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Por acaso será unha feliz coincidencia que 1983 sexa o ano de creación do Consello da Cultura Galega,

do Instituto de la Mujer (dependente do Ministerio de Cultura) e que saian á luz os primeiros números de

dúas publicacións feministas que agora fan os seus vinte e cinco anos de existencia ininterrompida:

Andaina. Revista do Movemento Feminista de Galicia e a Festa da Palabra Silenciada, e que se ela-

bore unha “Carta dos Dereitos da Muller Traballadora”. Por acaso será tamén unha feliz coincidencia

que “autonomía” e “democracia” dean nome a aspiracións e desexos compartidos por galegas e gale-

gos. Non é posible referírmonos á nosa historia recente, ás transformacións sociais, económicas, polí-

ticas ou culturais, aos cambios na vida individual e colectiva, cotiá e institucional, sen ter en conta a

contribución e o papel desempeñado polo movemento feminista galego, como tampouco o movemento

feminista pode ser analizado á marxe das condicións sociais e os acontecementos políticos destes anos.

É un feito innegable que as posibilidades das mulleres galegas no exercicio da súa cidadanía víronse

ampliadas de xeito significativo nestes vinte e cinco anos. Chegar ata aquí non foi tarefa doada. Da tran-

sición política á democracia e aos comezos da política paritaria, hai moitos esforzos, soños e loitas que

conforman todo un tempo, para expresalo resumidamente, 

TRANSFORMANDO A REALIDADE, a construción cultural do sexo-xénero e a sexualidade, a especifici-

dade do sistema patriarcal galego, a loita contra os estereotipos e as desigualdades, contra a división

sexual do traballo, a loita pola liberdade, a igualdade e a participación democrática marcan as reivin-

dicacións do movemento feminista galego destes anos. Son anos de debate mudando a conciencia

social e política de mulleres e homes (aborto, divorcio, igualdade de dereitos, violencia, acceso ao

poder...), recuperando a memoria e a historia, pensando, traballando e construíndo riqueza, transfor-

mando a vida cotiá e CREANDO CULTURA.

Froito das loitas contra a discriminación das mulleres, contra as desigualdades e inxustizas, pola

consecución dos dereitos civís, políticos e sociais, e da participación activa das mulleres asistimos,

paseniñamente, a un dos máis importantes cambios: a posta en marcha dunha lenta e pacífica revolu-

ción cultural, social e política. Na nosa contorna quizais sexa hoxe difícil atopar alguén, agás certos

núcleos ideolóxicos recalcitrantes, que realmente crea que as desigualdades sociais e políticas entre

homes e mulleres son debidas á natureza, que a bioloxía ou a anatomía sexa o destino, ou o que é o

mesmo, que son algo dado, permanente e inmutable, inevitable e, xa que logo, incuestionable. Agora

ben, malia os grandes pasos dados, a tarefa non está rematada, lonxe estamos aínda da igualdade plena

entre homes e mulleres, o que supón non deixarse levar polo “espellismo da igualdade”.
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I. TRANSFORMANDO A REALIDADE

A socialización, a educación, os costumes e as leis, en toda cultura, son producidos segundo unha orde

socio-sexual de longa duración, que dita as normas e formas ideais de ser home ou de ser muller. Toda

cultura contén un sistema de pensamento sobre o masculino e o feminino, e os saberes responden nor-

malmente aos patróns marcados pola construción social e cultural do sexo-xénero. En Occidente duran-

te séculos –sempre tendo en conta as excepcións e as peculiaridades dos distintos períodos históricos–

ás mulleres negóuselle o acceso á cultura, foron colocadas, pensadas e representadas do lado da natu-

reza e deste xeito naturalizábanse tamén as desigualdades e inxustizas, os desequilibrios de poder entre

os sexos. A naturalización (dos pobres, dos negros, dos indios...) é un vello e ben coñecido trebello para

xustificar as desigualdades sociais, as relacións xerárquicas de poder e, no caso de máis da metade da

humanidade, as mulleres, foi unha recorrente escusa. A pregunta polo papel das mulleres na cultura

galega non se pode abordar sen botar unha ollada ao movemento feminista. Nos países occidentais o

