorio, engaden ás problemáticas que teñen 

os seus colegas varóns outras onde o xénero acaba re-

sultando ser agravante das situacións dificultosas. 

Malika Abdelaziz32 identifica o xénero como intensifica-

dor das dificultades que pode vivir unha inmigrante, en 

especial cando se produce:

2 Peche e/ou illamento doméstico (mulleres traballa-

doras internas en casas, en residencias).

2 Cargas familiares ás veces non compartidas engadidas 

ás cargas laborais múltiples: realízanse varias xorna-

das laborais para compensar as baixas remuneracións 

(familias monoparentais con cargas familiares-xefas 

de fogar; xefas de fogares transnacionais).

2 Escaseza de tempo libre e limitada dispoñibilidade 

para relacionarse ou participar socialmente.

2 Falta de autoafirmación, sexa como consecuencia da 

posición subalterna que ocupa na sociedade de aco-

llida, sexa por valores propios.

2 Relacións de xénero a miúdo conflitivas.

2 Relacións de amizade dentro do colectivo ao cal per-

tencen e máis entre mulleres ca entre homes.

2 Illamento social e atrofia das relacións persoais con 

autóctonos.

A estas circunstancias habería que engadir outras nas 

que o feito de ser muller intensifica determinadas si-

tuacións. Por exemplo, a discriminación por motivos 

raciais que sofren algúns estranxeiros por ter pel ne-

gra, ser indíxenas, asiáticos, etc. agrávase nos caso 

das mulleres negras, indíxenas, asiáticas, etc.; a dis-

criminación por motivos relixiosos, sufrida especial-

mente polos islámicos vese intensificada se falamos 

de mulleres musulmás, e máis aínda se utilizan sím-

bolos externos asociados á súa cultura e/ou relixión 

como o pano da cabeza ou o veo33; a discriminación 

por prexuízos e estereotipos que culpabiliza os es-

tranxeiros dos problemas da sociedade de acollida 

(paro, emprego precario, baixos salarios) e chega a cri-

minalizalos ao identificar estranxeiría e delicuencia, é 

perversamente aplicado ás mulleres cando se lles pre-

supón que veñen ao noso país a roubar maridos au-

tóctonos, a prostituírse, etc.

Na Investigación ISMI puidéronse ratificar polo miúdo 

estas «intensificacións» das dificultades sufridas polas 

mulleres inmigrantes en Galiza, que aparecen como un 

colectivo vulnerábel polo feito de sumar aos obstáculos 

derivados de ser inmigrantes o feito de ser mulleres. 

Comentabamos, por exemplo, que os «comunitarios» 

non teñen demasiadas dificultades en Galiza. Isto non 

é óbice para atoparmos mulleres inmigrantes de na-

cionalidade portuguesa como principais perceptoras de 

prestacións sociais de inclusión social como a Renda de 

Inclusión Social de Galicia (RISGA).

Esta afirmación necesita dunha explicación que, de non 

ser dada, podería inducir a pensar que as mulleres in-

migrantes portuguesas son en maior medida percep-

toras da RISGA que calquera outra de nacionalidade 

diferente comunitaria ou extracomunitaria. O que oco-

rre é que as mulleres extracomunitarias non regulari-

zadas non poden acceder a esta prestación polo que 

32 Ibidem, p.122. 

33 Véxase: Francés, Eva (2008), «La regulación del pañuelo islámico 

en el espacio público español. Alternativas a legislar», en Documento 

de trabajo 32/2008, Fundación Alternativas, [en liña], dispoñíbel en: 

http://www.falternativas.org/, [consulta: 5/11/2009]. Véxase tamén 

a curta española de Xavi Sala (2005) Hiyab.

Presidenta da Asociación de Mulleres Árabes Anovar de Galiza.
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son as comunitarias principalmente as que solicitan, e 

acceden, á RISGA. A pesar de seren comunitarias, estas 

mulleres portuguesas configuran deste xeito, en Galiza, 

un colectivo en forte risco de exclusión social.

Indicabamos tamén con anterioridade que os estranxei-

ros sen papeis sofren pánico á expulsión. Este é un pro-

blema especialmente grave para algunhas mulleres 

inmigrantes procedentes de determinados países onde 

a súa propia migración significou unha ruptura nos roles 

previos de xénero asumidos na familia de orixe, asumin-

do coa emigración uns riscos de «condena social» tanto 

por parte da súa comunidade de orixe como pola de des-

tino, tal e como recolle Iria Vázquez na súa investigación 

«As mulleres subsaharianas en Galicia: diversidades fron-

te a estereotipos»34 e logo na Investigación ISMI. 

Tamén aludiamos máis arriba á precariedade laboral 

dos sen papeis e á súa reticencia a presentar acusa-

cións por explotación laboral. No caso das mulleres in-

migrantes que «exercen» a prostitución esta situación 

de indefensión é extrema, xa que non se lles garante 

suficientemente, a aquelas que pretenden denunciar 

os seus explotadores, que non van ser expulsadas do 

país se revelan a trata de persoas e a explotación se-

xual ás que foron sometidas. A pesar de que segundo o 

art. 59 da Lei 4/2000 as persoas irregulares vítimas da 

explotación na prostitución «poderán» quedar exentas 

de responsabilidade administrativa e non serán expul-

sadas se denuncian ás autoridades competentes os au-

tores ou cooperadores de dito tráfico, na práctica este 

dereito non queda suficientemente protexido. 

Tamén se constatou que algunhas mulleres inmigrantes 

en Galiza teñen dificultades para comprender o sistema 

educativo galego, tomando en conta que son as mulleres 

inmigrantes, na súa maioría, as que se ocupan da educa-

ción dos menores, nacesen estes aquí ou fosen reagru-

pados con posterioridade. Descoñecen, nalgúns casos, os 

rangos de idade para escolarizar os nenos e nenas, as 

regras e normas dos centros educativos, os hábitos en 

relación á participación social nos centros (ANPA), etc35.

Así mesmo, apréciase que algunhas mulleres inmigrantes 

en Galiza teñen dificultades para entender e acceder aos 

dispositivos sanitarios, nomeadamente no que respec-

ta á saúde reprodutiva e sexual. A través do traballo de 

campo cualitativo realizado no marco da xa citada Inves-

tigación ISMI detectouse un importante descoñecemento 

por parte de moitas das entrevistadas sobre o acceso a 

determinados servizos en relación á saúde reprodutiva e 

sexual proporcionados pola sanidade pública36. 

Outra das cuestións nas que as mulleres inmigrantes 

presentan dificultades é na participación asociativa: as 

investigacións levadas a cabo por Iria Vázquez (2007 e 

2009)37 revelan que nas asociacións de inmigrantes en 

Galiza a participación feminina horizontal é moi impor-

tante –tamén a social– pero tamén moi desigual. Este 

fenómeno exemplifícase claramente no contraste no 

nivel de participación entre as asociacións latinoame-

ricanas e algunhas africanas asentadas en Galiza. Así 

mesmo, os postos de presidencia seguen a ser copados 

por homes, polo que a participación asociativa de moi-

tas inmigrantes «queda» a un nivel horizontal, dada a 

activación do coñecido «teito de cristal» neste tipo de 

organizacións. Os nichos laborais que soen ocupar as in-

migrantes e os «problemas de conciliación» das mulle-

res inmigrantes érguense nas dúas barreiras principais á 

hora de poder participar dun xeito máis activo nas súas 

propias asociacións. 

A maiores de todas estas cuestións de carácter legal, 

laboral e social que viven as mulleres inmigrantes, na 

Investigación ISMI apreciouse unha intensificación das 

dificultades de carácter «emocional» vividas por elas. 

Detectáronse, por exemplo: 

2 Problemas emocionais ligados á separación das fa-

milias, en particular dos fillos/as. Estanse a produ-

cir novas formas de «familia transnacional» onde a 

educación faise moitas veces a través dos locutorios e 

onde, dende a nosa perspectiva, as figuras de apego 

nai-fillos/as e os roles e as funcións familiares tradi-

cionalmente estabelecidas quedan moi alteradas. 

2 Problemas emocionais ligados á separación das redes 

naturais de auto-apoio, familia extensa, veciñanza e 

amizades. Pérdense na sociedade de acollida as fór-

mulas tradicionais de axuda mutua e son dificilmente 

«trasladábeis» á cultura de acollida. Na Investigación 

ISMI este fenómeno foi constatado para mulleres de 

diferentes colectivos; uns resultados que viñan coinci-

dir coa investigación sobre mulleres subsaharianas en 

Galiza de Iria Vázquez (2008) e a experiencia relatada 

nela por diversas mulleres senegalesas38. Se ben moi-

tas destas mulleres senegalesas se dedican en Galiza 

34 Vázquez, Iria (2008): «As mulleres subsaharianas en Galicia: 

diversidades fronte a estereotipos» Tese de Maxister do Programa 

Oficial de Posgrao Estudos de Xénero, Universidade de Vigo. Titora da 

tese: Carmen Verde Diego. Dispoñíbel en liña: webs.uvigo.es/xenero/

profesorado/iria_vazquez/diversidades.pdf [consulta: 1/11/2009]. 

35 Investigación ISMI.

36 Ídem.

37 O 78% das asociacións de inmigrantes en Galiza presentan 

unha participación horizontal feminina igual ou superior ao 50%, en 

Vázquez, Iria (2009), «Una de cal y otra de arena: la participación de 

las mujeres inmigrantes en el tejido asociativo inmigrante en Galicia», 

póster presentado no VI Congreso sobre las Migraciones en España, 

A Coruña 17-19 setembro 2009, pendente de publicación. Ver tamén: 

Vázquez, Iria (2007), «O incipiente mapa asociativo inmigrante en 

Galicia», en Veira, José Luis (coord.), La sociología y los nuevos retos – 

A socioloxía e os novos retos. IV Congreso Astur-Galaico de Socioloxía, 

A Coruña, 23-24 de marzo de 2007, Universidade da Coruña, Servizo 

de Publicacións, A Coruña. Estas publicacións xorden dun traballo 

de investigación previo levado a cabo por Iria Vázquez, (2006), 

«Asociacionismo e integración social de las inmigrantes en Galicia», 

estudo financiado a través dunha bolsa de especialización para a 

realización de estudos sobre a muller, concedida polo Servizo Galego 

de Promoción da Igualdade do home e da muller da Xunta de Galicia 

(pendente de publicación).

38 Vázquez, Iria (2008), Op. cit., pp. 37-40.
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ás tarefas reprodutivas do fogar (moitas responden 

a un patrón migratorio de reagrupamento familiar), 

mantendo na maioría dos casos a división sexual do 

traballo e os roles de xénero previos á migración no 

fogar de destino, as «condicións» nas que se mantén 

esta división do traballo son ben diferentes. En Sene-

gal as familias son extensas, as casas grandes (sem-

pre están cheas de amigos/as e familiares) e existe 

unha organización colectiva do traballo doméstico en-

tre as mulleres da familia. Coa migración, as mulle-

res senegalesas reagrupadas perden estas «vantaxes 

comparativas» froito do proceso de «nuclearización 

familiar». Así, coa migración desaparece a familia ex-

tensa que reside baixo o mesmo teito e os seus suce-

dáneos (presenza continua de parentes e veciñas en 

casa, etc.)39 e atópanse co choque do individualismo 

que se dá na nosa sociedade.

2 Problemas emocionais ligados á separación da propia 

cultura: falta de lugares onde practicar as diferentes 

relixións, ausencia de sitios onde comprar comida do 

país de orixe, incapacidade para festexar gastrono-

micamente algunha festa ou falta de espazos lúdicos 

parecidos aos do país de orixe (tal e como se comen-

tou arriba) para espallar e compartir. Todas estas si-

tuacións poden provocar desarraigamento, morriña, 

saudade, «o sentimento doloroso da distancia» como 

o denominaría Novoa Santos40 que agravado, ou non 

superado o dó migratorio, provoca problemas de saú-

de «emocional» e psicolóxica como a Síndrome do/a 

Inmigrante con Estrés Crónico e Múltiple ou Síndro-

me de Ulises41. Todo iso pode comportar problemas 

de adaptación á cultura da sociedade de acollida, au-

sencia de implicación social e illamento; en definitiva, 

problemas de integración social.

6. Reflexións finais: non todo é traballar

Como pode observarse, poucos dos problemas e dificul-

tades mencionados no último apartado 5 teñen que ver 

cos aspectos laborais e de incorporación profesional das 

mulleres ao emprego. Non obstante, a integración so-

cial das mulleres inmigrantes entendeuse moitas veces 

case unicamente como inserción laboral. 

Certamente, as políticas do estado español acaban por 

identificar o estranxeiro co traballador e a súa integra-

ción social redúcese a acadar a súa inserción laboral. A 

día de hoxe séguese a discutir no ámbito da política so-

cial o perigo de identificación dunha coa outra:

«Outro elemento do debate é o risco de basculación da 

política social cara á política laboral. […] a transición 

dunha óptica de welfare a unha de workfare e a insis-

tencia atafegante nas políticas de activación da forza de 

traballo ameazan que a cohesión social soamente sexa 

entendida en termos de inserción laboral. A exclusión 

social e o seu contrario, a inclusión, quedarían así redu-

cidos ao paro e aos esforzos que deben facer as persoas 

para atopar traballo»42.

Aínda que aquí non se discute a importancia da inserción 

laboral para as mulleres inmigrantes –imprescindíbel, por 

outra parte, para sobrevivir de xeito independente–, do 

que se trata é de facer explícito que moitas outras cues-

tións e factores alleos ao ámbito laboral converten a vida 

destas mulleres nun profundo e doloroso camiño no des-

terro das súas culturas de orixe ou, polo contrario, nunha 

viaxe de oportunidades cara ao futuro. 

En definitiva, ao longo destas páxinas puidemos ob-

servar como as mulleres foron silenciadas até a década 

dos anos 80 como participantes activas nas migra-

cións, un aspecto que grazas ao traballo de determi-

nadas investigadoras hoxe foi superado. As mulleres 

inmigrantes xa son conceptualizadas como mulleres 

traballadoras, un importante paso para a súa visibi-

lización como protagonistas do desenvolvemento en 

pé de igualdade cos varóns inmigrantes. Xa acadado 

este status, quizais debemos pensar no seguinte paso 

cara adiante: as mulleres inmigrantes non son exclu-

sivamente mulleres traballadoras. É hora de visibili-

zar aquel outras realidades, vinculadas coa vida cotiá e 

doméstica dos/as inmigrantes, que non foron tidas en 

conta suficientemente dende unha perspectiva acadé-

mica nin científica (a excepción do servizo domésti-

co que fan moitas inmigrantes e que, tamén grazas 

ao traballo de diferentes investigadoras43, comezou a 

considerarse «traballo»). En todo caso, séguese a re-

petir esa óptica rendibilista da inmigración, un discur-

so moi estendido social e politicamente. 

Dende a nosa perspectiva, será crucial afondar en inves-

tigacións que vaian máis alá da concepción das persoas 

inmigrantes unicamente como persoas traballadoras e 

que recollan aspectos da integración social relacionados 

coa vida afectiva, emocional, de saúde, etc., aspectos 

clave que amplían o concepto de integración social den-

de unha perspectiva de xénero e que de xeito prelimi-

nar foron traballados no citado Informe de investigación 

sobre «A integración das mulleres inmigrantes (ISMI)».

39 Ramírez, Ángeles (1997), «La inmigración marroquí: los procesos de 

cambio en las relaciones de género y el papel del islam», en Vara, Maria 

Jesús e Maquieira, Virginia: Género, clase y etnia en los nuevos procesos de 

globalización, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, pp.183-191, p.187.

40 Citado por Cabaleiro, Manuel (1997), Síndromes psicopatolóxicas 

condicionadas pola inmigración e emigración, Xunta de Galicia, 

Santiago de Compostela, p. 62.

41 Achotegui, Joseba (2008), «Migración y crisis: el síndrome del 

inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises)», en 

Avances de salud mental relacional, 7, nº 1, marzo 2008.

42 Estivill i Pascual, Jordi (2006), «El bienestar social en las políticas 

sociales europeas», Revista de Treball Social, 177; pp. 9-43, p.18.

43 Para afondar na temática sobre a inserción da inmigración feminina 

no sector do servizo doméstico, ver: Parella, Sònia, Op. cit. e Oso, Laura, 

La migración... Op. cit. Para a análise económica do traballo doméstico, 

ver: Carrasco, Cristina (1989), «La valoración del trabajo doméstico: un 

enfoque reprodutivo» en Caillavet, France, (coord.), Economía del trabajo 

femenino, sector mercantil y no mercantil, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales/Instituto de la Mujer, Madrid, pp.101-108.
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O orzamento público

O orzamento público é o instrumento principal de xes-

tión pública para o desempeño das funcións do go-

berno. Desta maneira problemas como a inflación, o 

desemprego, o déficit público, etc. son abordados a 

través dun conxunto de ferramentas como a política 

monetaria, a política fiscal ou a política de rendas por 

parte dos responsábeis gobernamentais.

A importancia do orzamento público radica por un-

ha parte en que concreta a cantidade de recursos 

dispoñíbeis para realizar os obxectivos goberna-

mentais. Por outra, reflicte cuantitativamente as 

prioridades gobernamentais. Como instrumento de 

política macroeconómica o orzamento público cum-

pre un conxunto de funcións entre as que se poden 

destacar tres:

2 Recada e asigna recursos. O orzamento público sin-

tetiza a contía recadada (a través de taxas, impos-

tos, etc.) e resume os recursos de que dispón para 

distribuír. Neste sentido, contabiliza a previsión de 

ingresos e a partir desta cuantificación «de recur-

sos» establécense as liñas prioritarias en políticas e 

programas (de sanidade, de educación, de defen-

sa, de política social, etc.).

2 Redistribúe recursos. O orzamento público combi-

na criterios de eficiencia (máximos resultados cos 

recursos dispoñíbeis) con criterios de equidade. A 

través do orzamento, o goberno pode realizar po-

líticas redistributivas, de maneira que a cidadanía 

«recupere» parte da riqueza non en función da súa 

achega ao sistema produtivo (criterio de eficien-

cia), senón baixo o criterio de favorecer as persoas 

con menores ingresos.

2 Papel estabilizador. Como instrumento de políti-

ca macroeconómica, a política fiscal pode utilizar-

se como estabilizadora ou como motor produtivo. 

Os orzamentos poden promover emprego público, 

poden apoiar a estabilidade dos prezos (a través 

de prezos máximos, por exemplo no combustible), 

o crecemento económico (a través do impulso de 

subvencións á produción e/ou emprego que impul-

se maior actividade económica), etc.

Orzamento público. 
Cegos ou sensibles ao xénero?

O orzamento público pode analizarse desde diversas 

perspectivas. Durante anos realizáronse orzamentos 

sen unha revisión parcial ou total dos efectos diferen-

ciais que producen entre mulleres e homes. O feito de 

estaren dirixidos á sociedade en xeral parecía traer im-

plícito que fosen sensibles ao xénero. A diferenza de 

posición social e económica entre mulleres e homes im-

plica que moitas políticas e orzamentos considerados 

neutrais ao xénero afectan de forma diferente a uns e a 

outros e, polo tanto, serían cegos ao xénero.

O principio de equidade de xénero busca que as políti-

cas públicas beneficien equitativamente a homes e mu-

lleres. A IV Conferencia Mundial da Muller de Beijing de 

1995 rescatou, xunto a outras prioridades, a da gober-

nabilidade, co recoñecemento da necesidade dun corpo 

de administración forte e coa necesidade de integrar a 

perspectiva de xénero tanto nas lexislacións coma nos 

programas, proxectos e políticas públicas (obxectivo 
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estratéxico H.1 e H.2). É neste marco onde toma rele-

vancia a integración dunha perspectiva de xénero nas 

políticas macroeconómicas en xeral e nos orzamentos 

nacionais en particular.