movemento feminista dos anos setenta, o chamado Movemento de Liberación da Muller, vai arremeter

contra e a cuestionar unha orde social-sexual que adxudica ás mulleres “un lugar natural” e idealiza o

seu ser muller como nai e anxo do fogar, trabando o seu acceso á cultura e ao coñecemento, excluín-

doa –ou facéndoo exclusivo– do mundo económico, político, científico e cultural que, pois, será o mundo

público dos homes ou masculino. Ser nai, esposa, ama de casa, é a única actividade económica, cul-

tural e social que lle está permitida á “Muller”, malia que as mulleres, as das clases populares, sem-

pre traballaron fóra e na casa, sempre pensaron e contribuíron á sociedade e á cultura. A crítica da fami-

lia, da división sexual do traballo e a non asignación de valor ao traballo doméstico, xunto coas deman-

das de liberdade sexual, conforman as liñas dun movemento que tenta acadar autonomía, indepen-

dencia, liberdade e democracia para as mulleres. 

Ben é certo que o movemento feminista dos setenta non nace dun baleiro. A historia do femi-

nismo ten que ser tida en conta e así lembrar, fronte á desmemoria, as grandes ondas feministas que

o precederon. O feminismo como un movemento social e político agroma no século XVIII, vinculado á

revolución industrial, á Ilustración e ás revolucións francesa e norteamericana, conformando a primeira

grande onda emancipatoria; a segunda xurdirá no século XIX co desenvolvemento do feminismo liberal

e do feminismo de clase, que terá como eixe a explotación económica das mulleres. Atopámonos entón

co feminismo social e político, coa loita pola igualdade e coa creación do movemento sufraxista. O femi-

nismo contemporáneo constitúe a terceira onda e vai desde os anos setenta ata hoxe, cando se come-

za xa a falar dunha cuarta onda ante a globalización económica e a nova orde mundial. A Room of One’s

Own (1929) de Virginia Woolf; Le dieuxième sexe (1943) de Simone de Beauvoir; The Femenine

Mystique (1963) de Betty Friedan; Sexual Politics (1970) de Kate Millett, serán os referentes na loita

pola liberación da muller, mobilizándose e esixindo transformacións máis profundas. O aceso á educa-

ción e o dereito ao voto non son suficientes para acadar a eliminación da opresión e da discriminación.

Independencia económica e de criterio serán a trabe: “Un cuarto propio”, “non se nace muller, chéga-

se a selo”, distintos modos e modelos de ser muller, “o persoal é político”, os seus eixes. Elabóranse

teorías para explicar o porqué da xerarquía entre os sexos, o porqué da opresión e discriminación das

mulleres, o porqué das desigualdades entre homes e mulleres. A teoría do patriarcado, a crítica ao
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androcentrismo ou, logo, o sistema sexo-xénero permiten desmontar a naturalización e a feminidade

normativa, amosando que as desigualdades adoptan formas diferentes segundo sexa o grao de desen-

volvemento económico, a tradición cultural ou o sistema socio-político dun país.

Se atendemos, pois, á súa especificidade, o movemento feminista en Galicia (MFG), e en España,

vai ser máis serodio ca na maioría dos países occidentais. A ditadura franquista e a súa fin sitúan os

modos e os tempos. Durante a transición da ditadura á democracia, as mulleres e as feministas incor-

póranse ás mobilizacións a prol dos cambios políticos, agroman as reivindicacións e as loitas contra

a discriminación, reclamando a súa liberación: contra o delito de adulterio, polo dereito ao aborto e a

anticoncepción, ademais das cuestións económicas e sociais. 1976 é a data do xurdimento do MFG.

Os finais dos setenta e comezos dos oitenta son os anos de eclosión, nos que se forman os primeiros

grupos autónomos feministas galegos, (AGM, FIGA) e saen do prelo os primeiros ensaios feministas:

A muller en Galicia (1977) e Recuperemos as mans (1980) de María Xosé Queizán, Cartas a Rosalía

(1981) de Teresa Barro. Nos anos oitenta as actuacións concéntranse nas agresións sexuais e na vio-

lencia contra as mulleres e así mesmo inzan as diferenzas o interior do movemento. Entre 1985 e 1990

xorden unha serie de organizacións feministas mixtas ou independentes: Mulleres Nacionalistas Gale-

gas, Mulleres Libres, o “Grupo de estudios sobre a condición da muller, Alecrín”, e en anos seguintes

Mulleres Progresistas, as primeiras organizacións de Mulleres Rurais, Mulleres Cristiás ou Mulleres Anti-

militaristas, entre outras. Ata entrados os oitenta non se forman organizacións de mulleres nos sindica-

tos e partidos. Polémicas entre o feminismo da diferenza ou o da igualdade, entre unha liña máis refor-

mista ou defensora do feminismo institucional e unha liña independente e de clase xeran, tras a forza

da eclosión, unha certa deflación que se vai acusar nunha menor presenza pública e na perda de uni-

dade durante os noventa. A convocatoria do “8 de Marzo” desde 1987 a 1997 deixa de ser unitaria,

agás na cidade de Vigo. Contra a entrada na OTAN, nas campañas de insubmisión ao servizo militar,

contra as guerras do Golfo, dos Balcáns ou de Iraq, antimilitarismo, pacifismo e feminismo intersec-

cionan. Co ecoloxismo ocorrerá outro tanto, o ecofeminismo e a soberanía alimentaria estarán

presentes, como queda reflectido nos actos da Marcha Mundial Europea celebrada en Vigo, cando o

movemento, recuperando presenza desde o 2000, retoma a rúa en 2004, ou nas mobilizacións pola

catástrofe do Prestige.

A especificidade atinxe tamén aos temas de discusión. Na cultura galega funcionaban unha serie

de tópicos e estereotipos sobre “a muller galega forte”, o matriarcado, unha maior permisividade sexual

ou o patriarcado con igualdade de dereitos, mesmo a idea de que Galicia era un país feminista, que res-

pondían a unha imaxe distorsionada das relacións homes-mulleres, mitificadora, mistificadora e esen-

cialista. Ponse no punto de mira o sexismo, a misoxinia e o patriarcado. Enxergase a crítica do sistema

patriarcal galego, tirando por terra ficcións e tópicos, amosando as desigualdades entre homes e mulleres

no noso contexto. Textos como os de Ramona Barro e Nanina Santos: “Controversia sobre a muller gale-

ga. Trazos patriarcais do pensamento galeguista” (1988), de Carmen Blanco: Nais, damas, prostitutas

e feirantas (1995) ou A misoxinia en Pondal (1999) de María Xosé Queizán, entre outros, son un exem-

plo. En xeral, trátase de desartellar a visión dun “machismo atenuado”. En Galicia existe un sistema

patriarcal e, por suposto, non hai unha “verdadeira muller galega”. Os estudos antropolóxicos axudan a

desbotalo: Lourdes Méndez (1988): “Cousas de mulleres”. Campesinas, poder y vida cotidiana (Lugo
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1940-1980); e Marcial Gondar: Mulleres de mortos. Cara a unha antropoloxía da muller galega

(1991), onde se pon de manifesto a división do traballo simbólico en función do sexo, como recae nas

mulleres a eticidade do grupo, o cumprimento das normas, potenciando os estereotipos e agochando

os novos modelos de muller. Non obstante segue a haber un baleiro, no que a investigacións históricas

e antropolóxicas sobre a construción do sexo-xénero se refire, en Galicia. O feminismo galego estará

atravesado pola cuestión nacional, tendo que enfrontar a relación co nacionalismo e o seu proxecto

emancipatorio. Neste sentido outro dos temas será a comparación entre a valoración social da lin-

gua galega e a das mulleres, as achegas de María Xosé Queizán e Pilar García Negro son das máis

significativas.

A dobre ou tripla xornada, a igualdade salarial, contra o paro feminino, polo traballo doméstico

compartido, polo dereito ao aborto, a crítica da prostitución, polos dereitos das lesbianas, pola liberda-

de sexual, contra a violencia, as agresións e o acoso sexual, serán obxecto de campañas e mobiliza-

cións, mentres que na rúa estes son algúns dos lemas cantados a coro o 8 de Marzo:

—¡Viva a loita de liberación da muller! 

—Non ás discriminacións por razón de sexo.

—Igualdade. ¿Onde estas? 