Que son os orzamentos sensibles ao xénero

Os orzamentos con enfoque de xénero constitúen un-

ha das maneiras polas que os gobernos poden cumprir 

os seus compromisos relacionados coa igualdade entre 

mulleres e homes dunha forma efectiva. Neste sentido, 

o orzamento sensible ao xénero:

2 Demostra as diferentes necesidades, intereses e rea-

lidades que mulleres e homes teñen na sociedade. E 

ao mesmo tempo mostra as falta de equidade deri-

vadas das realidades de xénero.

2 Recoñece as contribucións remuneradas e non remu-

neradas que, de forma diferente, achegan homes e 

mulleres á sociedade debido á súa posición social.

Pero, que son os orzamentos sensibles ao xénero? O or-

zamento de xénero, ou orzamento sensible ao xénero, 

é o instrumento a través do cal o goberno avalía calque-

ra gasto ou ingreso analizando necesidades e efectos 

sobre homes e mulleres e faino analizando se o gasto 

satisfai necesidades e circunstancias de homes e mulle-

res e comprobando o impacto que ten sobre mulleres 

e homes.

Qué non son os orzamentos sensibles ao xénero

Aínda que esta definición delimita o que son os orza-

mentos con visión de xénero, non está de máis realizar 

algúns apuntamentos sobre o que non son ou non im-

plican estes orzamentos. 

2 Os orzamentos sensibles ao xénero non son orza-

mentos separados para mulleres e homes. Trátase 

do mesmo orzamento con reasignación de recursos 

de maneira que respondan máis eficientemente ás 

necesidades de cada un dos sexos.

2 Os orzamentos sensibles ao xénero non significan in-

cremento orzamentario. O feito de abordar os orza-

mentos públicos con esta perspectiva non significará 

realizar gastos adicionais, senón realizar gastos de 

maneira máis eficiente, focalizando como obxectivo 

a consecución da igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes.

Para que uns orzamentos sensibles ao xénero

Como xa se mencionou, os orzamentos sensibles ao 

xénero buscan camiñar cara ao logro da igualdade de 

oportunidades entre sexos a través do instrumento de 

xestión principal que teñen os gobernos. A avaliación 

sistemática do orzamento público cos lentes de xénero 

pretende, polo tanto:

2 Materializar o compromiso coa equidade de xénero:

% Identificando a igualdade de oportunidades como 

prioridade tamén na definición do método e na con-

tía recadatoria e sobre que, como e para quen gastar.

% Impulsando normativas, recomendacións e/ou 

instrumentos de traballo para lograr o devandito 

principio.

% Destinando recursos materiais e humanos ao 

impulso, seguimento e avaliación da igualdade de 

oportunidades.

2 Determinar a contribución de homes e mulleres. 

Neste sentido, analízase o ingreso producido como:

% Traballador/a. Trataríase de analizar canto con-

tribúen ao orzamento público homes e mulleres 

como consecuencia de levar a cabo un labor produ-

tivo no mercado.

% Consumidor/a. Neste caso trataríase de anali-

zar canto contribúen ao orzamento público homes 

e mulleres como consecuencia da súa adquisición 

no mercado. Que compran as mulleres e que com-

pran os homes? Como está gravada esa compra? 

Analizar que produtos son de carácter básico para 

eles e para elas e cales son os impostos que se lles 

aplican ofrecería un panorama xeral do esforzo de 

pagamento vía impostos indirectos que soportan 

homes e mulleres.

% Traballador/a non remunerado/a. As relacións 

socialmente construídas entre homes e mulleres 

forman a base máis elemental da división do traba-

llo; aquela que distingue as actividades produtivas 

das reprodutivas. As primeiras son aquelas vincula-

das ao mercado e xeradoras de ingresos, as segun-

das aquelas que se desenvolven no ámbito privado 

e que non obteñen remuneración ningunha. Ambas 

as dúas son necesarias e supoñen contribucións á 

riqueza nacional. Con todo, as primeiras foron tradi-

cionalmente visibles; as segundas, porén, estiveron 

sen cuantificar e sen valorar.

2 Determinar as necesidades de homes e mulleres. O 

orzamento público recolle as prioridades de actua-

ción do goberno, comunidade autónoma, ente local 

ou organismo de intervención. Os distintos roles so-

cialmente establecidos para homes e para mulleres 

tradúcense nunha realidade diferencial de necesi-

dades deles e delas. Estas necesidades poden cla-

sificarse en:

% Necesidades prácticas tendentes a aliviar as des-

igualdades de xénero no curto prazo, como conse-

cuencia da discriminación existente cara ás mulleres 

e a repetición de roles tradicionalmente femininos 

e masculinos.

% Necesidades estratéxicas tendentes a modificar 

as relacións de xénero no ámbito social que permi-

tan acadar a igualdade entre os sexos.

As primeiras son máis sinxelas de identificar, percibir 

polas mulleres e de responder por parte das autorida-

des públicas tendo en conta que, unha vez levadas a 
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cabo, teñen resposta inmediata e responden a nece-

sidades cotiás. Porén, non melloran estruturalmente 

a posición das mulleres na sociedade e manteñen o 

mesmo statu quo. É dicir, considéranse condición ne-

cesaria pero non suficiente para o logro da igualdade 

real entre sexos.

2 Determinar o gasto realizado con incidencia en ho-

mes e mulleres. Os gastos públicos reflicten a von-

tade de acadar a igualdade de oportunidades. De 

maneira moi sintética debe darse resposta ás se-

guintes preguntas:

% A quen afecta o gasto? A través desta pregunta 

podemos chegar a concluír se o gasto ten como des-

tinatarios/as finais os homes ou as mulleres e en 

que proporción.

% Canto afecta? Cuantitativamente o número de 

persoas (homes e mulleres) que se ven afectados 

pola partida de gasto orzamentaria pode ser nume-

ricamente similar (ou equitativo); non obstante, 

proporcionalmente o gasto pode estar dirixido con 

maior intensidade a un dos sexos.

% Como afecta? O gasto público pode perpetuar ro-

les ou pode destinarse a modificar as actuais rela-

cións de xénero. Polo tanto, a elección dun tipo de 

gasto ou outro dá resposta ás necesidades de ho-

mes e/ou mulleres e tamén ao tipo de necesidades 

(prácticas ou estratéxicas).

2 Determinar o impacto de xénero. A avaliación de xé-

nero no orzamento delimitará, a priori, que efecto 

pode ter o gasto público sobre homes e mulleres. 

Poderiamos clasificar o impacto en tres grandes gru-

pos; a saber:

% Non modifica a posición relativa entre homes e 

mulleres. Trataríase de programas, políticas, accións, 

etc  que poderían ter como persoas beneficiarias 

tanto a homes como a mulleres pero a actuación, 

de se levar a cabo, mantería as brechas de xénero.

Trataríase de gastos «cegos ao xénero», é dicir, que 

podendo estar repartidos entre mulleres e homes 

non van dirixidos a mellorar a equidade entre se-

xos. Suporía, polo tanto, a necesidade de reformu-

lar a acción.

% Modifica a posición relativa entre homes e 

mulleres. Neste caso, a previsión da redución da 

brecha de xénero supón que a acción ou medida 

prevista comporta un verdadeiro compromiso po-

la igualdade de oportunidades. Neste caso, serían 

orzamentos con perspectiva de xénero (ou polo 

menos, a acción analizada tería a devandita pers-

pectiva incorporada).

% Modifica a posición relativa entre homes e mu-

lleres, empeorándoa. Neste caso, a posta en mar-

cha das accións suporía incrementar as brechas de 

xénero, polo tanto incumpriría totalmente os prin-

cipios da igualdade de oportunidades. Serían or-

zamentos «cegos ao xénero» e necesitarían unha 

revisión en profundidade.

2 Mostrar onde cómpre compensar desigualdades. 

En definitiva, o orzamento sensible ao xénero pre-

tende mostrar e materializar onde é preciso re-

ducir as brechas de xénero, articulando medidas 

para logralo.

Iniciativas de orzamentos públicos 
con enfoque de xénero

As iniciativas de orzamentos públicos con enfoque de 

xénero, aínda que recentes, foron incrementándose ao 

longo do tempo. De maneira sintética poden apuntar-

se algunhas:

2 Iniciativas internacionais de carácter goberna-

mental:

% Secretariado da Commonwealth. O Secretariado 

da Commonwealth apoiou os gobernos de Sri Lanka, 

Barbados, Saint Kitts and Nevis, Sudáfrica e Fidxi 

nunha iniciativa piloto no ano 1997.

% Australia. Este país foi o primeiro en presentar os 

seus orzamentos cun estudo de impacto de xénero. 

A Oficina da Situación das Mulleres (Office of the Sta-

tus of Women) tivo un papel coordinador fundamen-

tal no proxecto implicando sociedade civil, distintos 

ministerios e o propio equipo avaliador.

2 Iniciativas internacionais de carácter non gober-

namental:

% Reino Unido. The Women Budget Group está com-

posto por mulleres académicas e expertas en as-

pectos político-económicos. Realizan análises dos 

efectos da política económica sobre homes e mulle-

res desde unha posición externa ao goberno.

% Tanzania. A ONG tanzana Gender Networking Pro-

gram logrou, a través do seu traballo, impulsar e 

ofrecer pautas ao goberno para iniciar orzamentos 

sensíbeis ao xénero a finais dos anos 90.

2 Iniciativas internacionais de colaboración entre o 

ámbito gobernamental e a sociedade civil:

% Sudáfrica. O Comité Parlamentario para a Mello-

ra da Calidade de Vida e a Situación das Mulleres, o 

Instituto para a Democracia en Sudáfrica (IDASA) e a 

Axencia Comunitaria de Información Social realiza-

ron unha iniciativa de análise de orzamentos nacio-

nais e provinciais para determinar o efecto que, ao 

longo do exercicio 1995, tivo o orzamento público na 

igualdade de oportunidades.

2 Iniciativas estatais.

% No ámbito das comunidades autónomas existiron 

algunhas experiencias. Aquela de maior difusión en 

España é o caso da comunidade autónoma de Anda-

lucía. Cunha metodoloxía de avaliación xera infor-

mes de impacto de xénero para os seus orzamentos 

por exercicio económico.

% No ámbito de deputacións provinciais España ten 

varias experiencias relevantes, como son o caso de 

Córdoba, Málaga, Bilbao, etc.
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As prioridades no orzamento público 
con perspectiva de xénero

As distintas iniciativas de orzamentos sensíbeis ao xé-

nero levadas a cabo ofrecen diferentes experiencias e 

xeitos de traballo para a súa abordaxe.

2 A análise »cara a dentro». Neste caso, a aproxima-

ción cara ao impacto de xénero nos gastos públicos 

interiores á organización pódese sintetizar en tres 

grandes bloques:

% Análise do cadro de persoal. Os recursos desti-

nados ao gasto de persoal adoitan ser, no ámbito 

de gasto organizativo, de gran calado. O impacto de 

xénero neste caso é evidente e pode cuantificarse 

tras realizar algunhas preguntas clave (e traducilas 

a cifras):

’ Cantas. Cantas mulleres e cantos homes están 

no devandito cadro de persoal?

’ Segregación vertical. Prodúcense diferenzas 

pola súa posición xerárquica? É dicir, en que medi-

da están nos postos directivos, en que medida es-

tán entre os grupos técnicos, de xestión, etc.

’ Segregación horizontal. Prodúcense diferenzas 

por departamento? Ou dito doutra maneira, están 

elas nos ámbitos tradicionalmente feminizados –

ámbito de servizos sociais, etc.– ou nos tradicio-

nalmente masculinizados –ámbito económico, de 

urbanismo, obras, etc.?

’ Diferenzas salariais. Prodúcense circunstancias 

en que exista diferenza salarial ante similar des-

empeño de traballo? Prodúcense incrementos de 

xornadas que repercutan en incrementos salariais 

para algunhas das persoas?

’ Empoderamento. Están equilibradas as capa-

cidades de toma de decisións entre sexos na or-

ganización?

% Análise dos documentos. A linguaxe, como trans-

misora de desigualdades, está presente na totalida-

de dos documentos públicos. O traballo para lograr 

eliminar a oblicuidade na orientación de xénero en 

formularios e instancias públicas é evidente en moi-

tos organismos públicos. Porén, continúa sendo un 

problema presente.

% Destino de orzamentos para ámbitos de conci-

liación e/ou de mainstreaming. As organizacións, 

como consecuencia do cumprimento da norma-

tiva vixente, ou como consecuencia de plans de 

igualdade elaborados ad hoc para a organización, 

destinan recursos para favorecer medidas de con-

ciliación familiar e laboral. Igualmente, algunhas 

organizacións destinan recursos para facer trans-

versal o principio de igualdade de oportunidades 

na estrutura, traballo e avaliación das súas actua-

cións. Un seguimento delas, con desagregación por 

sexos de quen é beneficiario/a real, supón igual-

mente unha análise necesaria.

2 A análise de proxectos propios (cara a fóra). As orga-

nizacións xeran programas, proxectos, accións que 

supoñen gasto público; gastos revisables desde o 

xénero. Algunhas cuestións clave son:

% Prioridades. Que priorizar? Por onde empezar? 

Son preguntas frecuentes e non exentas de proble-

mas. Abordar a totalidade de accións non é sempre 

posíbel, nin efectivo. Neste sentido, algúns criterios 

básicos poden ser:

’ Transformadoras. Medidas que, sen ser ne-

cesariamente moi cuantiosas economicamente, 

supoñen un cambio das estruturas, é dicir, irían 

destinadas a responder a necesidades estratéxi-

cas.

’ Cuantiosas. Medidas que afectan a un número 

considerable de mulleres.

’ Modélicas. Medidas que poden servir de guía, 

modelo; que sexan especialmente visíbeis e iden-

tificábeis cun camiño para seguir.

% Instrumentos. Que instrumentos temos para im-

pulsar, a través destes orzamentos, a igualdade? O 

prego de prescricións técnicas que sintetiza o que 

e como contrata a administración pública convérte-

se nunha ferramenta clave para facer transversal o 

principio de igualdade de oportunidades.

’ Introdución de cláusulas imprescindíbeis. Así, 

por exemplo, a obra de rehabilitación dun cen-

tro de saúde pode incorporar algúns aspectos de 

gasto que respondan a necesidades prácticas (in-

corporación de sala de lactación, incorporación 

de aseos con cambiador de bebé) e necesidades 

estratéxicas (letreiros con linguaxe non sexista: 

médico/a, enfermeiro/a; imaxes/cadros de coi-

dado con homes e mulleres coidadores/as, etc.)

’ Criterios de ponderación. O peso dos criterios 

ponderábeis tamén poden ser unha ferramen-

ta útil e práctica. Por exemplo, o feito de que 

a empresa que presente oferta sexa unha em-

presa «socialmente responsable» (isto é, que 

introducise formalmente plans de igualdade, 

etc.) pode carrexar unha puntuación adicional 

e favorecedora. 

En definitiva, as condicións de contratación poden 

trasladar mensaxes ás propias empresas de xeito 

que identifiquen o seu traballo cara á igualdade co-

mo unha vantaxe comparativa no proceso de contra-

tación pública.

A metodoloxía para realizar 
orzamentos con enfoque de xénero

A vontade de pór en marcha un orzamento con pers-

pectiva de xénero require axeitar a metodoloxía de 

análise para ser capaces de facer visíbeis algunhas 

cuestións de xénero. Así, cómpre:

2 Información/datos. Dispor de información sistemá-

tica en dous sentidos: por unha parte, desagrega-

da por sexo. Isto constitúe un elemento central para 

identificar cantas mulleres e cantos homes hai e en 

que condicións se encontran con respecto ao obxec-
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to de intervención. Por outra, con indicadores de xé-

nero. Estes indicadores, a diferenza dos tradicionais 

–cuxa necesidade pasa por ofrecelos desagregados 

por sexo–, supoñen facer visibles algúns desequili-

brios entre sexos.

Os indicadores de xénero englobarían os indicado-

res desagregados por sexo, pero estes non son to-

dos os indicadores de xénero. A xeito de exemplo, 

pódese sinalar que un indicador desagregado por 

sexo é a taxa de ocupación por sexo. Un indicador 

de xénero realizado para a análise do mercado la-

boral é a porcentaxe de mulleres e homes ausentes 

no mercado de traballo (entre a poboación inacti-

va) por coidar persoas dependentes (por exemplo, 

por coidado de nenos/as).

2 Pertinencia de xénero. Dispor de ferramentas para 

identificar a necesidade de actuar a prol da igual-

dade de oportunidades. Talvez nesta cuestión es-

tea a clave para facer visíbel a desigualdade e, 

polo tanto, a necesidade de mediar a través do 

gasto público. 

Identificar a pertinencia de xénero é posíbel cando 

modificamos o plano de visión das medidas. Pasa-

riamos de ver recursos, que invisibilizan a persoa 

e, polo tanto, non son capaces de identificar im-

pactos de xénero, a pór en primeiro plano as per-

soas, e daquela pasarmos a ver mulleres e homes 

e podermos prever impactos para elas e eles. Os 

devanditos impactos poden ser positivos, é dicir, 

que a acción que hai que desenvolver reduza as 

diferenzas entre elas e eles e, polo tanto, exista un 

efecto positivo da acción ou, pola contra, que exista 

un mantemento ou incremento das brechas entre 

eles, circunstancia que se traduciría na pertinencia 

de xénero en actuar.

Debullando o método para lograr identificar esa 

pertinencia de xénero poden apuntarse os seguin-

tes pasos:

% Análise do punto de partida. Situariamos así a 

posición de mulleres e homes derivados do rol de 

xénero e analizariamos se existen desequilibrios 

ou desigualdades (por exemplo, no uso do tempo, 

nas cargas de traballo remunerado e non remu-

nerado). O devandito punto de partida pode con-

dicionar a participación de homes e mulleres nas 

accións.

% Análise do punto de chegada. É dicir, como e can-

to afectaría a acción sobre homes e mulleres. Neste 

sentido pode facerse visíbel que as actuacións: 

’ Afecten directamente as persoas (por exem-

plo, un curso de formación de ferramentas in-

formáticas no ámbito rural: pode observarse se 

a participación é maioritariamente dun ou dou-

tro sexo).

’ Afecten indirectamente as persoas (por exem-

plo, a dotación de subvencións a un deporte 

eminentemente masculino beneficiará maiorita-

riamente a este colectivo).

’ Supoñen un acceso en igualdade de condicións 

(por exemplo, se a talla media �altura– para ho-

mes e mulleres está por riba da media de estatura 

do devandito sexo, a probabilidade de acceso ao 

posto de traballo será inferior para un sexo que 

para outro).

’ Supoñen unha análise das necesidades de cada 

sexo (por exemplo, a determinación de ampliar 

horarios, modificar rutas, etc. de transporte públi-

co, afecta a aquelas persoas usuarias del; o uso de 

transporte público, sendo un servizo para toda a 

poboación, ten como usuarios/as máis habituais a 

mulleres, estudantes e persoas maiores).

’ Supoñen analizar se os recursos favorecen a re-

produción do rol de xénero (por exemplo, a través 

das imaxes sexistas ou non: muller condutora de 

autobús, home limpador, etc.).

% Análise do impacto. En definitiva, sermos capa-

ces de identificar se a actuación pública vai supor 

manter e reproducir a posición de desigualdade das 

mulleres ou se se vai traducir nunha redución das 

brechas de xénero.

2 Medidas correctoras. Identifica a situación de non 

neutralidade fronte ao xénero; cabe apuntar medi-

das correctoras á discriminación directa ou indirec-

ta (aquela que, sendo aparentemente neutra, pon 

a persoas dun sexo en desvantaxe particular con 

respecto a persoas do outro sexo).

A experiencia e o intercambio de información entre al-

gunhas organizacións poden servir para mitigar algúns 

dos problemas máis frecuentes á hora de impulsar os 

orzamentos sensíbeis ao xénero. Algunhas das dificul-

tades mostradas foron as seguintes:

2 Iníciase un proceso e lógrase implicar a unha parte 

da organización. Non toda a organización coñece e 

está involucrada no proceso.

2 Céntrase na análise dos programas que cada 

área considera pertinentes ao xénero e non ne-

cesariamente naqueles que teñen maior impac-

to, poden servir de modelo ou impactan sobre 

máis persoas.

2 Lógranse detectar as brechas de xénero no punto 

de inicio dos programas pero resulta dificultoso xe-

rar medidas correctoras.

2 En moitos casos, non se observa a pertinencia e, 

polo tanto, non se chega a identificar a necesidade 

de intervir.

2 Desagréganse algúns indicadores, aínda que non 

se xeran novos medidores de xénero (non tradicio-

nais). As realidades propias de xénero non se fan 

visibles máis que parcialmente.

2 A ausencia de persoas formadas e con dispoñibi-

lidade de tempo fai que se paralice con facilidade 

o proceso.

2 Sensibilización pero pouca formación. Nalgúns 

casos, as persoas teñen sensibilización, desexan 

participar, pero non saben como. A organización 

non ofreceu suficiente formación para pór en mar-

cha o proceso.
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Conclusións 

Os orzamentos sensibles ao xénero traducen a vonta-

de pública de loitar para lograr a igualdade de opor-

tunidades entre mulleres e homes. Porén, non son 

orzamentos de homes e de mulleres por separado 

nin supoñen incrementos orzamentarios. Pretenden 

corrixir desigualdades/desequilibrios entre mulleres 

e homes, para o cal é preciso priorizar actuacións que 

ou ben teñan gran impacto cuantitativo (en número 

de mulleres beneficiarias con respecto a homes) ou 

ben o teñan cualitativo (serven como panca de cam-

bio ou teñen un impacto importante na redución de 

brechas de xénero).

A súa articulación pasa por xerar instrumentos sinxe-

los para analizar a pertinencia e o impacto de xénero 

e crear indicadores (medidores) de xénero suficientes 

para levar a cabo unha identificación, un seguimen-

to e unha avaliación que permita recoñecer avances 

e detectar obstáculos. Esta posta en marcha e o seu 

desenvolvemento posterior precisa de persoas desti-

nadas á súa consecución sensibilizadas e con forma-

ción específica.
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Debates teóricos ao redor dos conceptos 
de sexo, xénero e sexualidade: 
da natureza incuestionable ao 
cuestionamento permanente

Os debates teóricos ao redor dos conceptos de sexo, 

xénero e sexualidade foron, e seguen a ser, peza cla-

ve no proceso de elaboración da teoría feminista. Estes 

conceptos foron sometidos a unha continua relectu-

ra e reinterpretación dentro do ámbito académico, un 

ámbito na actualidade marcado polas dialécticas pos-

testruturalistas e posmodernistas que sitúan o cons-

trucionismo sociocultural de todas estas categorías no 

centro da súa reflexión. Non obstante, debemos enmar-

car estas correntes nunha xenealoxía de pensamento 

que, ao longo do século XX, comezou a revisar aquela 

idea ata entón irredutíbel dunha natureza que, baseán-

dose na imaxe da materialidade fáctica das diferenzas 

entre dous sexos anatómicos, dividía machos e femias 

en dúas categorías desiguais de seres humanos –homes 

e mulleres– que ao tempo se afirmaban necesariamen-

te complementarias para a reprodución da especie. 

Cando Simone de Beauvoir publicou en 1949 o seu li-

bro O segundo sexo, obra clásica do feminismo, abre 

implicitamente a porta, coa súa célebre afirmación 

«non se nace muller, chégase a selo», á posterior idea 

formulada pola antropóloga Gayle Rubin de que o xé-

nero é unha construción cultural sobre o sexo, isto é, 

que non existe unha categoría ontolóxica de ser muller 

ou home senón que estas son categorías socioculturais 

elaboradas a partir dos feitos biolóxicos do sexo1. A fi-

lósofa francesa marca así gran parte do posterior cam-

po de investigación da teoría feminista a cal, a partir 

dos anos setenta e oitenta, centrará os seus esforzos 

intelectuais en superar o ata entón omnipresente de-

terminismo biolóxico da desigualdade entre homes e 

mulleres mediante a noción de xénero, concepto arre-

dor do cal gravitará a produción académica feminista 

desta época. Ao poñer o peso nos elementos sociocul-

turais que constrúen o feminino e o masculino tratá-

base de deconstruír o carácter supostamente biolóxico 

–e polo tanto, inamovíbel– da diferenza entre sexos, o 

cal exerceu como base argumental do patriarcado du-

rante séculos. 

POSFEMINISMO:
A RE-SIGNIFICACIÓN DAS IDENTIDADES

NAS TEORÍAS E PRÁCTICAS QUEER

I R E N E  C .  Á LVA R E Z  D E L  R E A L
Diplomada en Traballo Social pola Universidade 
Pontificia Comillas. Máster en Xénero, Educación, 
Políticas de Igualdade e Liderado pola 
Universidade de Vigo

1 A teoría do sistema sexo–xénero foi proposta por Gayle Rubin no 

seu artigo «O tráfico de mulleres: notas sobre a «economía política» 

do sexo» (1975). Non obstante, cabe sinalar que a idea de xénero 

como construción social xa foi anteriormente perfilada no ámbito da 

psicoloxía no estudo dos «trastornos da identidade sexual» realizado 

por Robert Stoller na súa obra Sexo e Xénero (1968). Neste traballo, 

Stoller examina casos nos que a reasignación do sexo en bebés 

intersexuais resultou co tempo fanada. Nos casos estudados, esa 

reasignación errónea dun sexo fixo que a nena ou o neno en cuestión 

se socializase cunha identidade de xénero non correspondente co 

sexo que posteriormente desenvolvería, o que foi imposible de 

corrixir despois dos primeiros tres anos de idade –cando xa tiñan 

adquirida a linguaxe– posto que retiñan a identidade de xénero 

asimilada dende o inicio da vida. Isto fai supoñer a Stoller que o que 

determina a identidade e o comportamento de xénero non é o sexo 

biolóxico, senón a asignación e asimilación dunha identidade dende o 

nacemento (en Lamas, 2002, 34-35).
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Non obstante, a pesar da indiscutible importancia que 

estas ideas tiveron para o desenvolvemento da teoría 

feminista, co tempo a súa forza transformadora e a súa 

capacidade analítica reveláronse insuficientes en tanto 

que a teoría do sistema sexo-xénero contén unha se-

rie de limitacións epistemolóxicas. Un dos aspectos des-

ta teoría que máis críticas suscita por parte da filosofía 

posmoderna –na cal prima a pluralidade, o múltiple– é 

que, aínda que trata de revisar e reformular o discur-

so hexemónico patriarcal, sitúase na súa orde simbólica 

ao apoiar os seus razoamentos en estruturas binarias: 

a distinción entre sexo (femia/macho) e xénero (fe-

minino/masculino) baséase nunha dicotomía que for-

ma parte daquela máis ampla de natureza e cultura e, 

deste xeito, esta teoría configúrase ao redor de cate-

gorías que dan continuidade a esa lóxica patriarcal das 

estruturas binarias e xerárquicas (o ben/o mal; home/

muller; branco/negro; he-

terosexual/homosexual...). 

A esta incapacidade para 

desestruturar o pensamen-

to hexemónico hai que en-

gadir o rexeitamento feito 

a esta teoría pola súa con-

cepción do sexo, do xéne-

ro e da sexualidade como 

elementos relacionados 

entre si dun sistema de co-

rrespondencia entre cate-

gorías pechadas (ao sexo 

macho corresponderíalle 

o xénero masculino e as 

mulleres como obxecto de 

desexo sexual; ao sexo fe-

mia corresponderíalle o xé-

nero feminino e os homes 

como obxecto de desexo 

sexual), de forma que non 

dá cabida a toda unha serie 

de persoas (transxéneros, 

transexuais, homosexuais, intersexuais2...) para as que 

tal esquema non pode ser real. 

A partir da análise da heterosexualidade obrigatoria co-

mo institución política3 xorde ademais unha cuestión 

até entón inédita: é o sexo unha realidade natural ou 

estamos de novo ante unha idea inmersa en categorías 

culturais patriarcais? Existe o sexo a priori da sociedade 

humana ou este é un concepto inmerso en categorías 

políticas? Nesta reflexión sobre o sexo como artificio 

discursivamente construído serán esenciais as ideas de 

Foucault acerca de como a norma reprodutiva xustifi-

cou a heterosexualidade como natural, o que tivo co-

mo efecto a construción sociocultural do binarismo do 

sexo; para Foucault, é a heterosexualidade como im-

perativo social a que crea o sexo e non á inversa4. Este 

filósofo ten unha influencia fundamental na crítica ao 

«esencialismo sexual» realizada principalmente den-

de o feminismo lesbiano, corrente na que atopamos a 

Monique Wittig. Esta escritora e activista francesa, na 

súa obra O pensamento heterosexual e outros ensaios 

2 Calcúlase que un 2% da poboación mundial presenta caracteres 

fisiolóxicos dos «dous sexos». A bióloga feminista Anne Fausto-Sterling 

(1998) establece cinco áreas fisiolóxicas (xenes, hormonas, gónadas, 

órganos reprodutivos internos e órganos reprodutivos externos) que 

controlarían un contínuum biolóxico cuxos extremos son o masculino 

e o feminino. Dentro dese contínuum, sostén ela, podemos atopar 

unha gran variedade de posibilidades combinatorias das cinco áreas 

mencionadas, o que faría necesario recoñecer polo menos cinco sexos 

biolóxicos: homes, mulleres, hermafroditas ou herms (persoas cun 

testículo e un ovario), hermafroditas masculinos ou merms (persoas con 

testículos e caracteres sexuais femininos) e hermafroditas femininos ou 

ferms (persoas con ovarios e caracteres sexuais masculinos). 

3 Retomando o lema feminista dos anos setenta «o persoal é 

político», as feministas lesbianas defenden que a sexualidade é política. 

Nesta liña, pensadoras como Gayle Rubin (nunha posterior revisión da 

súa teoría sexo-xénero), Adrienne Rich ou Monique Wittig realizan unha 

profunda crítica á heterosexualidade como patrón normativo de desexo 

afectivo-sexual, afirmando que o discurso patriarcal non só establece 

ese dualismo home/muller, senón que este leva implícito ademais un 

contrato (hetero)sexual. A sexualidade articularíase, polo tanto, sobre a 

base dun sistema de poder que recompensa especialmente ás parellas 

heterosexuais casadas e reprodutoras, mentres que castiga outras 

formas de sexualidade.

4 Foucault, na súa obra Historia da Sexualidade (1976), realiza unha 

análise histórica reconstrutiva para amosar como a sociedade europea 

construíu os significados sobre a actividade sexual. Argumenta que 

a atención á sexualidade respondía ao obxectivo de excluír aquelas 

prácticas que non tiveran a reprodución como fin, tratando así de 

asegurar o relevo de poboación e a reprodución da forza de traballo. No 

século XIX, sostén, as «enerxías de poder» centrarían a súa vixilancia 

na regulación da heterosexualidade, o que xeraría o nacemento da 

identidade sexual homosexual como tal. A interpretación de Foucault 

trata de desvelar o proceso mediante o cal unha conduta sexual muda 

en identidade sexual, argumentando que esta é unha construción 

cultural, ao tempo que unha ficción necesaria para un sentimento 

compartido de identificación.

(esquerda): O Segundo Sexo escrito por Simone de Beauvoir no ano 1949 é considerada unha das 
obras filósoficas occidentais de maior importancia publicadas no século XX en que se analisan as 

situacións de opresión que viven as mulleres na sociedade transcendendo xeracións, clases e países; 
editada en galego por Edicións Xerais de Galicia 60 anos despois de ser escrita, foi traducida por 

Marga Rguez. Marcuño e a revisión temático-filosófica foi responsabilidade de África B. López Souto.

(dereita): Manifestos gays, lesbianos e queer. Testimonios de una lucha 1969-1984 editado por 
Icaria Editorial recolle mais de vinte textos de ideas e ideais, opresións e alternativas construidas 

por grupos como Radicalesbians, o Grupo de Liberación Gay de Chicago, Queers Anónimos e 
Lesbianas Vingadoras ou de pensadoras como Monique Witting ou Adrienne Rich e activistas como 

Harvey Milk, Gloria Anzaldúa e Larry Kramer… Textos que nos fan reflexionar sobre as conquistas, 
as derrotas e as moitas tarefas pendentes en materia de dereitos civís en todo o mundo.
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(1992), sinala a necesi-

dade de realizar unha 

reavaliación conceptual 

de categorías ampla-

mente aceptadas polo 

pensamento feminis-

ta como as de sexo e 

xénero, que dende a 

súa opinión non deben 

ser diferenciadas. Wit-

tig denuncia que estas 

nocións se atopan tan 

inmersas no «pensa-

mento universal» que 

en realidade o seu efec-

to é enmascarar as re-

lacións de opresión que 

pretenden superar: as «diferenzas naturais» –como as 

baseadas na raza ou no sexo– non son para ela simples 

características físicas, senón conceptos marcados polo 

sistema social para crear e manter unha orde de subor-

dinación –dominación económica, política e ideolóxica–, 

polo que deben desaparecer. Neste sentido, Wittig vai 

máis alá e chama ao feminismo a «(...) destruír política, 

filosófica e simbolicamente as categorías de ‘homes’ e 

‘mulleres’» (2006,15)5. Wittig, polo tanto, distánciase 

de gran parte do feminismo ao soster a necesidade de 

suprimir o que denomina «o mito da muller».

Como vemos, dende mediados dos anos oitenta e du-

rante a década dos noventa vívese un momento no que 

comeza a repensarse a propia teoría feminista. As femi-

nistas dos anos sesenta e setenta –levadas pola urxencia 

das reivindicacións desta época– xeraron unha categoría 

de «muller» que agora se revelaba como unha ficción 

unitaria, posto que foi construída dende a experiencia 

de mulleres brancas, heterosexuais, occidentais e de cla-

se media, de xeito que as vivencias, intereses e preocu-

pacións sentidas por mulleres de distintos grupos raciais, 

económicos ou sexuais non se atopaban plenamente re-

presentadas. Estamos ante un novo impulso autocrítico 

orixinado dende os chamados feminismos «periféricos», 

moi especialmente dende o movemento de feministas 

negras e dende o feminismo lesbiano.

Até esta época, o feminismo mantívose máis ou menos 

unido baixo o común denominador de considerar que 

o patriarcado –como sistema de dominación dos ho-

mes sobre as mulleres– era a orixe da opresión sufrida 

por elas, pero non se problematizou acerca das propias 

ideas de home e de muller. Desta forma, en termos xe-

rais, podemos afirmar que o novo debate xerado polo 

pensamento feminista destes anos supón un despraza-

mento no punto de gravitación do propio debate, dende 

a reflexión acerca do contido de categorías como sexo 

e xénero cara ao cuestionamento da existencia de tales 

categorías. Nesta revisión de nocións como diferenza 

sexual, xénero e –moi especialmente– identidade, xo-

garán un papel clave os movementos queer. 

Os discursos queer 
e a subversión das identidades

Que é queer? A palabra queer –procedente da lingua 

inglesa– é un insulto utilizado para designar todo aqui-

lo que é percibido como diferente, raro, estraño…, en 

definitiva, aquilo que non se axusta á normatividade 

sexual. Coa estratexia política do autonomeamento6, o 

movemento queer –que comeza a perfilarse a finais da 

década dos oitenta– congrega un conxunto heteroxé-

neo e aberto de prácticas e teorías, as cales teñen como 

centro da súa acción e reflexión a ruptura dun réxime 

5 Son responsable da tradución ao galego de todas as citas que 

aparecen na exposición. 

6 Fronte ao insulto descualificador da linguaxe normativa, o 

movemento queer aprópiase das palabras para autodenominarse, 

facendo seus os termos, conferíndolles novos significados e creando 

novas categorías.

Cartaz e fotografía da representación en Ourense 
da obra Testosterona de Chévere Teatro.
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androcéntrico e heteronormativo que expulsa dos lími-

tes da intelixibilidade cultural a todos aqueles corpos, 

identidades e desexos que non se axustan aos seus cri-

terios normativos. 

Historicamente, na nosa sociedade occidental o pen-

samento hexemónico colgou o título de «a-normais» 

(é dicir, fóra da norma) a todas aquelas identidades 

que supuxesen unha transgresión do regulamento 

sexual, penalizando e estigmatizando estas «desvia-

cións sociais» como patolóxicas: ben como as secuelas 

dun erro biolóxico que produce variacións cromosómi-

cas, como no caso das persoas intersexuais; ben como 

efecto da patoloxía psiquiátrica da disforia de xénero, 

como no caso das e dos transxéneros e transexuais; ou 

ben, no caso da homosexualidade, como consecuencia 

dunha desviación psico-sexual ou, máis achegado no 

tempo, a súa patoloxización coa construción do suxeito 

homosexual como suxeito patóxeno, persoa contami-

nada e contaminante, mediante o discurso da pande-

mia da SIDA7.

En servizo aos intereses do poder dominante –para o 

que a categoría do «propiamente humano» responde 

ás características de varón, branco, occidental e he-

terosexual– diferentes discursos científico-médicos, 

relixiosos, ético-morais ou político-sociais trataron e 

tratan de manter, a través dese tratamento punitivo 

antes mencionado, a unha serie de persoas non gratas 

para a orde prescrita nas marxes do sistema. É precisa-

mente dende estas marxes desbordadas dende onde 

xurdirá o movemento queer para amosar abertamen-

te a súa disidencia sexual ante unha regulamentación 

binaria dos corpos, identidades e sexualidades. Así, 

dende o exilio das fronteiras do sexualmente correcto, 

estas minorías sexuais –estas «pantasmas de disconti-

nuidade e incoherencia»– ao non se adaptaren ás nor-

mas de xénero culturalmente intelixibles subverten a 

norma establecida, multiplicando os significados do 

xénero (Butler, 2001a).

Wittig, con esa idea do sexo como concepto cultural, é 

valorada como precedente da denominada teoría queer 

e, de feito, unha parte do feminismo lesbiano derivou 

nos últimos anos cara a ela. A teoría queer –cualificada 

como «posfeminista» ou como «feminismo postidenti-

tario»– aglutina diversos debates que tratan, entre ou-

tros temas, de problematizar o concepto de identidade 

de xénero para xerar unha nova forma de entender esta 

identidade que permita, entre outras cousas, a inteli-

xibilidade persoal e social a toda unha serie de suxei-

tos –transxéneros, transexuais, intersexo...– aos que o 

uso fundamentalista dos termos expulsa incluso fóra da 

categoría do «humano». A cuestión da intersexualida-

de e da transexualidade ten un especial protagonismo 

no discurso da filósofa Judith Butler, unha das máximas 

representantes da teoría queer nesa reformulación das 

construcións ontolóxicas da identidade.

No pensamento butleriano non hai cabida para a idea 

dun suxeito configurado por nacemento; para ela, é no 

contexto cultural, social e lingüístico no que devimos 

suxeitos, á vez que suxeitos xenerizados. A tese butle-

riana –inspirándose nesa idea de Nietzsche de que non 

hai suxeito detrás da acción– defende que o xénero é 

performativo: o xénero para Butler non se sostén nun-

ha identidade orixinal e previa senón que se conforma 

a través dun proceso imitativo (performance); son as 

accións e actitudes de xénero as que, a través da súa 

repetición ritualizada, producen e configuran o suxeito 

xenerizado. Non obstante, da idea de que somos o efec-

to dun ámbito sociocultural e lingüístico que nos pre-

cede, dun contexto que xa existe cando chegamos ao 

mundo, derívase unha concepción da cultura que pa-

rece tan determinante como a propia ideoloxía do des-

tino biolóxico. Para superar ese posible determinismo 

cultural, Butler retoma esa coñecida afirmación de Si-

mone de Beauvoir: «non se nace muller, chégase a se-

lo». Se ben Beauvoir non fai referencia ao xénero, como 

vimos anteriormente, con esta formulación seméntase 

a reflexión de que hai un proceso cultural máis alá da 

bioloxía; pero tamén podemos atopar nela de xeito im-

plícito a idea de que hai un axente que dalgunha ma-

neira pode optar e apropiarse do xénero, que a persoa 

pode «chegar a ser» por decisión propia. Con este ra-

zoamento, Butler –dende unha perspectiva postestru-

turalista– converte o xénero nunha elección; pero non 

se trata dunha elección de carácter definitivo, senón 

dun proceso sen principio nin fin, un continuo empeño 

en «chegar a ser» que nunca culmina. Como seres cul-

turais que somos, a identidade de xénero é necesaria 

nas nosas vidas, permítenos facernos lexibles a nós e 

ás demais persoas, pero esa identidade non debe in-

terpretarse como algo estábel no tempo e cunha rixi-

dez binaria inevitábel, xa que a mesma cultura que nos 

determina dános os medios para cuestionar as normas 

de xénero e transformalas, configurando con ese facer 

e desfacer continuo un horizonte humano sen límites e 

rico en significados.