—Nin guerra que nos mate, nin paz que nos oprima.

—Pola igualdade que fornece a paz. Contra a opresión que alenta a guerra. 

—Liberdade para andar soas. Traballo remunerado para ser independente 

—Traballo doméstico repartido! 

—¡¡Loitemos contra as discriminacións laborais en función do sexo e reclamemos o dereito a

unha vida digna!! 

—¡¡Muller!!: ¡¡Organízate e loita contra os despidos e as agresións sexistas!! 

—Sexualidade non é heterosexualidade. Defendamos con orgullo o noso lesbianismo.

—Sexualidade non é maternidade, parir non é o destino da muller.

—Aborto libre e gratuíto na rede sanitaria do Estado. A muller decide.

—¡Muller perde o medo... únete a nós! ¡Responde ás agresións! ¡Denuncia as violacións! 

—¡Queremos andar tranquilas! 

—Non máis violacións. Non máis agresións.

—A resposta non é o silencio senón a loita.

—Marxinación, pobreza e exclusión teñen nome de muller. 

—Menos discursos e máis recursos.

—Elixe: compartir ou discriminar.

—Nin guerra, nin machismo, nin mareas. Nunca máis chapapote patriarcal. 

A interacción entre o MFG e as mulleres dos partidos políticos teñen como resultado a incorpo-

ración das demandas das mulleres á axenda pública tanto a nivel da Administración central como, con

diferentes formas e tempos, da Administración autonómica e da local, convértense, pois, nun obxecti-

vo das políticas públicas. En 1983, diciamos, créase o Instituto de la Mujer, con rango de Dirección
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Xeral, dependente do Ministerio de Cultura e logo do de Asuntos Sociais. A súa estrutura non será

reformada, con cambios non moi significativos, ata o ano 1997 co goberno do PP. A partir da creación

do Instituto irán xurdindo organismos semellantes noutras comunidades autónomas. En Galicia haberá

que agardar á creación en 1991 do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller

(SGPIHOM), adscrito á Consellería de Traballo e Benestar Social e, posteriormente, á Consellería de

Familia, Muller e Xuventude (Servizo Galego de Igualdade, SGI). Antes, en 1988, establecérase unha

Comisión Interdepartamental da Muller. A finais dos oitenta van darse unha serie de iniciativas parlamen-

tarias para a creación dun Instituto Galego da Muller que, por diversas razóns, e sobre todo por falla de

vontade política, non callan. Neste contexto fórmase un movemento de mulleres que recollerán sinatu-

ras para presentar a que en principio sería a primeira Lei de Iniciativa Popular. Aglutinadas arredor do

lema “Nós mesmas”, mobilízanse por toda Galicia e organízanse actos. Esta iniciativa xera un amplo

debate no seo das organizacións feministas, onde un sector apoia a vía institucional e outro cuestiona

un “feminismo institucional”; e tamén nos partidos políticos que teñen que definirse respecto do seu

propio modelo político sobre esta cuestión, así como na sociedade en xeral. 

Os cambios lexislativos tras a aprobación da Constitución foron importantes para acometer refor-

mas en relación coa situación social das mulleres. Se temos en conta que partiamos da ditadura

franquista, moito había que mudar para acadar a igualdade ante a lei e plasmar os dereitos cívicos e

políticos máis elementais. A política de igualdade de oportunidades vaise converter, a partir de aí, no

tipo de política do goberno central e tamén dos autonómicos, aínda que, ben é certo, a vontade políti-

ca para levala acabo foi desigual, como pode verse no noso caso. Os plans de igualdade de oportuni-

dades, entón, xunto coas medidas e cambios lexislativos, foron o instrumento empregado durante os

anos oitenta e noventa. Compre salientar que a normativa europea ten impulsado en boa parte tamén

o traballo institucional. O Primeiro Plan de Igualdade (1988-1990) servirá de modelo, con case nin-

gunha ou poucas modificacións, aos plans doutras administracións. En Galicia este é claramente o caso

do primeiro plan (1992-1994). No ano 2007 aprobase o V Plan do Goberno Galego para a Igualdade

entre Mulleres e Homes (2007-2010) onde se introduce a estratexia do mainstreaming, a transversa-

lidade, isto é, a nova ferramenta das políticas de igualdade. 

Como diciamos, o movemento feminista e as mulleres dos partidos políticos e sindicatos fan pre-

sión por meter na axenda política as súas demandas e comeza a institucionalización. O movemento

feminista, sendo democrático-participativo, vaise ver tensionado pola cuestión do “feminismo institu-

cional” e pola da representación, é dicir, pola escaseza de mulleres na política representativa e nos pos-

tos de decisión e poder. Convén botar contas neste senso. En 1985, na segunda lexislatura do Parla-

mento galego, hai unha deputada. Na terceira (1989) son nove, na cuarta (1993) son dez –nesta lexis-

latura o goberno galego crea a Consellaría de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude; e

no ano 1994, no Parlamento, crease a Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, que

ten como primeira actividade a elaboración dun comunicado que se levou á Conferencia da Muller en

Beijing en 1995–; na quinta (1996) son 17, na sexta (2000) son 20, e na sétima (2005) son 25 depu-

tadas, e por primeira vez a Presidencia do Parlamento está en mans dunha muller, Dolores Villarino. O

goberno será paritario e créase a Secretaría Xeral de Igualdade. Se antes apuntabamos a opción por

unha política de igualdade de oportunidades a través dos PIOMS, agora atopámonos coa política de
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acción positiva e o debate sobre o sistema de cotas, a partir do establecemento dunha cota do 25 por

cento no congreso do PSOE en 1988, tanto nos partidos políticos como na sociedade en xeral, debate

que continua a producirse coa defensa da democracia paritaria nos últimos anos e que afecta xa á com-

posición dos gobernos central, autonómicos e locais. Se seguimos a facer números: a primeira consellei-

ra da Xunta de Galicia foi María Jesús Sainz García na segunda lexislatura. Ata a lexislatura 2001-2005,

é dicir, en 27 anos, o total ascende a seis conselleiras. As contas tampouco son mellores na política

local, por exemplo, en 2003 Galicia ocupa o último posto do Estado en número de mulleres alcaldesas

(4,46 por cento) e o terceiro peor no número de concelleiras, só superado por Aragón e Castela-León.

Nos datos publicados a día de hoxe, Galicia ocupa o nivel máis baixo de participación, só hai un 8 por

cento de alcaldesas. En xeral, na década dos noventa constitúense as primeiras vogalías de mulleres

nas asociacións veciñais, as primeiras concellerías da muller e os primeiros consellos municipais de

mulleres. Así mesmo xorden as primeiras Casas de Acollida para mulleres maltratadas e os Centros

de Información para mulleres.

O desenvolvemento do feminismo académico é outro dos indicadores do acontecido nestes anos.

Os primeiros anos do MFG son os das Xornadas (Vigo 1986, II Xornadas Feministas Galegas; Compos-

tela 1988, IV Xornadas Feministas “Violencia machista” da Coordinadora de Organizacións Feministas

do Estado Español...), e de significativa incorporación das mulleres á educación universitaria. En 1983

aparecen os primeiros grupos de mulleres na universidade onde se desenvolve unha importante activi-

dade. Con todo, a non existencia dun MFG forte e a debilidade da política autonómica neste campo,

déixase sentir nunha máis serodia articulación dos estudos feministas e de xénero nas universidades

galegas, malia a existencia desde finais dos anos oitenta de grupos de investigación e de profesoras e

investigadoras nesta liña. Así, haberá que agardar ata a constitución no ano 2000 na Universidade de

Vigo da Cátedra Caixanova de Estudos Feministas, na Universidade da Coruña, no ano 2001, do Semi-

nario Interdisciplinar de Estudos Feministas e, en 2006, do Centro de Investigacións Feministas e Estu-

dos de Xénero (CIFEX) na Universidade de Santiago de Compostela. Non obstante, a realización de

congresos, cursos, seminarios e xornadas foi o medio para espallar e dar a coñecer a teoría feminista e

os estudos de xénero, para abordar e debater os problemas das relacións e desequilibrios de poder entre

mulleres e homes nos distintos campos, para pensar as semellanzas e diferenzas entre mulleres. “Muller

e educación” (1990); “Muller e cultura” (1992); “A investigación histórica das mulleres” (1994);

“Filosofía e xénero” (1995); “Mulleres e institución universitaria en occidente” (1996) son algúns dos

grandes congresos realizados en diferentes ámbitos do coñecemento. Ademais de actas de congre-

sos e cursos publícanse libros e artigos que recollen as achegas das mulleres e das teorías feministas

ao coñecemento.