O posfeminismo non só nega a existencia dunhas di-

ferenzas ontolóxicas entre mulleres e homes, senón 

que cuestiona as mesmas nocións de muller e home. 

Neste sentido, denuncia que o feminismo asumiu co-

mo obxecto e suxeito da súa teoría e praxe a categoría 

de muller, a cal define como intrinsecamente proble-

mática, xa que a identidade de xénero non está consti-

tuída de forma coherente e consistente nos diferentes 

contextos históricos, políticos e culturais, senón que ten 

7 A homosexualidade permaneceu diagnosticada como desviación 

sexual nas clasificacións de enfermidades psiquiátricas ata 1973, 

data na que foi retirada do manual DSMIII, pero o delito de escándalo 

público co que o Código Penal español podía perseguir as minorías 

sexuais mantívose como tal ata 1988. A medicina, non obstante, 

segue psiquiatrizando a transexualidade co denominado «síndrome 

da disforia de xénero» e, no caso da intersexualidade, os protocolos 

médicos consideran o nacemento dun bebé intersexual como unha 

emerxencia psicosocial ante a que un equipo multidisciplinar debe 

actuar para reasignar o verdadeiro sexo ao bebé.
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que ser sometida a unha crítica e revisión constantes. A 

categoría de muller, polo tanto, é un concepto que, se 

ben pode ser empregado de xeito crítico como empra-

zamento político estratéxico temporal, non é o único. 

É posible un suxeito político universal cando as opre-

sións son múltiples? Non son o sexismo, a homofobia, 

a transfobia, o eurocentrismo, o racismo, a xenofo-

bia ou o capitalismo neoliberal partes da engrenaxe 

dunha mesma maquinaria de poder? As teorías queer 

tentan levar a cabo unha análise máis complexa do 

poder e da dominación, superando a tradicional lóxica 

das oposicións binarias para partir dunha concepción 

transversal das diferentes opresións. Deste xeito, co 

posfeminismo déixase de empregar a noción de xé-

nero como único eixe que estrutura o sistema de do-

minación, o que supón un desprazamento dun suxeito 

político homoxéneo a unha multiplicidade de suxeitos 

políticos. Neste sentido, como sinala Teresa de Laure-

tis, o posfeminismo supón unha «ruptura do suxeito 

do feminismo», posto que pon en cuestión a categoría 

de muller como único suxeito político do feminismo. 

O feito de que o posfeminismo non teña como obxec-

to e suxeito central da súa reflexión e reivindicación 

a categoría de muller provoca que sexa frecuente-

mente mal interpretado como una forma de «antife-

minismo». En realidade, o propósito desta corrente é 

abrir un novo marco conceptual para o feminismo no 

que se faga posible realizar unha análise transversal 

das desigualdades, unha análise, en palabras de bell 

hooks8, do «sobrecruzamento de opresións». Clase, 

nación, raza, sexualidade, xénero... non son variables 

independentes, senón que se relacionan mutuamente 

formando un complexo sistema de opresións. En defi-

nitiva, o que nos propón o posfeminismo –tal e como o 

define Avtar Brah– é adoptar unha «política relacional» 

dende a que formular estratexias para desarticular un 

entramado de poder que sitúa na cúspide do humano 

non simplemente o home (singular) fronte á muller 

(singular), senón o modelo de home branco, hetero-

sexual, occidental e de clase media (o que ten sido 

denominado como «modelo BBVA»: branco, burgués, 

varón e adulto) fronte á gran diversidade humana.

8 «bell hooks» é o pseudónimo de Gloria Watkins, coñecida 

investigadora feminista estadounidense.

Cayetana, artista Drag King. Fotografía de Tarik Núñez, fotógrafo e realizador de documentais, 
no seu blogue Historias do Ollo, tariknunez.blogspot.com

«Entonces pienso: que el teatro Drag es 
capaz de romper esos roles esquemáticos, 

que mi postura, un poco femenina pero 
no tan femenina, un poco masculina pero 

no tan masculina, son mi recurso más 
valioso para lograr esa ruptura. De algún 
modo quiero generar esta misma critica 
en la gente que mira las obras de teatro 
Drag, que el hecho de transformarme 
en hombre dentro del escenario, logra 
en las personas ubicarse al menos un 

momento, con la mirada fuera del propio 
cuerpo, en un punto de critica, en un punto 

que divisa los absurdos y convencidos 
comportamientos que tenemos tod@s, 

que de esa manera ell@s pueden detectar 
la perversión de los roles (estos radicales 
y crueles), el sometimiento del cuerpo a 
una u otra postura y la violencia que ese 
comportamiento genera no solo hacia un 
individuo sino hacia la naturaleza misma 
del ser humano, naturaleza que no soy 

capaz de detectar ni adivinar porque nunca 
nos dieron la posibilidad».

Cayetana, artista Drag King
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Podemos afirmar, a modo de conclusión, que co paso 

do tempo o suxeito do feminismo ficou pequeno, de 

tal forma que –como indica Beatriz Preciado– o posfe-

minismo e os movementos queer xurdirán como reac-

ción ao desbordamento do suxeito do feminismo polas 

súas propias marxes. Esta descentralización do suxeito 

normativo do feminismo suporá unha multiplicación 

dos suxeitos políticos do posfeminismo a nivel discur-

sivo e, paralelamente, unha multiplicación dos cam-

pos de batalla no activismo político.

A desestabilización das fronteiras 
identitarias nos movementos queer. 
O corpo como campo de acción política no 
activismo drag–king

O movemento queer, como movemento político, 

emerxe pola reacción dun conxunto de microgrupos 

–maricas, bolleras, osos, transxéneros, intersexuais, 

transexuais...– ás políticas identitarias e integracio-

nistas tanto do feminismo como do movemento LGTB 

(lesbianas, gays, transexuais e bisexuais). Reivindi-

cándose a si mesmos como suxeitos desviados do 

heteropatriarcado, estes grupos eríxense como move-

mento anti-institucional e «politicamente incorrecto» 

que se opón frontalmente á asimilación e á busca de 

«respecto» e «tolerancia» por parte do mesmo siste-

ma de poder que queren desmontar. Fronte á política 

identitaria, as políticas queer articúlanse á marxe dun-

ha base identitaria homoxénea9; fronte aos proxectos 

políticos universais e universalizantes, as micropo-

líticas queer enmárcanse dentro dos seus contextos 

históricos e locais. Desta forma, parten dunha concep-

ción do poder afastada da súa tradicional visión como 

o conxunto de institucións políticas existentes nunha 

determinada sociedade: adoptando a perspectiva Fou-

cault, enténdese que o poder non se adquire senón 

que se exerce a través da resistencia dunha múltiple 

rede de relacións sociais. 

Os grupos queer –como Queer Nation ou ACT-UP– co-

mezan a xurdir nos Estados Unidos, estendéndose pos-

teriormente por Europa. No noso contorno xeográfico, 

a protesta queer vense desenvolvendo dende princi-

pios dos anos noventa –a través de colectivos como 

LSD (Lesbianas Sin Duda) ou Radical Gai– e até a ac-

tualidade, con agrupacións como GtQ-MAD (Grupo de 

Trabajo Queer) en Madrid, Medeak no País Vasco, Gue-

rrilla Travolaka en Cataluña ou Transgaliza, Tramsma-

ribolheras Precarias e Oquenossaedacona, no caso de 

Galicia. Son colectivos que –aínda que distanciados dos 

sectores máis institucionalizados– se autoafirman co-

mo feministas e defenden a acción directa contra o 

sexismo, a homofobia e a transfobia, ao tempo que 

exercen o que Gracia Trujillo (2005) denomina «acti-

vismo transversal» ao integraren nas súas mobiliza-

cións ideas do antirracismo, do anticapitalismo ou do 

antimilitarismo.

Trátase, como vemos, dun movemento no que ato-

pamos profundamente imbricados discurso e práctica 

política, xa que –aínda que a teoría é en si mesma 

transformadora– fóxese do gueto academicista e de-

féndese a intervención directa como estratexia de 

transformación política. Entre a multitude de prácti-

cas queer que procuran a desestabilización das fron-

teiras identitarias resultan especialmente interesantes 

as accións drag. Estas accións, xa sexa na súa vertente 

drag-queen ou na súa vertente drag-king, configúran-

se como representacións teatralizadas da feminidade 

e da masculinidade –respectivamente– que, a través 

de performances, amosan as posibles descontinuida-

des entre sexo e xénero.

A diferenza das denominadas FTM («Female To Male», 

transexuais en proceso de cambio a corpo masculino) 

ou das denominadas drag-butch (mulleres masculini-

zadas) –que entenden a masculinidade como parte da 

súa expresión cotiá de xénero– un drag-king é unha 

muller que se disfraza con vestimenta de home e tea-

traliza de xeito paródico a condición masculina. Non 

obstante, non estamos simplemente ante «unha mu-

ller disfrazada de home»: a performance drag-king 

non é unha mera actuación escénica, senón que su-

pón todo un proceso de formación e transformación 

persoal e grupal no que se trata de crear novos espa-

zos de protesta e contestación para a desestabiliza-

ción dos xéneros normativos. Debemos entender estas 

prácticas, polo tanto, como accións políticas e, neste 

sentido, as actuacións drag-king enmárcanse na estra-

texia queer que Stein e Plummer10 denominan co ter-

mo de «política de carnaval».

Os actos drag indican a capacidade de apropiación e 

construción do xénero, pero van máis alá ao enfron-

tarnos á posible perfomatividade do noso propio 

xénero11: a performance de xénero non supón sim-

plemente a parodia dunha identidade dada, senón 

que a parodia é da mesma noción de que existe un-

ha identidade de xénero orixinal. Non obstante, men-

9 A diferenza das loitas identitarias tradicionais, ao utilizar a 

identidade como estratexia temporal e en continua revisión, os 

movementos queer abanean nunha dinámica que sostén a afirmación 

dunha identidade colectiva e ao tempo trata de esvaecer as fronteiras 

identitarias; reivindican a diferenza pero paralelamente cuestionan 

a súa existencia. Neste sentido, Beatriz Preciado sinala que nos 

movementos queer combínanse estratexias hiperidentitarias (que 

priman a diferenciación) e estratexias postidentitarias (que critican as 

identidades fixas).

10 Stein, Arlene e Plummer, Ken, «I Can´t Even Think Straight?: 

«Queer» Theory and the Missing Sexual Revolution in Sociology», 

Sociological Theory, 12 , 1994, en Gamson, Joshua; «¿Deben 

autodestruirse los movimientos identitarios? Un extraño dilema», 

en Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) Sexualidades transgresoras. Una 

antología de estudios queer, Barcelona, Icaria, 2002, pp. 141-172.

11 Tal e como expuxemos anteriormente, Butler sostén a idea de 

que o xénero non se funda nunha identidade orixinal e previa senón 

que é a través dun proceso imitativo (performance) de accións e 

actitudes de xénero polo que devimos suxeitos xenerizados.
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tres que as prácticas drag-queen 

son socialmente aceptadas co-

mo mascarada da feminidade, as 

prácticas drag-king xeran maior 

rexeitamento xa que, tal e como 

afirma Judith Halberstam, «existe 

unha férrea resistencia da cultu-

ra hexemónica a aceptar a mas-

culinidade (branca) en termos 

de performance»12. Fronte á his-

tórica concepción da feminida-

de como representación, como 

identidade protética e adornada, 

a masculinidade trata de situarse 

como xénero orixinal, como iden-

tidade non discursivamente cons-

truída. As accións drag-king, polo 

tanto, enfrontan a masculinidade 

á idea da súa propia performativi-

dade pero, aínda máis, a súa ver-

dadeira raíz subversiva reside na súa apropiación dos 

símbolos que representan o privilexio masculino: nesa 

«usurpación» dos símbolos dunha masculinidade su-

postamente ontolóxica, evidencian o carácter simbóli-

co-político do corpo masculino.

Os corpos son políticos e neles atopamos un conxun-

to articulado de representacións sobre o papel que ca-

da persoa ocupa na súa sociedade. A transformación do 

corpo biolóxico en corpo social mediante a construción 

da imaxe corporal é un fenómeno universal que se ma-

nifesta de múltiples formas segundo os contextos cultu-

rais e xeográficos nos que se configuran eses corpos. A 

imaxe corporal modélase a partir dun sistema de signos 

que é transmitido na sociedade, signos que expresan e 

transfiren información, que comunican mensaxes que 

son determinantes na interacción social. Nesa manipu-

lación do corpo físico para convertelo en corpo social o 

xénero é un factor clave. Neste sentido, as accións drag-

king visualizan o proceso social polo que a masculini-

dade é construída como masculinidade, o proceso polo 

que o corpo masculino ou, máis precisamente, o corpo 

masculino, branco, de clase media e heterosexual, se 

enche dun significado simbólico que privilexia a persoa 

que o habita. Ao igual que aceptamos que a feminidade 

está transversalmente cruzada por moitas outras cate-

gorías como clase, raza ou sexualidade, do mesmo xeito 

a masculinidade tamén se atopa transversalmente atra-

vesada por estas categorías. Desta forma, se ben existe 

unha relación directa entre masculinidade e poder, es-

ta relación non se dá de maneira sistemática en todos 

os corpos masculinos, senón que a masculinidade como 

símbolo de dominio se converte en lexible cando habita 

nun corpo branco de clase media13. 

Con esta descontextualización da imaxe da masculini-

dade para evidenciar os símbolos de poder que entraña, 

as accións drag-king –como actos corporais subversivos– 

12 Resumo da conferencia de Judith Halberstam «Nuevas 

subculturas performativas: dukes, transgéneros, drag-kings, etc.» 

Realizada na Universidad Internacional de Andalucía (Sevilla) o 

sábado 23 de marzo de 2003, en http://www.sindominio.net/

karakola/retoricas/halberstam2.htm.

13 Halberstam, neste sentido, fainos reflexionar acerca de como 

as construcións estereotipadas de masculinidade son variables: 

así, por exemplo, asóciase aos negros con corpos excesivamente 

masculinizados, aos asiáticos con corpos insuficientemente masculinos, 

ou ao corpo dun home homosexual como efeminado ou, no outro 

extremo, en exceso virilizado. Estas construcións estereotipadas de 

masculinidade evidencian o proceso polo que a masculinidade se 

converte en dominante na esfera dun branco de clase media.

(arriba): Festa-Obradoiro Drag-King, «Noite de Reis», GtQ, Eskalera Karakola, 
Madrid, xaneiro de 2004

(dereita): Autorretrato de Moisés, 2005, membro do Grup de Transsexuals Masculins de 
Barcelona e protagonista do documental «O camiño de Moisés» (Cecilia Barriga, 2003) 
que relata a historia da reconstrucción da súa identidade.

(dereita, abaixo): Cartaz de GtQ «Alteración del DNI», Manifestación do «orgullo», Madrid, 2004.

Imaxes tiradas do libro El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas 
feministas queer da editorial Traficantes de Sueños editado no ano 2005, con licenza 
Creative Commons Grupo de Trabajo Queer (ed.)
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enmárcanse no que é denominado como biopolítica, 

isto é, a conversión do corpo en obxecto e suxeito de 

reflexión e praxe feminista. Neste sentido, tal e como 

sinala Mari Luz Esteban14, o corpo pasa de ser un dis-

positivo de regulación e control social a ser un instru-

mento de denuncia e reivindicación: coa manipulación 

da imaxe corporal, o corpo constitúese en «axente de 

contestación, transgresión e cuestionamento de este-

reotipos, valores e asignacións diferenciais de espazos, 

poderes, tempos». 

Os retos do posfeminismo

A crítica deconstrutiva realizada dende o movemento fe-

minista trata de desenmascarar os paradigmas andro-

céntricos e heteronormativos sostidos polo pensamento 

hexemónico, amosando que as categorías de sexo, xé-

nero e sexualidade foron discursivamente construídas 

en aras do mantemento dun sistema de dominación 

masculina. Da idea de que sexos, xéneros e sexualida-

des sexan conceptos sociais non se deriva que deban 

ser derruídos xa que, como seres culturais que somos, 

as nosas mentes cognitivas necesitan de categorías 

tanto para aprehender a realidade como para elaborar 

subxectivamente un sentimento de identificación. As 

identidades son ficcións, son artificios culturais, pero ao 

tempo son algo necesario na nosa vida porque nos per-

miten a intelixibilidade persoal e social na realidade que 

habitamos. Se aceptamos que estas son ficcións, esta-

mos aceptando á súa vez o feito de que non deben ser 

interpretadas como algo estábel e ríxido no tempo, se-

nón que a persoa, na súa vida, e a sociedade, na súa his-

toria, aínda que suxeitas ás condicións socioculturais nas 

que están situadas, teñen a oportunidade de crear, revi-

sar e recrear nun movemento inacabábel as súas identi-

dades, de forma que os seres sociais podan configurarse 

como tales dunha forma libre. Neste sentido, o que nos 

propón o posfeminismo é rachar con esa dicotomía que 

divide os seres humanos en mulleres e homes e enten-

der as identidades non como esencias inmutables, non 

como formas de ser, senón como formas de estar no 

mundo no aquí e no agora. Dende esta perspectiva, a 

identidade pasa a ser un lugar estratéxico temporal para 

a acción política e non un fin último dela. 

O feminismo ten loitado dende as 

súas orixes pola superación da 

subordinación das mulleres, 

cuxo mantemento atopamos 

imbricado nun complexo sis-

tema de poder que sitúa na 

cima do humano non só ao 

home, senón ao home bran-

co, heterosexual, occidental e de 

clase media. Os sistemas de domi-

nación desta clase oprimen, por suposto, 

as mulleres, pero tamén a moitas outras persoas, polo 

que o feminismo debe poñer no centro da súa loita 

a ruptura deste sistema de poder. Tan só unha rápi-

da ollada ao noso contorno e ao mundo nos indica a 

multitude de urxentes necesidades que viven e senten 

millóns de mulleres pero o feminismo, como praxe de 

liberación, debe vincularse ás loitas contra outras for-

mas de opresión porque todas elas se atopan conecta-

das entre si. Neste sentido, máis alá dunha identidade 

fixa e excluínte como pode ser o feito de sentirnos 

mulleres, deberían ser os elementos comúns de discri-

minación os que crearan e fomentaran un certo sen-

tido de unión, sempre eventual, sempre en revisión. 

Cartaces para a manifestación pola Despatologizaçom das Identidades Transexuais 
convocada polo colectivo Maribolheras Precárias (www.maribolheras.com) 

14 Esteban, Mari Luz, «Cuerpos y políticas feministas», relatorio 

presentado nas Jornadas Estatales Feministas de Granada (5-7 de 

diciembre de 2009), na mesa redonda «Cuerpos, sexualidades y 

políticas feministas».
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Moitas de nós, feministas novas, identificámonos co-

mo mulleres; loitamos pola erradicación das discrimi-

nacións por razón de xénero; cremos en e practicamos 

a sororidade na nosa vida cotiá; admiramos e agrade-

cemos os avances fundamentais acadados polas an-

teriores xeracións e entendemos a importancia que 

o movemento feminista de mulleres tivo e segue a 

ter... pero ao tempo sentimos a inquedanza de subir 

un chanzo máis na historia do feminismo e crear un 

movemento máis aberto e inclusivo, un movemento 

no que caibamos todas as persoas que nos sentimos 

«esoutras» respecto ao pensamento hexemónico do-

minante e que ademais estamos orgullosas de selo. 