Unha liña importante será a de ir incorporando materias e contidos desde a perspectiva feminis-

ta e de xénero, dando conta así do propio traballo e da cada vez meirande produción académica. Ofré-

cense cursos de posgrao e másters. O primeiro posgrao “Muller, Historia e Sociedade” impártese nos

cursos 1988-89, 89-90 e 90-91 (USC-IDEGA), ata dez anos despois non xorde unha nova e conti-

nuada oferta de másters en Educación, Xénero, Igualdade, Axentes de Igualdade e Políticas públicas,

no curso 2000-01 (USC), e no 2004-05 na Universidade de Vigo (coa nova reforma son Programas

Oficiais de Posgrao), e no curso 2005-06 na Universidade da Coruña. Nos últimos anos, e ao fío das
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normativas lexislativas, inícianse políticas de igualdade nas universidades galegas, tratando de incidir

con medidas que corrixan o desequilibrio entre unha maioría de mulleres na universidade e unha cati-

va minoría nos postos de decisión e de investigación, así como no escaso número de catedráticas. No

ano 2007 a Xunta de Galicia crea a Unidade Muller e Ciencia, unha das pioneiras no Estado, e no pri-

meiro caderno editado por esta Unidade: As Mulleres no sistema educativo de Galicia: situación actual

(2007), poden verse os datos e a evolución no ensino en xeral e no universitario en particular.

Abundan igualmente as xornadas, cursos e seminarios sobre coeducación, educación e linguaxe

non sexista, plasmándose na elaboración de materiais e guías didácticas para o ensino primario e

secundario. Xurdindo colectivos de mulleres ensinantes como Do Rosa ao Violeta (1989) ou María Cas-

taña (1992). Se a educación en igualdade é fundamental non é menos importante o papel dos medios

de comunicación. Aquí hai que sinalar a creación en 1997 de MUGACON, unha asociación de mulle-

res xornalistas, entre outras das iniciativas para tentar combater a persistencia de modelos e estereoti-

pos sexistas na publicidade e nos medios de comunicación, tentando acadar unha meirande difusión do

traballo realizado polas mulleres, tanto de xeito individual como colectivo, transmitindo, xa que logo,

unha visión positiva, procurando un tratamento axeitado da violencia machista.

II. CREANDO CULTURA

PENÉLOPE

Declara o oráculo:

“Que á banda do solpor é mar de mortos,

incerta, última luz, non terás medo.

Que ramos de loureiro erguen rapazas.

Que cor malva se decide o acio.

Que acades disas patrias a vindima.

Que amaine o vento, beberás o viño.

Que sereas sen voz a vela embaten.

Que un sumario de xerfa polos cons”.

Así falou Penélope:

“Existe a maxia e pode ser de todos.

¿A que tanto novelo e tanta historia?

EU TAMÉN NAVEGAR”.

Xohana Torres 

Vinte e cinco anos, pois, mudando leis, costumes, tirando ficcións e estereotipos, eliminando barreiras,

abrindo portas, innovando... transformando a realidade e, como non, creando cultura. Polo que respec-

ta á creación cultural feminina temos que retrotraernos ao ano 1985 e ao Congreso Internacional sobre

Rosalía Castro, organizado polo Consello da Cultura Galega e a USC, no centenario da súa morte. Aquí

toma corpo unha recuperación e unha reivindicación feminista de Rosalía de Castro, crítica coas inter-

pretacións tradicionais da súa obra como romántica e sentimental, amosándose unha escritora pioneira
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e rupturista, devolvéndolle a súa orixinalidade e universalidade, lonxe de mitificacións, e tamén sina-

lando o recoñecemento e a débeda das mulleres e escritoras galegas con ela. Rosalía convértese no

referente simbólico da escrita feminina, dando pé a un diálogo múltiple e ao xurdimento do feminismo

literario, sen parangón noutras literaturas, coa eclosión das poetas. As revistas Andaina e a Festa da