Creo que isto, lonxe de ser un motivo de debilitamento 

do feminismo, revitaliza o seu debate e abre novas po-

sibilidades de acción política. 
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Capa do libro II Plan para a promoción da equidade de xénero do Concello de Ourense, 2010-2014.



«Contra la desigualdad, no contra la diferencia»

Sofía ValdiVielSo

Introdución

O pasado 2 de xullo de 2010, o Pleno do Concello de 

Ourense aprobou por asentimento a proposta da con-

celleira de Igualdade, Xuventude e Voluntariado, Dna. 

Marta Arribas González, a segunda edición do Plan pa-

ra a Promoción da Equidade de Xénero 2010-2014. In-

corpóranse ao novo texto avances novidosos, algún dos 

cales queda xa reflectido na propia denominación do 

Plan, pois introdúcese por vez primeira o termo equi-

dade, concepto que transcende o enfoque do primei-

ro plan e dos plans actualmente en desenvolvemento 

noutras localidades do noso país.

A introdución desta nova palabra non é unha cuestión 

menor ou simplemente terminolóxica, pois equidade e 

igualdade son dous principios estreitamente relaciona-

dos pero non plenamente coincidentes. 

En primeiro termo, convén destacar que ambos princi-

pios, igualdade e equidade, están expresamente reco-

ñecidos hoxe no noso ordenamento xurídico. O primeiro 

deles ao máis alto nivel normativo, polo artigo 14 da 

Constitución Española, que consagra a igualdade ante 

a lei e na aplicación da lei. Polo que aquí máis importa 

este principio foi obxecto de desenvolvemento pola Lei 

orgánica 3/2007, do 22 de marzo, de igualdade efectiva 

de mulleres e homes. Esta lei orgánica trata de ir alén 

da mera igualdade ante a lei, da igualdade formal, para 

dar un paso máis na procura da igualdade real. Cons-

tátase que a igualdade é un principio xurídico univer-

sal recoñecido por numerosos textos internacionais que, 

no entanto, cada día se contradí pola realidade das re-

lacións entre mulleres e homes, onde son habituais as 

situacións de violencia de xénero, de discriminación sa-

larial, o máis acentuado desemprego feminino, os pro-

blemas de conciliación da vida familiar e laboral, a aínda 

escasa presenza de mulleres en postos de responsabi-

lidade política, social, cultural ou económica, etc. Para 

facer fronte a esta situación de desigualdade, de autén-

tica discriminación das mulleres, a citada lei impulsa a 

consideración transversal do principio de igualdade de 

todas as políticas, así como a posta en marcha de polí-

ticas activas ao respecto, precisando que o principio de 

igualdade supón a ausencia de toda discriminación e é 

un principio informador do ordenamento xurídico que, 

como tal, se terá en conta na interpretación e aplicación 

das normas. Impón, ademais, como criterios xerais de 

actuación de todos os poderes públicos e, por tanto, das 

entidades locais, os seguintes:

«1. O compromiso coa efectividade do dereito constitu-

cional de igualdade entre mulleres e homes.

2. A integración do principio de igualdade de trato e de 

oportunidades no conxunto das políticas económica, 

laboral, social, cultural e artística, co fin de evitar a 

segregación laboral e eliminar as diferenzas retribu-

tivas, así como potenciar o crecemento do empresa-

riado feminino en todos os ámbitos que abrangue o 

conxunto de políticas e o valor do traballo das mulle-

res, incluído o doméstico.

3. A colaboración e cooperación entre as distintas ad-

ministracións públicas na aplicación do principio de 

igualdade de trato e de oportunidades.

4. A participación equilibrada de mulleres e homes nas 

candidaturas electorais e na toma de decisións.

5. A adopción das medidas necesarias para a erradi-

cación da violencia de xénero, a violencia familiar 

e todas as formas de acoso sexual e acoso por ra-

zón de sexo.

ACHEGAMENTO AO PLAN PARA A PROMOCIÓN 
DA EQUIDADE DE XÉNERO 2010-2014

DO CONCELLO DE OURENSE

BEATRIZ LÓPEZ VARELA
Asesora xurídica do Centro 

de Información Municipal ás Mulleres 
(CIMM) da Concellaría de Igualdade
CONCEPCIÓN MORALES PÉREZ
Educadora Social do CIMM 
da Concellaría de Igualdade
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6. A consideración das singulares dificultades en que 

se encontran as mulleres de colectivos de espe-

cial vulnerabilidade, como son as que pertencen 

a minorías, as mulleres inmigrantes, as nenas, as 

mulleres con discapacidade, as mulleres maiores, 

as mulleres viúvas e as mulleres vítimas de vio-

lencia de xénero, para as que os poderes públicos 

poderán adoptar, igualmente, medidas de acción 

positiva.

7. A protección da maternidade, con especial atención 

á asunción pola sociedade dos efectos derivados do 

embarazo, parto e lactación.

8. O estabelecemento de medidas que aseguren a 

conciliación do traballo e da vida persoal e familiar 

das mulleres e os homes, así como o fomento da 

corresponsabilidade nos labores domésticos e na 

atención á familia.

9. O fomento de instrumentos de colaboración entre 

as distintas administracións públicas e os axentes 

sociais, as asociacións de mulleres e outdras enti-

dades privadas.

10. O fomento da efectividade do principio de igual-

dade entre mulleres e homes nas relacións entre 

particulares.

11. A implantación dunha linguaxe non sexista no ám-

bito administrativo e o seu fomento na totalidade 

das relacións sociais, culturais e artísticas.

12. Todos os puntos considerados neste artigo promo-

veranse e integraranse de igual maneira na política 

española de cooperación internacional para o des-

envolvemento».

Á súa vez, a LO 3/2007 dispón tamén que «as entida-

des locais integrarán o dereito de igualdade no exer-

cicio das súas competencias e colaborarán, para o tal 

efecto, co resto das administracións públicas», así co-

mo que «co fin de avanzar cara a un reparto equitativo 

dos tempos entre mulleres e homes, as corporacións 

locais poderán establecer plans municipais de organi-

zación do tempo da cidade».

Pola súa banda, o principio de equidade recóllese no 

artigo 3.2 do Código Civil, precepto conforme o cal «a 

equidade haberá de ponderarse na aplicación das nor-

mas»; trátase, pois, de buscar a xustiza do caso concre-

to, ou como ten dito Castán Tobeñas, de tomar en conta 

o sentido humano que debe ter o Dereito, de modo que 

fronte ás solucións xerais da lei poidan prevalecer as es-

peciais circunstancias do caso concreto.

A equidade introduce un principio ético, o de xustiza na 

igualdade, e é un valor de connotación social que nos 

obriga a preguntarnos polos obxectivos que debemos 

conseguir para avanzar cara unha sociedade máis xus-

ta. Se ben obsérvase que unha sociedade que aplique a 

igualdade de maneira absoluta (é dicir, unha sociedade 

que garanta un tratamento igualitario a todas as per-

soas, tamén das que son orixinariamente desiguais) se-

ría unha sociedade inxusta, xa que non ten en conta as 

diferenzas existentes entre persoas e grupos.

Desde o noso punto de vista pode afirmarse que a 

equidade de xénero significa que mulleres e homes, 

independentemente das diferenzas biolóxicas, teñen 

dereito a acceder con xustiza e igualdade ao uso, con-

trol e beneficio dos mesmos bens e servizos da socie-

dade, así como á toma de decisións nos ámbitos da 

vida social, económica, política, cultural e familiar. É a 

aceptación das diferenzas entre homes e mulleres e a 

aceptación tamén de dereitos, buscando un equilibrio 

no que ningún de ambos os xéneros se beneficie de 

maneira inxusta en prexuízo do outro. 

Para promover a equidade e lograr a igualdade real en 

todos os ámbitos da vida é preciso recorrer a enfoques 

de maior transcendencia adoptando unha perspectiva 

transversal que implique a toda a sociedade e as súas 

institucións. Desta maneira respóndese a unha estra-

texia de transversalidade de xénero como exixencia 

de reorganización, mellora, desenvolvemento e ava-

liación dos procesos políticos, de modo que unha pers-

pectiva de igualdade de xénero se incorpore en todas 

as políticas, a todos os niveis e en todas as etapas po-

los axentes normalmente involucrados na adopción de 

medidas políticas, tal e como se indicou desde o Con-

sello de Europa.

A equidade de xénero representa o respecto aos no-

sos dereitos como seres humanos, como mulleres e co-

mo homes; representa a igualdade de oportunidades 

en todos os sectores e en calquera ámbito, sexa social, 

cultural ou político. A equidade de xénero é vital para 

mellorar as condicións económicas, sociais, políticas e 

culturais da sociedade no seu conxunto e contribúe ta-

mén a lograr unha cidadanía máis integral e a fortalecer 

a gobernabilidade democrática.

Froito destes principios inspiradores aprobouse a Lei or-

gánica 3/2007 á que xa se ten feito cumprida referen-

cia, así coma outros textos legais a prol da igualdade 

efectiva de mulleres e homes, a conciliación da vida la-

boral e familiar, contra a violencia de xénero, de traballo 

en igualdade e a de dependencia, entre outras, así co-

mo diversos plans de igualdade. 

Neste contexto a concellería de igualdade do Conce-

llo de Ourense impulsou a revisión e avaliación dos 

resultados do I Plan Municipal de Igualdade de Opor-

tunidades entre Mulleres e Homes 2003-2005. Das 

conclusións derivadas da avaliación de dito Plan ex-

tráese que, pese aos avances conseguidos, se preci-

sa un enfoque estrutural que abrangue e implique a 

toda a sociedade e as institucións públicas e privadas 

e que evite accións dirixidas exclusivamente ás mulle-

res que non alcanzan o obxectivo global e o enfoque 

transversal que unha sociedade equitativa demanda. 

Esta evolución, e o novo enfoque incorporado ás políti-

cas públicas, reflíctese no cambio de denominación da 

concellería, que no ano 2007 cambiou a súa denomi-

nación como Concellaría da Muller pola de Concellaría 

de Igualdade, querendo con isto desterrar a idea erró-
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nea de que somos as mulleres as que temos que igua-

larnos cos homes, incorporando a idea da equidade, 

do equilibrio, entendendo por isto non que teñamos 

que ser iguales, senón que a diversidade propia de ser 

mulleres e homes sexa equitativa. 

Xénese e estrutura do plan

Cando se dispuxo dende a Concellaría de Igualdade a 

elaboración dun novo plan para a promoción da equi-

dade, someteuse á cidade a un estudo diagnóstico so-

bre a situación actual da muller e do home en Ourense. 

As conclusións deste estudo marcaron a necesidade de 

implementar un novo plan no que se marcasen as es-

tratexias e as actuacións acaídas para reducir as des-

igualdades existentes.

Neste novo plan implícase aos distintos axentes so-

ciais, tanto públicos coma privados e, seguindo a 

lexislación vixente (singularmente a devandita lei 

orgánica 3/2007), introdúcese a perspectiva de xé-

nero en todas as políticas públicas, programas e 

proxectos para desenvolver, involucrando a todos os 

ámbitos posíbeis.

Na fase previa, de diagnose, incorporáronse ao plan 

as suxestións e achegas resultado dun proceso parti-

cipativo promovido desde a Concellaría de igualdade 

a través de entrevistas e foros de discusión nas que 

participaron os distintos grupos económicos, sociais, 

asociacións, persoal político e técnico das distintas 

concellarías e a cidadanía en xeral. 

Con este novo documento dáse entrada á participa-

ción de todos os sectores, con propostas para desen-

volver dende o concello dirixidas á cidadanía ourensá, 

concluíndo nunha ferramenta que recolle a estratexia 

para seguir nun proceso continuado e necesario para 

conseguir os resultados a longo prazo.

Cada área de actuación na que se divide o plan constará 

dunha implementación programada para levar a cabo 

até o ano 2014. O obxectivo último do plan é o de in-

corporar a igualdade de oportunidades entre mulleres 

e homes na política municipal e contribuír a un xusto 

desenvolvemento social da cidade. O éxito deste plan 

garantirase a través do compromiso e vontade política, 

dos recursos económicos para o seu desenvolvemento, 

en especial no que se refire ao persoal especializado e á 

realización de actividades. Neste contexto é fundamen-

tal que se incorpore a formación en cuestións de xénero 

como competencia curricular.

Este segundo plan para a promoción da equidade de 

xénero do Concello de Ourense aparece estruturado en 

cinco capítulos: Metodoloxía e estrutura; Marco norma-

tivo; Áreas de actuación; Avaliación e seguimento; e 

Anexo, no que aparecen detallados os resultados do es-

tudo de diagnose previo.

O capítulo máis importante é o terceiro, no que se identi-

fican as doce áreas de actuación, cos seus obxectivos xe-

rais, obxectivos específicos e medidas para desenvolver. 

O cadro resumo destas doce áreas é o seguinte:

CÓDIGO 
DE ÁREA

ÁREAS 
DE ACTUACIÓN

OBXECTIVOS 
XERAIS

I Administración O.I

II
Atención 

á diversidade
O.II

III Cultura e Turismo O.III

IV Deportes O.IV

V Educación O.V

VI Emprego O.VI

VII Linguaxe e Publicidade O.VII

VIII
Persoal, 

Recursos Humanos 
e Emprego Público

O.VIII

IX
Saúde 

e Benestar Social
O.IX

X
Urbanismo 

e Medio Ambiente
O.X

XI Violencia de Xénero O.XI

XII
Xestión

da Información 
e Indicadores

O.XII

CÓDIGO OBXECTIVOS XERAIS

O.I
Incluír a perspectiva de xénero na organización e fun-
cionamento do concello

O.II
Facer visibles as diferentes identidades na diversidade 
persoal e dos colectivos, rompendo os estereotipos

O.III
Promover a imaxe da muller e o enfoque de xénero 
nos programas, axenda e actividades culturais, das bi-
bliotecas e dos museos nas que participe o concello

O.IV
Fomentar, equipar, valorar e apoiar as mulleres depor-
tistas e promover a igualdade de oportunidades no 
ámbito deportivo local

O.V
Sensibilizar e formar a comunidade escolar na equida-
de dos xéneros

O.VI
Contribuír á igualdade de oportunidades no mercado 
laboral na municipalidade

O.VII
Procurar a igualdade de xénero na linguaxe escrita e 
visual e na publicidade das actuacións do concello

O.VIII
Introducir a igualdade de xénero transversalmente na 
política de recursos humanos e de emprego público 
do concello

O.IX
Integrar a igualdade de xénero nas actividades de 
saúde e benestar do concello

O.X
Ter en conta a perspectiva de xénero nas actuacións 
de urbanismo e medio ambiente do concello

O.XI
Sensibilizar, concienciar e divulgar os recursos existen-
tes para traballar a prol da eliminación da violencia 
de xénero

O.XII
Impulsar o rexistro e a xestión administrativa, desa-
gregada por sexo, de toda a información estatística do 
concello
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En total, as diferentes áreas de actuación e os obxecti-

vos específicos de cada unha delas suman 95 medidas 

diferentes, que serán obxecto de desenvolvemento no 

período 2010-2014 con máis de 120 actuacións xa pro-

gramadas previamente no cronograma de desenvol-

vemento do plan.

En canto á avaliación e ao seguimento, despois de 

cada actividade, a concellaría responsábel realizará 

unha ficha na que se incluirán datos cualitativos e 

cuantitativos que permitan realizar análises porme-

norizadas de seguimento para cada área de actuación 

nas diferentes memorias anuais de desenvolvemen-

to do plan. 

A primeira fase de posta en funcionamento do plan co-

meza coa presentación do plan no concello e aos me-

dios de comunicación, unha campaña de divulgación, o 

inicio dos cursos de formación e seminarios, así como as 

primeiras entrevistas e reunións sectoriais. O primeiro 

obxectivo temporal de alcance é a aprobación da orde-

nanza municipal de igualdade do Concello de Ourense 

no último trimestre de 2010. 

Conclusións

O Concello de Ourense vén realizando nos últimos anos 

unha aposta firme pola inserción no eido local das po-

lítica de igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes desde a creación hai máis de 20 anos do Centro 

de Información Municipal ás Mulleres (CIMM) e a cons-

titución do Consello Municipal da Muller (na actualidade 

denominado Consello Municipal da Igualdade de Mu-

lleres e Homes, cuxos estatutos foron revisados e refor-

mulados en concordancia coa lexislación vixente e as 

recomendacións dimanadas da normativa internacio-

nal, comunitaria, nacional e autonómica). 

Outro feito importante en materia de xénero foi a crea-

ción da Concellaría da Muller (que, coma xa se dixo, 

mudou o seu nome na última lexislatura polo de Conce-

llaría de Igualdade co obxecto de destacar o cambio de 

enfoque e as liñas de traballo que se van desenvolver 

no relativo ás políticas de igualdade), da Comisión de 

Investigación e Seguimento da Violencia exercida con-

tra as Mulleres e a xestión da Casa de Acollida para as 

vítimas de violencia de xénero. Tamén son salientábeis 

algúns programas e servizos postos en marcha nestes 

últimos anos, como os de colaboración co Colexio de 

Avogados e Avogadas de Ourense, o de seguimento da 

teleasistencia móbil, «Rodela» ou «Eu colaboro», todos 

eles programas que traballan no estabelecemento dun-

ha rede social solidaria coas mulleres e como instru-

mentos correctores das desigualdades de xénero. 

A Concellaría de Igualdade séntese especialmente or-

gullosa de estar á vangarda nas liñas e actuacións conti-

das neste novo plan pois, de feito, somos o primeiro dos 

concellos galegos en traballar desde a perspectiva da 

equidade, tendo en conta precisamente a diversidade.

O noso Concello vén demostrando a vontade políti-

ca decidida de aposta pola equidade. Esta mesma 

conciencia atopámola nos distintos axentes sociais, 

públicos e privados, que coas súas contribucións enri-

queceron a xénese deste plan. Queda camiño por per-

correr, pero con este novo documento temos sentadas 

as bases nas que haberá de cimentarse o noso proxec-

to de acadar unha sociedade máis xusta, moderna e 

equitativa de aquí a 2014.

Páxinas interiores do libro II Plan para a promoción da equidade de xénero do Concello de Ourense, 2010-2014.
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Mulleres de Auria
EN BRANCO E NEGRO



Praza do Ferro.
Fondo da Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Fondo da Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Fondo da Biblioteca da Deputación de Ourense.



Fondo da Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Fondo da Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Excursión dos xoves de alumnas franciscanas a Oira. 
Fotografía do ano 1951 cedida pola familia Aranda-Vélez.
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Amigas con moto no cruzamento das ruas do Paseo e Lamas Carvajal no mes de maio do ano 1957.
Foto cedida pola familia Aranda-Vélez.



Amigas con moto nas escadas dos Xardíns do Padre Feixoo no ano 1956. 
Foto cedida pola familia Aranda-Vélez.
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Amigas no ano 1958 na rúa de Lamas Carvajal. 
Foto cedida pola familia Aranda-Vélez.
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Amigas nunha terraza da cidade onde escoitaban música e bailaban. 
Fotografía do ano 1959 cedida pola familia Aranda-Vélez.
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Fotografía de Xosé Vázquez Arias «Rizo» cedida por Viaxes Piña 
e procedente do Arquivo Visual Ourensán.
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Sara Basalo Salgado na primeira década do século pasado; retrato de José Pacheco 
no seu estudio da Rua de Alba (hoxe Cardeal Quevedo).

Fotografía cedida pola súa neta María Jesús Vázquez Fernández.
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Clases de música da Sección Femenina da Falange Española a finais dos anos 40 na Casa da Marquesa na Praza Maior. 
Foto cedida pola familia Abundancia procedente do Arquivo Visual Ourensán.
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Primeiras comuñóns no ano 1925. 
Foto cedida pola familia Álvarez Eiré procedente do Arquivo Visual Ourensán.





As leiteiras forman parte do imaxinario colectivo das 

vilas e cidades de Galiza, da nosa memoria de país 

que pouco a pouco se vai urbanizando. A pesar de 

que xa hai moitos anos non percorran as rúas facendo 

coas súas zocas de espertador e permitindo ás nosas 

nais e avoas dicir aquilo de «esperta, que xa pasaron 

as leiteiras».

Unha das máximas do movemento social cara á igual-

dade de xénero é a visibilización dos traballos feitos 

por mulleres como factor de empoderamento e tamén 

como acto necesario de xustiza social. É neste contexto 

que se desenvolve este artigo. O que pretendemos é 

detallar a súa historia, o seu traballo diario, para deste 

xeito sacalas do cadro costumista no que instintiva-

mente as colocamos para introducilas nunha paisaxe 

humana de realidade con perspectiva de xénero.

As leiteiras, o mesmo que as rianxeiras e as lavandei-

ras, eran mulleres da periferia rural das cidades que 

puxeron en marcha unha microeconomía doméstica, 

único sustento monetario de moitas familias e que á 

súa vez cumprían cos roles sociais do momento, as 

tarefas do fogar, o coidado das persoas dependentes 

da unidade familiar, o acomodo do gando e as tare-

fas do campo.

O labor das leiteiras nunha 
sociedade en transformación

O proceso de urbanización en Galiza ten unha longa 

historia de séculos, pero a estrutura socioeconómica 

das vilas e cidades tal e como hoxe as coñecemos 

é un fenómeno moito máis recente. As descricións 

feitas polos viaxeiros que percorren o país desde o 

século XVI reflicten unha realidade urbana moi se-

mellante á das aldeas galegas. Hortas entre as casas, 

cultivos de todo tipo ás portas, gando criado polas 

rúas e no caso de Ourense multitude de viñas carac-

terizando a paisaxe desde o val da Barbaña ás costas 

do Montealegre. Neses tempos a maior parte da po-

boación cultivaba e criaba o seu propio alimento e as 

prazas e cruces de asento do mercado abastecían un 

reducido número de habitantes. 

Durante o século XIX esta situación comeza a cambiar. 

Pouco a pouco van confluíndo unha serie de factores 

que incrementan a complexidade das sociedades ur-

banas: reformas político-administrativas, burocratiza-

ción do Estado, monetarización da vida económica, 

industrialización, novos modos de transporte, mellora 

das infraestruturas. Cambios profundos dende o pun-

to de vista económico e social que se sintetizan nas 

cidades e vilas galegas na abolición do Antigo Réxi-

me, a instauración do sistema capitalista e a aparición 

dunha pequena burguesía industrial e comercial que 

non ostenta os dereitos sobre a terra, acaparados pola 

nobreza e a igrexa no medio rural, pero que comeza 

a acumular o capital. Os cambios na primeira meta-

de deste século son lentos, pois teñen que vencer as 

inercias impostas polos poderes estabelecidos, con-

vertidos en instigadores de movementos sociais que 

buscan restaurar o vello sistema, pero durante a se-

gunda metade as transformacións aceléranse. Chega 

o ferrocarril, multiplícanse as fábricas, increméntase 

o número de profesionais liberais, o comercio expe-

rimenta un gran desenvolvemento; en definitiva, a 

sociedade urbanízase e consecuentemente a maior 

parte dos habitantes das vilas e cidades abandonan 

agora a produción agraria e comezan a depender dou-

tras persoas para a súa alimentación diaria. 

Neste contexto de cambio, a periferia rural das vilas 

e cidades especializa a súa produción para abastecer 

M A R Í A  J E S Ú S  FA R I Ñ A  B U S T O
Universidade de  Vigo

DE OFICIO LEITEIRA

B Á R B A R A  ATA N E S  D E L G A D O
Diplomada en Xestión e Administración Pública 
(Universidade de León) e Posgrao oficial en 
Educación, Xénero e Igualdade (Universidade 
de Santiago de Compostela)

(páxina anterior e páxinas 103 e 105): 
Fotografías de J. Gaspar no Cantón do Toural de 
Compostela do ano 1924, tiradas do libro Compostela. 
Memoria Fotográfica editado por Ara Solis.
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a crecente demanda urbana. Altérnase o traballo no 

campo con outras tarefas que achegan pequenos in-

gresos. Os produtos agrícolas das parroquias veciñas 

son vendidos polas rianxeiras nos mercados urbanos 

e o leite é diariamente distribuído polas leiteiras. O 

traballo destas mulleres, xunto co das lavandeiras, 

criadas e mandadeiras, é a maioría das veces a única 

fonte de ingresos monetarios de moitas familias do 

medio rural, pois os homes adícanse maioritariamen-

te aos labores do campo.

As mulleres leiteiras son, por tanto, o nexo de unión 

diario entre a cidade ou vila e o medio rural da súa 

contorna, o enlace a finais do XIX entre o novo sis-

tema capitalista e o Antigo Réxime das aldeas. Ló-

xico é que ademais do leite transporten dun lugar a 

outro os encargos e recados doutras persoas, infor-

mación permanentemente actualizada. Do mesmo 

xeito, coa propia evolución do sistema capitalista o 

traballo das leiteiras é un oficio condenado á ex-

tinción. Primeiro entregábase o leite diariamente, 

despois pasou a levarse tres veces á semana até 

a súa desaparición, cando as explotacións de va-

cún de orientación láctea comezaron a transformar-

se en empresas ou cooperativas e a levar os seus 

produtos ao mercado a través doutras canles, ben 

directamente ou ben a través de intermediarios 

nas superficies comerciais que absorberán a de-

manda urbana de alimentos na segunda metade 

do século XX.

As leiteiras na literatura e nas artes. 
O cadro costumista. 

O costumismo é un movemento artístico que pre-

tende nas súas obras reflectir os usos e costumes 

sociais sen facer crítica ou análise destes cos-

tumes, só transmitindo o detalle ou a anéc-

dota dun personaxe ou tradición popular. 

Como se describiu anteriormente, as leitei-

ras eran un elemento rural nas novas vi-

las e cidades galegas entre finais do XIX e 

mediados do século XX, unha figura que 

podía perfectamente encadrarse nunha 

pintura, escultura, fotografía ou relato 

costumista. Un breve repaso da presen-

za destas mulleres nas expresións artís-

ticas pode axudarnos a caracterizar con 

maior detalle esta visión das leiteiras 

como motivo artístico costumista.

A pintura máis famosa é do holan-

dés Vermeer, realizada a media-

dos do século XVII, que representa 

unha criada botando leite nun bal-

de. Esta pintura protagoniza un relato do 

escritor Manuel Rivas na súa obra Que me 

queres amor?, titulado «A leiteira de Ver-

meer». Neste conto, un home rememora a súa in-

fancia contemplando o cadro no Museo de Ámsterdam 

e ao volver coa súa nai ela amósalle unha foto de nova 

que ten exactamente a mesma pose ca a modelo de 

Vermeer. A nai de Manuel Rivas, Carme Barros, como 

el conta nun artigo publicado no xornal El País (09-IV-

2010), traballou de leiteira na Coruña.

Na obra «A Leiteira», da pintora coruñesa María Car-

men Corredoira y Ruiz, podemos ver unha muller 

nova contando sobre o seu regazo as moedas que 

lle deron polo leite e no debuxo do compostelán 

Francisco Vázquez Díaz «Quen merca o leite?», de 

1936, unha leiteira anunciando o seu produto nunha 

rúa de Santiago.

Son varias as fotografías de principios do século XX 

que teñen as leiteiras como motivo principal. De entre 

elas destacan as de Ruth M. Anderson (Leiteiras regre-

sando a Carnota, 1924) e a serie en Santiago de Com-

postela de J. Gaspar de 1925.

A LEITEIRA 

Ergome a’o abrir d’o dia 
inda alumea o luceiro, 
e’en chegando a algun regueiro 
bautizo con auga fria 
o leite d’o meu pucheiro, 
porque mellor aproveite, 
¿Quén merca o leite? 
 
Madrugueiros estudantes 
hacho ô pasar pol-a veiga 
e deteñenm’os tunantes 
pedindo nata, manteiga, 
e que sei eu.... Banadantes! 
mal fogo de Diol-os-deite, 
¿Quén merca o leite? 
 
Cando eu entro pol-a Vila 
todos inda están n’a cama 
en doce calma tranquila, 
¿quén de sono os espavila? 
eu que vou chama que chama 

hastra qu’algun 
s’endireite, 
¿Quén merca o leite? 
 
E desperta algun señor 

abrazando â compañeira 
entre suspiros d’amor, 
pero gracias â Leiteira 

qu’entre seus brazos a estreite, 
¿Quén merca o leite? 

 
Corro a Vila sin parar 
n’a cabeza pósta a cesta 
que relouco por comprar 

un adrezo para a festa, 
figa, rosario e pieite, 
¿Quén merca ó leite? 
 
Tamen hey comprar xabon 
e unha cartilla de aceite, 
mas ¡ay! dou un tropezon, 
adios figa, adios pieite; 

¡Dios mio! ¡qué compasion! 
adios adrezo, adios Ieite!!!

Francisco Añón
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En Santiago de Compostela, no Pa-

seo das Letras Galegas, sitúase un-

ha sinxela estatua de Gabriel Xosé 

Eiroa Barral e en Ourense, na rúa do 

Paseo, A Leiteira de Ramón Conde.

No campo literario a leiteira que 

primeiro aparece e que máis veces 

se repite na historia é a da fábula 

de Esopo, que deu lugar a ditos po-

pulares como o de botar as contas 

da leiteira, precisamente o que pa-

rece estar facendo a protagonista 

da pintura de María Carmen Corre-

doira y Ruiz.

A fábula de Esopo tamén se re-

produce nas dúas últimas estrofas 

da poesía A Leiteira, de Francisco 

Añón Paz, publicada na obra A gai-

ta gallega, de 1886. Noutro poema 

de Inocencio González, recollido 

no xornal galego «Las Riberas del 

Eo», o catro de novembro de 1933, 

aparecen estes versos:

«Aqui polas mañás cedo

As leiteiras contas botan,

d’o leite que a venderon

e d’o leite que lles sobra» 

Castelao, na obra Os dous de sempre (1934) escri-

be: «O tren metese na noite e cando Pedro chega ó 

seu destino aínda debe percorrer a pé cinco légoas 

compridas. Anda, anda, e no remate dunha noite de 

andadura entra pola porta da cibdade na hora das 

leiteiras». Ricardo Carvalho Calero, en Anxo da te-

rra (1950) introduce unha referencia semellante: «...

Mencer de rosas. Serafíns carteiros en bicicletas ae-

rolitos, sulcan as túas rúas de éter empedradas; Po-

lo cabestro estrelas conducindo de luar carregadas, 

as leiteiras de frontes oxivás, riseiras, marchan, no 

chan repinicando os zocos ledos». En Andrómenas. 

Contos para o pobo (1953) de Xosé Ramón e Fer-

nández-Oxea (Ben Cho Sey), podemos ler «...Espertei 

coa delor e diante de min, en troques do feroz es-

quelete vin ao tío Bieito da Faneca que co pé invita-

bame garimosamente dicindo: –Érguete, meu amigo; 

érguete, que xa pasaron as leiteiras». Silvio Santiago, 

en O silencio redimido (1977) sinala outra faceta das 

leiteiras «...O millor esta noite. ¿Gustan’che as clau-

dias? Pois é fácile que te leven a elas. Mais non teñas 

cuidado, que outros xa foron didiante. Onte a noite 

foron seis; as leiteiras contáro-nos esta maña... Era 

o Alcázar. Acercouseme e púxome diante dos ollos 

unha man aberta, decindo –¡Cinco! Esta mañá apare-

ceron cinco na carretera, tumbados cuneta adiante; 

contáro-nos as leiteiras... ¿Cómo me matarían? ¿Sería 

esta noite á media noite? ¿Sería o amañecer? ¿E có-

mo, e ónde, de qué xeito, en cal postura me atopa-

rían mañá as leiteiras?».

Debuxos de Maite Vázquez. 
(páxina anterior, arriba): Estatua á leiteira na rúa do Paseo en Ourense, obra de Ramón Conde.
(páxina anterior, abaixo): Estatua na Alameda de Santiago de Compostela obra do escultor Xosé Eiroa Barral.
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En Arredor da lareira. Contos e cavilacións, pu-

blicado en 1980, Luís Moure Mariño escribe: 

«Tamén deixou fama de lambón «O Papas», un 

guardia municipal que, co achaque de que tiña 

que analizar o leite que traiguían as leiteiras 

ao pobo, andaba polas mañáns cedo probando 

das canadas: «Iste é bo» –dicía dispois de botar 

un grolo. ¡iste outro poide pasar! – i autro tra-

go. ¡Iste é moi lixeiro!. ¡Non sei se o bautizarías, 

pequena!». E xa por último, na copla popular in-

terpretada por A Quenlla, «As Leiteiras de Elvi-

ña», editado no seu album «A casa que nunca 

tivemos» (1996) podemos escoitar: 

Cando as leiteiras

lles traien o leite

a mitá é auga,

que lles aproveite.

E se ven o ghuardia

pa llo agraduar-e

teñen outro xerro

pa lles enseñare

(esquerda): Billete postal da 
fototipia barcelonesa de Thomas en que unha muller 
aparece co traxe tradicional –mantelo, avental decorado en acibeche, camisa 
estampada a riscas, manto cruzado, colar de coral, pano na cabeza e arracadas 
nas orellas- e colgando dos brazos dúas leiteiras e medida na man, todas de folla de lata. 
Comentario e fotografía incluidos no libro Imaxes de Galicia: Fotografía etnográfica 
(Homenaxe a Xaquín Lorenzo) procedente do Arquivo do Reino de Galicia.

(dereita): Carnet expedido polo Concello de Ourense no ano 1951 que recoñece 
a actividade de vendedora de leite á veciña de Cudeiro María Luisa García Rey.
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Como se pode apreciar, tanto na literatura como 

na pintura, a escultura ou a fotografía, os temas 

asociados ás leiteiras sempre foron recorrentes: as 

contas da fábula de Esopo, os seus horarios intem-

pestivos que as fan vixías do mencer, case como a 

Santa Compaña, e a picaresca de bautizar o leite 

botándolle auga en certas ocasións. 

Se nos detemos a pensar como era a vida destas 

mulleres dámonos conta do pouco que sabemos, 

polo que é necesario ver o seu día a día para en-

tendelo e poñelo en valor.

O traballo das leiteiras

A xornada das leiteiras comezaba cedo. O máis 

habitual eran leiteiras con gando que mercaban o 

leite ás veciñas para vendelo despois. Aínda que 

tamén había mulleres que recollían o leite da ve-

ciñanza e o vendían na capital 

exercendo o comercio do leite 

sen gando. 

Muxíanse as vacas da propie-

dade ás cinco ou seis da mañá, 

despois recollíase o leite polas 

casas das veciñas e preparado o 

produto saían cara á cidade.

Os recipientes onde levaban o lei-

te e que adquiriron o nome do 

mesmo oficio, as leiteiras, pri-

meiro foron de barro, despois de 

madeira, latón, zinc e nos últimos 

tempos de plástico. Cambiaron 

co tempo, igual ca os modos de 

transporte. As canadas, caldeire-

tas, sellas, caldeiros, caldeiras, 

leiteiras ou simplemente latas 

eran os nomes que recibían estes envases en dife-

rentes partes de Galiza. Nas ilustracións podemos ob-

servar a evolución destas latas. En canto á forma de 

transportar o leite, durante moitos anos as leiteiras 

chegaron a pé desde as súas aldeas á cidade, cami-

ñando ao romper o día polas corredoiras e estradas 

de acceso. As que viñan de máis lonxe axudábanse 

dun animal de carga. O burro preparábase con dúas 

cestas de metal, madeira ou esparto chamadas es-

portas colocadas a ambos lados do lombo e no que 

se metían as latas. Outras levaban un carro metálico 

rectangular de dúas rodas, co temón en forma de «t». 

Cando se estendeu pola periferia das cidades e vilas 

do país o servizo de autobuses, as leiteiras coas súas 

latas xunto coas rianxeiras cos seus produtos prota-

gonizaban sempre as primeiras viaxes do día cara á 

capital, ás sete ou oito da mañá, e as de volta des-

pois do mediodía. Un dos condutores destes autobu-

ses, coches de liña ou carritos no Ourense dos anos 

50, Avelino, contáballe á súa filla que nos traxectos 

entre Piñor (Barbadás) e Ourense 

el sempre, se había que agardar, 

agardaba nas idas e voltas e non 

arrancaba se faltaba algunha das 

de todos os días. 

Os recipientes tiñan distintos ta-

maños. O normal era que cada 

leiteira transportara unha ca-

nada grande sobre a cabeza e 

unha ou dúas de menor tama-

ño nos brazos, xunto coa me-

dida, pichola, neto ou cuartillo, 

que empregaban para medir as 

cantidades de leite na venda di-

recta aos clientes. Desta forma, 

mulleres de todas as idades, ne-

nas nalgún caso, saían das súas 

casas ás sete ou oito da mañá 

transportando entre trinta e cin-

cuenta litros de leite, até os anos 50 maioritaria-

mente a pé, percorrendo distancias que ás veces 

superaban os 10 km. As leiteiras facían o camiño 

acompañadas, para ser máis visibles e aumentar a 

súa seguridade, xuntándose as leiteiras da mesma 

aldea ou de localidades próximas. No traxecto de 

ida rezaban o rosario para axudar a facer o camiño 

e para que non lles caese o leite e no de volta co-

mentaban as novidades e cantaban.

Os lugares de procedencia do leite eran sempre as 

parroquias e concellos próximos ás vilas e cidades, 

podendo marcar un círculo orientativo cun radio 

máximo de 15 km para sinalar as variadas orixes 

As leiteiras, 
para calcular 
as cantidades, 

á hora da venda, 
levaban primeiro 

a pichola e, 
despois o cuartillo. 
Ambas eran unhas 
xerras de follalata 

alongadas, 
empregadas 

para medir o leite.

Latas do leite e pichola para medir empregadas polas 
leiteiras. Deseños e pé de foto de Xaquín Lourenzo 
Fernández, tirado do volume II da Historia de Galiza 
dirixida por Ramón Otero Pedraio e editada en Bos Aires 
no ano 1962 baixo o amparo de Manuel Puente.
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do leite que chegaba ao núcleo urbano, aínda que 

dentro dese extenso territorio sempre destacaba 

algún lugar concreto. Na cidade da Coruña as pro-

cedencias máis comúns eran Arteixo ou Elviña, en 

Ferrol proviñan de Covas, en Muros de Carnota, en 

Cangas de Moaña, en Santiago do Milladoiro, como 

referenciou Aubrey F. G. Bell no seu libro Galicia 

vista por un inglés (1920): «coas cántaras de leite 

das mulleres do mercado que chegan 

en tropa dende O Milladoiro».

En Ourense, téñense rexistradas 

moitas procedencias diferentes, pe-

ro por sinalar as máis importantes 

podemos nomear as principais ori-

xes en función dos puntos cardinais. 

Polo norte, as aldeas de onde par-

tían máis leiteiras eran A Caveanca 

(Ourense) e Casanova (Coles); polo 

leste Ceboliño (Ourense), Velle (Ou-

rense) e Melias (Pereiro de Aguiar); 

polo Sur Seixalvo (Ourense), Bentra-

ces (Barbadás) e Soutopenedo (San 

Cibrao das Viñas); e polo Oeste Piñor 

(Barbadás), Sobrado do Bispo (Bar-

badás) e Moreiras (Toén). 

Cando chegaban á cidade debían pa-

gar un imposto nos fielatos, que eran 

as portas fiscais nas que se gravaba a 

entrada de mercancías no núcleo ur-

bano, tamén chamadas estacións sa-

nitarias. Unha vez feito o pagamento do gravame 

expedíaselle un comprobante rectangular que ao 

principio era de cor verde e máis tarde morado. 

Existiron até o 1 de decembro de 1961, data na que 

se executa o acordo da corporación municipal de 

eliminar os fielatos. Nestes lugares ou en calque-

ra outra rúa da cidade, os axentes municipais de 

inspección veterinaria acostumaban medir a den-

sidade do leite para, en caso de que non dera os 

parámetros axeitados, sancionar as leiteiras por 

adulterar o produto. Cando esta actividade mercan-

til estaba xa moi regulamentada polos concellos 

as leiteiras tiñan un carné que as acreditaba e nel 

figuraban os datos persoais e os envases autoriza-

dos. O carné podíase chegar a perder se a sanción 

por adulterar o leite se repetía.

Cada leiteira tiña os seus clientes fixos, aos que lle 

vendían polas casas e pisos. Para optimizar os es-

forzos procuraban ter esa clientela segundo o seu 

particular itinerario de entrada á cidade, aínda que 

a norma xeral era tela espallada por todo o entra-

mado urbano. Estes clientes fixos e de confianza pa-

gaban o leite semanalmente, case sempre os luns, 

que era o día no que elas á súa vez pagaban ás súas 

veciñas. As cantidades que deixaban en cada ca-

sa variaban minimamente do apuntado en función 

das necesidades diarias, pero era necesario levar un 

pouco máis de leite para non deixar ningún cliente 

fixo sen o produto que precisara. Por iso cando aca-

baban o reparto sobráballes algo de leite que ven-

dían pola rúa ou na Praza de Abastos e que cobraban 

ao ser servido. Era pois no Mercado onde finalmente 

se xuntaban as leiteiras de todas as 

procedencias, como aparece fotogra-

fado na Compostela dos anos 20. 

Cando vendían a última gota de leite 

lavaban os recipientes, nas Burgas no 

caso de Ourense, e xuntábanse para 

regresar ás súas aldeas. 

 En canto ao papel das leiteiras na so-

ciedade rural galega, podemos sinalar 

que igual que outras traballadoras e 

traballadores de principios de século, 

a concienciación da súa explotación 

polo sistema burgués fixo que nalgúns 

casos algunhas destas mulleres toma-

ran partido en revoltas e folgas, sen-

do por iso perseguidas e nalgún caso 

condenadas a prisión. O caso máis 

coñecido é o da leiteira compostelá 

Aurora Liste Forján. Nacida na parro-

quia de Calo (Teo) en 1916, foi irmá 

de destacados dirixentes comunistas, 

dous deles asasinados en 1936 e un 

terceiro, Xesús Enrique, que chegou a ser xeneral do 

exército soviético durante a II Guerra Mundial e di-

rixente na cúpula do partido comunista da URSS até 

1968. Aurora, logo dunha vida dedicada ao activis-

mo político, faleceu en 1984. 

En Vigo, no ano 1892 as leiteiras puxéronse en folga 

para reclamar unha rebaixa nas taxas que gravaban 

O cuartillo equivalía en Ourense a 0,62 litros, 
e, a pichola, moi similar, pero menos utilizada 
na provincia de Ourense, contiña 0,512 litros 
nun principio, pero ante as contínuas fraudes 
cometidas na medida do leite, as autoridades 

dispuxeron que estas foran de 1 litro.
No ano 1878 existían na Provincia de 

Ourense, 1998 medidas, empregadas nos 
seus 97 concellos e, sendo estas de uns a 

outros distintas.Antonio Valcárcel y Quiroga, 
catedrático de instituto, en 1878, recolleu 

nunha publicación as equivalencias métricas 
e agrarias das medidas existentes nos 

distintos concellos da provincia de Ourense.
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o seu produto. No caso de Ourense téñense noticias 

de folgas e revoltas das leiteiras nas primeiras dé-

cadas do século XX. Valentín Lamas Carvajal, no seu 

semanario O tío Marcos d’A Portela, fala en 1918 

«dunhas cantas levantiscas» que se opoñen ás re-

gulamentacións feitas dende o Concello para fixar 

o prezo de venda. Este feito reitérase nos anos se-

guintes con sancións explícitas por vender o leite 

por riba do prezo estipulado, até que o 25 de no-

vembro de 1922 as leiteiras declaráronse en folga, 

obrigando o gobernador aos militares a percorreren 

as aldeas próximas para buscar o leite co que abas-
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tecer a poboación. É posible que nesas revoltas par-

ticipara Manuela Figueiras Añel, unha leiteira nacida 

na Caveanca (Beiro, Ourense) en 1893 e cunha vida 

paralela á de Aurora Liste. O seu irmán Ramón foi 

fusilado no Campo de Aragón (San Francisco, Ouren-

se) o día 27 de xullo de 1937 e ela foi condenada 

nesta cidade por incitación á rebelión coa pena de 

seis anos e un día de prisión. 

Foi un traballo herdado por liña materna e liña fe-

minina case sempre herdado pola maior das fillas, 

en vistas dunha mellor educación para a familia 

que viña detrás, foi un traballo sen descanso, dia-

rio, no que non habia domingos nin festivos, nun 

longo período de tempo. As leiteiras deixaron de 

atender nos domicilios a mediados dos anos oiten-

ta definitivamente.

Dándolle voz ás leiteiras de Ourense

 Para realizar este traballo, ademais de consultar as 

fontes documentais quixemos entrevistar algunha 

muller que se adicara á venda do leite para que 

nos falara da súa propia experiencia, co propósi-

to de darlles voz a todas e visibilizando ao mesmo 

tempo a xornada de traballo á que estaban some-

tidas. Duplas e triplas xornadas que non eran con-

sideradas traballo. Xornadas laborais que non tiñan 

fin nin descanso.

Algúns nomes aínda se conservan na memoria da po-

boación ourensá, como os de Matilde Camba, María 

Rodríguez, Hortensia Dacal e Maruja de Soutopene-

do, Eulogia Cortiñas e María Álvarez de Moreiras, Car-

men Sotelo de Casanova, María Luisa García Rey de 

Cudeiro, Blandina Casas de Sobrado do Bispo, Socorro 

Morenza, Herminia Morales, Irene Ríos e Carmen Pa-

drón de Piñor, María Forneiro e Rogelia de Bentraces, 

Clara de Seixalvo e Camila de Barbadás. 

As tres leiteiras que entrevistamos son: Isaura Fer-

nández Lorenzo (88 anos) e Pilar González Novoa (77 

anos) de Seixalvo e Nieves Morales Garcia (89 anos) 

de Piñor.

Isaura e Pilar muxían as vacas da súa propiedade 

dúas veces para sacarlles máis rendemento. Unha á 

noite e outra á mañá cedo. O leite que muxían po-

la noite, durante o inverno, deixábano á fresca na 

auga fría do pozo e no verán metíano no antigo la-

vadoiro, recentemente restaurado de Seixalvo, para 

que non se estragase. O leite frío non se podía mes-

turar co morno e cada un almacenábase nunha lata 

diferente, procurando despachar primeiro o extraído 

o día anterior.

Comezaban a xornada ao redor das sete da ma-

ñá, recollían o leite das casas veciñas, que á súa 

vez tamén eran fixas e repartidas entre as distintas 

vendedoras, e dende un punto fixo, para saír en 

compañía, iniciaban a súa marcha cara a Ourense 

a redor das oito.

A viaxe de ida facíase en pequenos grupos de lei-

teiras amigas. Polo camiño ían deixando o leite nos 

domicilios fixos que cada unha tiña e ao chegar a 

Ourense separábanse a atender as casas fixas na ci-

dade. A confianza do trato de todos os días facía que 

puideran deixar o cesto e as latas que ían baleirando 

nalgunha tenda. Pilar, por exemplo, deixábaas nun-

ha tenda na rúa do Vilar.

Algunhas leiteiras facían o camiño descalzas e só pu-

ñan os zapatos ao chegar á cidade, para non gastalos. 

Porque como di Isaura, «...imaxina aqueles camiños 

Imaxe dunha Leiteira atravesando a Praza Maior de Ourense na década de 60. 
Fotografía cedida pola familia Fernández Parcero procedente do Arquivo Visual Ourensán.
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cheos de pedras, o frío, os pés mollados, sen medias 

nin calcetíns nas zocas, aínda os pés de nena..». Ela 

empezou no leite moi nena, con dez ou doce anos, 

coa ilusión de comprar uns zapatiños daqueles que 

parecían que duraban toda a vida.

Nieves tamén comezaba cedo a xornada. Ela nunca 

muxía, muxía a súa nai e despois a súa filla. Traballou 

vendendo leite case cincuenta anos, empezou moi no-

viña e lembra que moitas veces cargaba máis de 55 

litros de leite, ao principio sobre a cabeza nunha ban-

dexa na que acomodaba tres caldeiretas, máis tarde 

axudándose de dous pequenos remolques para levar 

a lata de 40 litros, un co que transportaba o leite até 

o autobús e outro que lle gardaban na rúa Doutor Flé-

ming, onde as deixaba o coche de liña, para o reparto 
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na cidade. Nunca chegou á praza, sempre remataba 

co leite nas casas. Cando deixou a actividade aos 65 

anos o relevo colleuno a súa filla. A Nieves gustaríalle 

aprender costura e o seu soño era ser modista e hoxe 

aos seus 88 anos aínda o ten na cabeza.

Cando chegou a liña de autobuses, ás veces, para eco-

nomizar os cartiños, facían todo o camiño andando, 

aforrando así o gasto do billete. O que si estaban obri-

gadas a pagar era a entrada á cidade nos fielatos ou 

«estacións veterinarias», onde ademais os inspectores 

podían «medirlle os graos ao leite para saber se era 

bo». Os mesmos inspectores tamén ían revisar o leite 

á praza e comprobar se as medidas estaban axusta-

das, pois algunha «ladeaba o cuartillo». Contaba Nie-

ves que moito do leite que requisaban na posguerra 

por estar adulterado, logo de analizalo no Instituto de 

Hixiene Veterinaria, ia parar ás monxas da Barreira pa-

ra que llo desen aos nenos, non porque estivera malo, 

senón porque eran tempos de necesidade.

Pilar herdou o traballo da súa nai. Empezou por axu-

dar a súa familia aos quince anos e deixouno aos vinte 

e tres cando casou e entón pasou o oficio á súa ir-

ma xemelga.O seu peor recordo era de cando chovía 

moito, pois andando por camiños con barro e cargada 

co leite nun cesto con varias latas «algunha vez tro-

pezabas e caíache todo ao chan (…) até chorabamos 

(...) dende logo facías o día, tropezar e que che caese 

o leite era o peor que che podía pasar». Lembra que 

no edificio dos Olmedo tiña varios clientes e debía su-

bir coa lata até o cuarto andar facendo equilibrios po-

las escaleiras. Todas elas levaban unha libretiña onde 

ían apuntando as cantidades de leite que pedía ca-

da cliente, pois a clientela era fixa pero as cantidades 

non. «Dicíannos hoxe deixa dous litros, hoxe quero un 

que onte sobrou, hoxe necesito tres…», de maneira 

que ían apuntado o que lles servían e o domingo (por-

que traballaban os 365 días do ano) botaban as «ver-

dadeiras» contas da leiteira. Tanto leite, a tanto prezo 

(arriba): Fotografía 
dunha leiteira en 
Chantada tirada 
do blogue http://

mulleresdesileminho.
blogspot.com que recolle 

fotografías da exposición 
Mulleres entre Sil e 

Miño sobre a vida, os 
traballos e os mitos das 
mulleres nas comarcas 

de Lemos, Chantada 
e Quiroga organizada 

con motivo do Día 
Internacional da Muller.

(abaixo): «Leiteira co 
burro», Foto Moncho. 

Sarria, c. a. 1960. 
Foto tirada do libro 

Galicia: O oficio 
de vivir. A cidade 

da editorial Nigra.
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o litro, tanto. Moitas delas deixaron de estudar porque 

tiñan que traballar, apenas lían e escribían pero ma-

nexaban a contabilidade do negocio. 

Cando acababan o reparto, se lles quedaba algo de 

leite vendíano mellor na rúa, pois o prezo aumen-

taba un pouquiño por ser a única oferta ao redor, 

comenta Pilar, «... ás agachadas para que non nos 

viran os gardas municipais». Segundo Isaura, «... ti 

xa vías cando unha muller ía ao leite, entón diciá-

moslle –Señora, vai ao leite?, quere leite?». Ou as 

mulleres saían das casas ao encontro das leiteiras 

De maneira que as dúas saían gañando, xa que a 

compradora aforraba o viaxe á praza. 

Se as descubrían os gardas «mandábanas cara á 

Praza de Abastos» é alí se situábanse debaixo da 

ponte da rúa do Progreso e tentaban vender o seu 

Isaura Fernández Lorenzo (esquerda) e Pilar González Novoa (dereita, abaixo) veciñas de Seixalvo, subministraron leite por Mariña Mansa e o Posío chegando á Praza de Abastos.
Nieves Morales García (dereita, arriba) veciña de Piñor, repartiu leite sobre todo polo barrio do Couto. Fotografías de Alberto Paz.
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leite antes ca o das outras leiteiras, pois a compe-

tencia era grande. «Non había pai por fillo nin fillo 

por pai» e os prezos do leite flutuaban entón a ofer-

ta e a demanda. 

Así e todo, cando vendían o último cuartillo de leite 

ían lavar as latas á Burga e xuntábanse para facer o 

camiño de volta máis curto e entón cantaban alalás. 

Ás veces subían pola estrada carros cargados de pe-

dra para as obras públicas e elas deixaban os reci-

pientes no carro e agarrábanse a un estadullo, para 

iren máis cómodas cara á casa. Chegaban ao seu fo-

gar por volta da unha da tarde e púñanse a arranxar 

a casa, facer a comida, coidar as leiras, acomodar o 

gando e atender os nenos. «Canto, canto traballaba-

mos miña nena» coinciden as nosas amigas. 

Tratando de rachar o mecanismo histórico de exclusión 

laboral, económica social e política, a visibilización da 

achega ao traballo destas mulleres rurais é fundamen-

tal. Debemos entendelas como axentes impulsoras de 

supremas microeconomías nun tempo determinado, pa-

ra un traballo precario a tempo parcial de baixo sala-

rio, pero aínda que fora asalariado non significou unha 

distinta posición social nin alterou as relacións familia-

res, senon que seguía a ser a súa responsabilidade cara 

á familia e ao que se lle sumaban as adxudicacións do 

traballo doméstico e o coidado no ámbito familiar. Até 

cuádruplas xornadas se poden distinguir nos relatorios 

destas mulleres. Todo o que din testemuña a capacidade 

de autonomía persoal, silenciada polo mecanismo histó-

rico de exclusión e invisibilización. Sexa este artigo para 

nomealas e escoitalas. Ademais de coincidir como mu-

lleres traballadoras que foron, son igualmente, no carác-

ter loitador, fortes e duras e á vez doces e agarimosas.
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«Hoxe coma entón, elas cavan, elas sementan, regan e esfollan, 

baten o liño, tórceno, fíano e téceno no xemente tear; elas cargan nos 

seus rexos ombros o saco repleto de centeo ou maínzo, e lévano o 

muíño; elas amasan despois a grosa fariña mal triturada, e acenden 

o forno despois de cortar no monte o feixe de leña, e enfornan e 

cocen o amarelo tortón de boroa ou o negro molete de mestura. 

Elas, antes de que a pubertade desenvolva e ensanche o seu corpo, 

levan en brazos o irmán recén nacido, que berra que da medo; elas, 

rústicas pegureiras, apacentan o boi e comprimen os grosos ubres 

da vaca para muxila; e cando ven cheo un tanque de leite cándido 

e escumoso, en vez de bebela, con sobriedade exemplar e relixioso 

coidado colocan o tanque nunha cesta de vimbias que acaban de 

encher cun par de polos atados polas patas, cousa de dúas ducias 

de ovos, unha morea de follas de verza e tres ou catro queixos de 

tetilla, e sentando na cabeza a cesta, diríxense o mercado da vila 

máis próxima, onde venden os seus artigos regateando ata o último 

miserable oitavo. Así vive a muller galega, afanándose sen tregua 

nin repouso, loitando corpo a corpo coa fame que a axexa para 

metérselle na casa e sentárselle na metade da pedra do lar humilde.»

Emilia Pardo Bazán 
«A galega», publicado en El Eco de Galicia, S. XIX. 

http://www.galiciaespallada.com.ar/pardobazanbiografia.htm
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CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL ÁS MULLERES - CIMM 

A Concellaría de Igualdade do Concello de Ourense integra o Centro de Infor-

mación Municipal ás Mulleres, que participa na rede pública de servizos sociais 

municipais. Este servizo gratuito ten como obxectivo xeral a promoción da parti-

cipación das mulleres na vida pública, social, cultural e educativa da cidade coa 

firme determinación de contribuir á erradicación das desigualdades e discrimi-

nacións por razóns de xénero.

O CIMM pon á disposición da cidadanía recursos e servizos para a información, o 

asesoramento, a formación e a concienciación sobre as problemáticas das mu-

lleres e da violencia de xénero en particular.

O Centro está acreditado e recoñecido ante o Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller e regulado segundo o Decreto 182/2004, de 

22 de xullo.

RECURSOS HUMANOS

O persoal adscrito á Concellaría de Igualdade - CIMM está formado por tres per-

soas que constitúen o persoal técnico especializado e dúas mais nas funcións 

administrativas.

O persoal técnico interdisciplinar está integrado por profesionais da psicoloxía, 

o dereito e a educación social e realizan atención personalizada –presencial ou 

telefónica– coa premisa fundamental da confidencialidade. 

A psicóloga dá apoio psicolóxico ás mulleres que sofren violencia, sexa física, 

psicolóxica, doméstica, sexual ou en calquera manifestación así como da abor-

daxe de terapias individuais, familiares ou grupais.

A asesora xurídica ten funcións de información e asesoramento ás mulleres en 

aspectos xurídicos de carácter civil, penal ou social segundo as circunstancias da 

usuaria, sexan trámites de separación, divorcio, unión de feito, réxime de visi-

tas, pensións alimenticias, abandono de familia, custodia de fillos/as, violencia 

de xénero, problemas laborais, cuestións de extranxeiria e calquer asunto xu-

rídico así como información ás usuarias sobre a asistencia xurídica gratuíta e o 

acompañamento ás mulleres aos xulgados e as xestións nos mesmos.

A educadora social desenvolve funcións de información, asesoramento, axuda 

na realización de trámites en convocatorias públicas, programas de carácter 

económico, sociolaboral ou para lecer e tempo libre entre os que cabe pór en 

destaque os seguintes:

2 O Salario da Liberdade, axuda económica consistente nunha prestación para 

mulleres que sofren violencia de xénero para garantir a independencia eco-

nómica do agresor cunha duración máxima de 12 meses.

2 A Renda Activa de Inserción (RAI), programa que integra axuda económica 

coa procura activa de emprego.

2 A Axuda Económica de Pagamento Único, que consiste nunha axuda para 

vítimas de violencia de xénero con rendas inferiores ao 75% do salario míni-

mo interprofesional e que polas súas circunstancias persoais teñan especiais 

dificultades para obter un emprego.

2 As Estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades fami-

liares non compartidas, que teñen por obxectivo facilitar ás mulleres con 

fillas ou fillos menores exclusivamente ao seu cargo, un espazo e un tempo 

desligado da súa situación habitual para intercambiar experiencias e convi-

vencias de lecer.

2 As Axudas a vivenda e aluguer, para diferentes colectivos e entre eles as 

mulleres vítimas de violencia de xénero, sen vincular ningún dereito eco-

nómico e orientadas a facilitar e reducir o arrendamento para persoas con 

ingresos económicos baixos. 

2 O Programa de inserción laboral para mulleres vítimas de violencia de 

xénero, que ten por obxectivo o fomento da inserción laboral das mulle-

res, a información sobre recursos sociais, laborais, formación ocupacional e 

ofertas de emprego; a derivación das usuarias a outros servizos de carácter 

social, laboral ou asistencial; a coordinación e realización de seguimentos 

de situacións con risco de sufrir violencia; a xestión do servizo de teleasis-

tencia móbil a mulleres con orde de protección. É un servizo de atención 

inmediata, as vintecatro horas e os 365 dias do ano e en calquera lugar 

con sistemas de comunicación telefónica e de telelocalización que permi-

ten ás vítimas o contacto cun centro atendido por persoal especificamente 

formado; a intervención socioeducativa coas mulleres da Casa de Acollida 

e, por último, o acompañamento e apoio ás mulleres nos xulgados ou ou-

tros organismos.

O ámbito administrativo está atendido por dúas persoas encargadas da aten-

ción pública e da realización dos trámites burocráticos e administrativos da 

propia concellaría.
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Este cadro profesional increméntase de forma non con-

tinuada con persoal laboral –mediante programas de 

cooperación subvencionados polo Fondo Social Europeo– 

contratado para traballos específicos, asistencias técnicas 

e colaboracións na realización de tarefas de apoio. 

O persoal da concellaría vese incrementado con alumnado en práticas de psico-

loxía, traballo social, educación social e integración social a través de convenios 

subscritos coa Universidade de Vigo e o Instituto de Ensino Secundario Porto 

Vello de Ourense.

RECURSOS MATERIAIS

Mediante un sistema de empréstito gratuíto a Concellaría de Igualdade - CIMM 

disponibiliza un fondo documental e bibliográfico para as asociacións de mulle-

res, agrupacións, asociacións veciñais, grupos de investigación, organizacións 

sociais e da cidadanía en xeral, especializado nas materias referidas á muller e 

organizado por áreas temáticas; o servizo complétase cun fondo videográfico 

e audiovisual con longametraxes de diferentes xéneros e documentais de te-

mática diversa.

Para o facilitar o traballo asociativo a concellaría tamén disponibiliza –con 

acceso libre e gratuíto– os seguintes recursos para o traballo co audiovi-

sual: equipo de son e de música, proxector, pantalla, TV, DVD, proxector de 

transparencias, cámara fotográfica dixital e cámara de vídeo.

RECURSOS RESIDENCIAIS: CASA DE ACOLLIDA

O Concello de Ourense conta cunha Casa de Acollida xestionada desde a Con-

cellaría de Igualdade coa axuda ecónomica da Secretaría Xeral de Igualdade. 

Trátase dunha vivenda gratuíta e temporal para mulleres e fillos/as onde se 

facilita aloxamento, manutención e escolarización durante o tempo en que se 

realiza unha atención integral dirixida á normalización da vida das vítimas de 

violencia de xénero.

Son potenciais beneficiarias da Casa de Acollida as mulleres maltratadas soas 

ou con fillas/os menores ao seu cargo e de calquera procedencia que acepten 

as normas de convivencia marcadas.

O Centro conta con profesionais que dan apoio ás mulleres e fillos/as e per-

soal para animación sociocultural que traballa na realización de actividades, 

Casa de acollida para mulleres vítimas de violencia 
de xénero xestionada desde a Concellaría de Igualdade.

Conferencia con Pablo Rául Bonorino, acto polo Día Internacional pola Eliminación 
da Violencia contra as Mulleres, no Cámpus de Ourense en novembro de 2010.
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obradoiros, cursos de habilidades sociais, saídas culturais e outras para o fo-

mento da integración, a solidariedade e a recuperación da autoestima.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

A Concellaría de Igualdade a través do Centro Municipal de Información á Mul-

ler - CIMM desenvolve campañas de sensibilización e reivindicación dirixidas a 

toda a cidadanía. 

O Día Internacional da Muller, 8 de marzo, como data de referencia universal 

nos procesos de emancipación e empoderamento das mulleres para a construc-

ción da igualdade. Prográmanse ciclos de cine, xornadas formativas, obradoiros, 

conferencias, debates e campañas informativas e o fállase o Premio Clara Cam-

poamor á Igualdade de Oportunidades.

O Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas, 23 de 

setembro, que trata de concienciar a cidadanía que a prostitución é unha das 

mais graves violacións dos dereitos humanos e de que na prostitución subxace 

a trata de persoas.

O Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres, 25 de no-

vembro, a proposta de Nacións Unidas en lembranza do asasinato en 1960 por 

orde do dictador dominica-

no Rafael Trujillo das tres 

irmáns Mirabal, activistas 

políticas da República Do-

minicana. Conferencias, 

xornadas, representacións 

teatrais ou exposicións inc-

lúense entre as propostas desta concellaría, sempre tentando as colaboracións 

coas asociacións de mulleres, colectivos cidadáns, a Universidade de Vigo e dife-

rentes servizos do propio Concello de Ourense en cuxo Pleno Ordinario todos os 

anos se aprova por asentimento unha declaración institucional.

PREMIO CLARA CAMPOAMOR Á IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

O Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades serve como colofón 

ao actos do 8 de Marzo. Pretende o recoñecemento público de colectivos, asocia-

cións, profesionais, servizos, persoas ou accións que orientan as súas dedicacións 

e implicacións no traballo polos dereitos e a construcción da igualdade entre mul-

leres e homes. Nas catro convocatorias os premios foron concedidos ao Xulgado 

de Violencia, á Cátedra CaixaNova de Estudos Feministas da Universidade de Vigo, 

ao Centro de Orientación Familiar – COF e á Asociación de Mulleres Separadas e 

Divorciadas de Ourense.

Acción formativa para o desenvolvimento do Plan de Equidade dirixida ao 
persoal do Concello de Ourense e realizada no Centro Cultural da Deputación.

Acto de entrega do IV Premio 
Clara Campoamor á Igualdade de 

Oportunidades á Asociación de 
Mulleres Separadas e Divorciadas 
de Ourense celebrado no Liceo de 

Ourense en Marzo de 2010. 
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PROGRAMAS SUBVENCIONADOS

Convocatoria pública de subvencións da Concellaría de Igualdade

Por segundo ano o Concello de Ourense a través da Concellaría de Igualdade 

realiza convocatoria pública de subvencións para a realización de programas e 

actividades para o fomento da igualdade. Entre os obxectivos da convocatoria 

están o fomento e consolidación do asociacionismo feminino, a promoción da 

muller en todos os ámbitos da vida pública e privada, a incentivación do inves-

timento en recursos sociais e accións positivas para as mulleres e o impulso de 

novas canles de intervención en favor da igualdade.

Convocatoria pública de subvencións doutros organismos

A Concellaría de Igualdade, a través do CIMM, acóllese a convocatorias públicas 

de subvencións convocadas pola Secretaria Xeral de Igualdade, o Servizo Galego 

de Igualdade para a promoción do Home e da Muller, a Consellaría de Traballo e 

o Instututo de la Mujer, orientadas para o mantemento da Casa de Acollida e a 

dinamización do propio CIMM.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A Concellaría de Igualdade ten establecidos convenios de colaboración con 

axentes sociais e institucións locais e nacionais para o desenvolvimento de tra-

ballo conxuntos en favor da igualdade. 

Convenio co Ilustre Colexio de Avogados/as

Nos novos contextos en que o a violencia de xénero se ten convertido en 

ocupación prioritaria dos poderes públicos responsábeis de garantir o cum-

Accións promovidas pola Concellaría de Igualdade con motivo do Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres no mes de novembro de 2007.
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primento dos dereitos fun-

damentais, a Concellaría de 

Igualdade tenta favorecer a 

través deste convenio a per-

secución dos delitos violen-

tos ou contra a liberdade 

sexual que se producen no 

medio familiar.

Este convenio ten como 

obxectivo prioritario a pres-

tación de atención xurídica 

especializada e concreta á 

vítima, o acompañamento 

da mesma ante instan-

cias policiais ou xudi-

ciais e a prestación de 

asistencia letrada nos 

xuizos de faltas sen ne-

cesidade de acreditar 

carencia de recursos 

económicos.

Convenio co Festival Internacional de Cine de Ourense 

Coa intención de implicar outras instancias e recursos municipais, o convenio co 

Festival Internacional de Cine de Ourense ten por obxectivo a difusión dos valo-

res defendidos pola Concellaría de Igualdade introducindo transversalmente a 

perspectiva de xénero nas súas actividades. 

Dentro da programación do Festival exhíbese a sección «Cinema e Muller» que 

trata temas propios de xénero e aglutina os traballos de dirección ou realización 

feitos por mulleres que concorren no Festival.

Convenio coa Secretaría Xeral de Igualdade

A Casa de Acollida mellora a súa viabilidade grazas ao convenio de financia-

mento do gasto corrente e de persoal do centro municipal de atención ás ví-

timas de violencia de xénero. Tamén contempla a imputación de gastos de 

asistencia psicolóxica e xurídica dirixidos ao tratamento e atención das mulle-

res acollidas e dos seus fillos e fillas. Ao Concello corresponde o mantimento do 

centro e a prestación do servizo integral de atención, emerxencia, apoio, acolli-

da e recuperación das mulleres que contemplan as leis.

BANCO DO TEMPO

O Banco do Tempo é un servizo que consiste no intercambio gratuíto de 

tarefas con outras persoas utilizando o tempo como moeda simbólica.

Os obxectivos diríxense a encamiñar a conciliación da vida familiar e la-

boral promovendo a igualdade entre mulleres e homes e o fomento dos 

principios de solidariedade e cooperación, sendo destinatarias las persoas 

en disposición de dar e recibir tempo.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. CONSELLO MUNICIPAL DA MULLER

O Consello Municipal da Muller é un órgano asesor, consultivo, participati-

vo e de seguimento e canalización da xestión municipal para todas aquelas 

accións de promoción da igualdade de oportunidades, así como canle para o 

potenciamento da participación das mulleres e a coordinación das políticas de 

igualdade dos colectivos que o compoñen. Integran este Consello vinte e sete 

asociacións, colectivos e grupos.

2 Agrupación de Xordos - Comisión da Muller

2 Anacos da Cidade - Colectivo Cidadán

2 Asociación de Amas de Casa «Montealegre»

2 Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense

2 Asociación de Mulleres Empresarias

2 Asociación de Mulleres Rurais «Clarexar» de Palmés

2 Asociación de Mulleres Rurais «San Amaro» de Oira

2 Asociación de Mulleres Rurais «Santa Águeda» de Seixalvo

2 Asociación de Mulleres Rurais «Volvoreta» de Velle

2 Asociación de Mulleres Rurais «Xesta» de Covadonga

2 Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas

2 Asociación de Viúvas «María Andrea»

2 Asociacion Española Contra o Cancro de Ourense

2 Asociación para a Prevención da Exclusión Social

2 Central Sindical Independiente y de Funcionarios

2 Comisións Obreiras de Galicia - Secretaría da Muller

2 Confederación Intersindical Galega - Secretaría da Muller

2 Esquerda Unida - Área da Muller

2 Federación de Asociacións Veciñais «Limiar»
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2 Fundación Taller Solidaridade

2 Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista 

Obrero Español - Área da Muller

2 Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego - Área da muller

2 Grupo Municipal do Partido Popular - Área da Muller

2 Marcha Mundial das Mulleres

2 Sindicato Galego de Traballadores do Ensino

2 Unión Xeral de Traballadores - Secretaría da Muller

2 Universidade de Vigo - Área de Igualdade

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN E SEGUIMENTOS DA VIOLENCIA 
EXERCIDA CONTRA AS MULLERES

Presidida pola concelleira de igualdade esta comisión de traballo ten como 

obxectivos principais a sensibilización e responsabilización dos profesionais 

da sanidade ante situacións de violencia intrafamiliar ou de xénero; a coor-

dinación das actividades derivadas; a análise da situación obxectiva do mal-

trato e o seu tratamento no ámbito municipal; a incentivación da detección 

de casos de maltrato; o deseño de programas de intervención e prevención; a 

elaboración de protocolos de actuación; a sensibilización con accións informa-

tivas, divulgativas, de orientación, preventivas, asistenciais, de capacitación e 

de investigación; a avaliación do cumprimento de circuitos e protocolos; a for-

mación e difusión das novas tendencias neste ámbito asistencial; a coordina-

ción e motivación da investigación; a activación dun sistema de información 

coordinado coa administración sanitaria e o ofrecimento de recursos dirixidos á 

investigación psicosocial.

PLAN PARA A PROMOCIÓN DA EQUIDADE 
DE XÉNERO NO CONCELLO DE OURENSE

O Plan para a Promoción da Equidade de Xénero no Concello de Ourense foi deseña-

do desde a Concellaría de Igualdade e aprovado polo Pleno do Concello de Ourense.

Este Plan, que foi recentemente publicado e iniciada a súa posta en andamento, 

foi concebido e elaborado para ser implementado nos vindeiros catro anos e in-

sérese no compromiso do Concello de Ourense para o avance das políticas locais 

Exposición El Voto Femenino en España promovida polo Instituto de la Mujer do Ministerio de Igualdad 
e organizada pola Concellaría de Igualdade no Auditorio Municipal de Ourense. Marzo de 2010.
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de igualdade de oportunidades e a construción dun municipio máis igualitario 

no marco das directivas europeas e das lexislacións galega e estatal.

A igualdade de oportunidades real implica a transformación do conxunto das 

persoas, organizacións e ámbitos de actividade social e económica, públicos e 

privados, e require a implicación activa e o compromiso de toda a sociedade pa-

ra o tránsito a territorios máis modernos, xustos e igualitarios.

Con este Plan a Concellaría de Igualdade disponibiliza un instrumento operativo e 

flexíbel para desenvolver actuacións eficientes para a mellora dos niveis de igual-

dade e contribuír á redución dos défices de participación social, cultural e econó-

mica das mulleres no cambio social e na modernización permanente do municipio.

EDICIÓNS

Xénero Humano. Caderno de Igualdade. Unha aposta firme da Concellaría de 

Igualdade que pretende consolidar unha publicación que amplíe e prestixie o 

tratamento dos temas relacionados coa igualdade e o xénero; un espazo onde 

exercer a libre expresión de ideas emancipadoras que contribúan a difundir o 

pensamento e acción de xénero desde perspectivas local, nacional e global.

Visión dos roles de xénero nos centros de ensino do Concello de Ourense. Vídeo 

didáctico dirixido a escolares realizado en colaboración coa Federación Municipal 

de Asociacións de Nais e Pais de Ourense. 

Do mar e do interior. DVD que recolle os intercambios de experiencias de carác-

ter cultural e lúdico entre mulleres do interior pertencentes ao Consello Municipal 

da Muller de Ourense e mulleres da costa da vila do Grove, actividade promovida 

ao amparo dun convenio entre as concellarías de igualdade dos dous concellos.

Plan para a Promoción da Equidade de Xénero no Concello de Ourense que reco-

lle o texto íntegro do plan aprovado por asentimento polo Pleno do Concello de 

Ourense no mes de de 2010.

Materias impresos de carácter divulgativo.

Mulleres da costa e do interior compartindo espazos, memoria e vivencias no marco do 
programa de colaboración entre os concellos de Ourense e O Grove. Vídeos Do mar e do interior 

e Visión dos roles de xénero nos 
centros de ensino do Concello 
de Ourense.
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ESCOLAS INFANTÍS

As Galescolas, Rede de Escolas Infantís de Galiza, renomeadas como A Ga-

liña Azul, están formadas por centros educativos de 0 a 3. Xestionados polo 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar teñen un marcado ca-

rácter educativo-asistencial e procuran a adaptación aos conceptos de fami-

lia do século XXI facilitando a conciliación da vida laboral e persoal e a súa 

inserción laboral.

A Rede Galega de Escolas Infantís de Galiza é servizo de calidade que potencia 

a educación en galego, na tolerancia e no respecto, superando o concepto de 

garda e custodia, consciente da necesidade de transmitir valores e habilida-

des sociais que ultrapasen os tradicionalmente inculcados nas familias gale-

gas, sempre con sobrecarga sobre as mulleres.

No Concello de Ourense están funcionamento dúas escolas infantís, en Ber-

rocás e na Cidade Vella na rúa de Colón. A Concellaría de Igualdade ten 

competencias na xestión das escolas infantís formando parte do órgano de 

selección de persoal do centro e participando no goberno da mesma a través 

do Consello Escolar.

O Concello cede o uso do inmóbel e asume os custos de mantemento do edifi-

cio e dos exteriores, a limpeza das aulas, vixilancia e seguridade e a dotación 

dos medios necesarios para o funcionamento correcto das escolas infantís.

A Concellaría de Igualdade forma parte da comisión mixta para o seguimen-

to –e no seu caso proposta- do proxecto pedagóxico das escolas elaborado 

pola Comisión Educativa das Escolas Infantís e aprobados polo Consello Es-

colar das mesmas así como na avaliación dos resultados pedagóxicos e eco-

nómicos. 

Corresponden ao Concello os gastos de conservación e mantemento das ins-

talacións e do sistema de detección e extinción de incendios e o plan de 

evacuación do centro; igualmente. Igualmente, corresponde á concellaría 

o mantemento das instalacións eléctricas e de subministracións así como 

saneamento e recollida selectiva do lixo e a dotación material. As enerxías 

eléctrica e calorífica, a limpeza xeral diaria das instalacións así como limpe-

zas extras e mantemento dos accesos ao centro, exteriores, axardinamentos 

e elementos integrados na estrutura do centro, liña telefónica, ADSL e segu-

ridade, son todas responsabilidades da Concellaría de Igualdade e con cargo 

aos seus orzamentos.

Galescola na cidade vella sita na rúa de Colón nun edificio rehabilitado polo arquitecto 
Manuel Gallego Jorreto (Premio Nacional da Cultura Galega no ano 2008).

Mulleres participantes no Obradoiro Testosterona sobre roles masculinos 
con motivo do Día Internacional da Muller de 2010.
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CONCELLARÍA DE IGUALDADE, XUVENTUDE E VOLUNTARIADO 

DO CONCELLO DE OURENSE

PSICÓLOGA DO CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL Á MULLER (CIMM) 

DA CONCELLARÍA DE IGUALDADE

EDUCADORA SOCIAL DO CIMM DA CONCELLARÍA DE IGUALDADE

ASESORA XURÍDICA DO CIMM DA CONCELLARÍA DE IGUALDADE

CONCELLARÍA DE BENESTAR DO CONCELLO DE OURENSE

GABINETE DE ORIENTACIÓN E MEDIACIÓN FAMILIAR 

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DO CENTRO DE SAÚDE NÓVOA SANTOS

SERVIZO DE MENORES

DEPUTACIÓN DE OURENSE

ASOCIACIÓN DE MULLERES SEPARADAS E DIVORCIADAS DE OURENSE

CRUZ VERMELLA

CENTRO DE INICIATIVAS PARA A MOCIDADE DE OURENSE

ASOCIACIÓN  DE FIBROMIALXIA E SÍNDROME 

DE FATIGA CRÓNICA DE OURENSE

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO

COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE CRISTAL-PIÑOR

CENTRO DE SAÚDE NÓVOA SANTOS

SERVIZO DE URXENCIAS DO COMPLEXO HOSPITALARIO 

DE OURENSE CRISTAL PIÑOR

GUARDIA CIVIL (EQUIPOS MULLER MENOR) 

POLICÍA AUTONÓMICA

POLICÍA NACIONAL

POLICÍA LOCAL

CENTRO PENITENCIARIO DO PEREIRO DE AGUIAR

COLEXIO DE AVOGADOS/AS

MAXISTRATURA DO PAZO DE XUSTIZA (VIOLENCIA DE XÉNERO)

CLÍNICA MÉDICO FORENSE

CÁRITAS DIOCESANA

CENTRO ALUMAR

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR

ENTIDADES DA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN E SEGUIMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO EN OURENSE