Palabra Silenciada contribuirán decisivamente tanto como canles de expresión da escrita e da creación

como a gañar estima e recoñecemento. Outro referente sen o que dificilmente se poden comprender as

ousadas voces das mulleres é Xohana Torres, co final do seu poema “Penélope”, o “Eu tamén navegar”,

condensará o berro expresivo da creación feminina/feminista en Galicia. Agora ben, a creación concén-

trase sobre todo na poética, co cal outros xéneros, como teatro ou narrativa, apenas comezan a agro-

mar. A presenza de mulleres na literatura infantil e xuvenil é máis salientable. Con todo, temos que reter

que, unha vez máis botando contas, na Real Academia Galega ingresa a primeira muller no ano 1986,

Olga Gallego. Dez anos máis tarde farao Luz Pozo e ata a máis recente, Margarita Ledo en 2008, incor-

poraranse Xohana Torres no 2001 e Rosario Álvarez no 2003. Se a isto lle engadimos que desde o ano

1987, dedicado a Francisca Herrera, ata o 2007, que foi a María Mariño, non houbo ningunha muller

no día das Letras Galegas, non temos máis que sorprendernos da extraordinaria forza que acada nes-

tes anos o feminismo literario e a escrita feminina. Literatura galega de muller (1991), Palabra de

Muller (1992), Daquelas que cantan… Rosalía na palabra de once escritoras galegas (1997), As

mulleres escritoras (1860-1870). O xenio de Rosalía (2002), Escrita e mulleres. Doce ensaios arre-

dor de Virginia Woolf (2003), Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación (2005), son

algúns dos títulos das publicacións que se ocupan da creación, da recuperación histórica, da análise e

do debate arredor da escrita feminina e as escritoras. 

Ante a carencia dunha editorial feminista, Edicións do Castro dará acollida ás publicacións femi-

nistas desde os primeiros anos. En 1999 A Nosa Terra abre a colección “Mulleres”, onde se publican

biografías e diarios de mulleres galegas. No 2000 Edicións Xerais de Galicia inicia “As Literatas”, tra-

ducindo obras de escritoras galegas e internacionais. En 2004, baixo o título “As letras das mulleres”,

Edicións Sotelo Blanco e o SGI sacan do prelo unha serie de textos fundamentais do feminismo. Por

acaso, será tamén casualidade que a tradución ao galego d’O segundo sexo de Simone de Beauvoir vexa

a luz por primeira vez en 2008. Algún intento houbo de Librerías de Mulleres, máis foi efémero, non

obstante, as organizacións feministas teñen contribuído enormemente á lectura, fomentándoa con Clubs

de Lectoras, como o alentado por Alecrín.

No mundo da arte e da cultura plástica, ademais das coñecidas Maruja Mallo, María Antonia

Dans, Mercedes Ruibal ou Menchu Lamas, vai emerxer –propiciado en boa medida por iniciativas como

a Bienal de Artistas (1988-1994), por Alecrín, e o acollemento das revistas feministas antes citadas–

un bo número de pintoras, escultoras, deseñadoras ou ilustradoras, non sempre, aínda hoxe, visibiliza-

das en certames e exposicións. Pouco a pouco vanse incorporando ao comisariado e á teoría e

crítica da arte. Faise tamén un labor de recuperación das artistas do século XX coa exposición en 1995

baixo o significativo título de “A arte inexistente”. O CGAC abrirá ao público no ano 1993 cunha expo-

sición de Mallo, en 2005 será exposta a obra de Lamas. En 2007 houbo ocasión de contemplar por

primeira vez en Galicia a arte feminista dos setenta: “A batalla dos xéneros”. No terreo musical vaise

levar a cabo un importante labor de recuperación etnográfica e de innovación, grupos de mulleres como
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Leilia (1989) ou Anubia (1996), nomes como os de Cristina Pato, Susana Seivane, Uxía e Mercedes

Peón dan boa conta das achegas e conxugacións de modernidade e tradición. Nas artes escénicas e no

campo do audiovisual segue habendo escaseza de directoras de teatro, de cine.

O Consello da Cultura Galega, ao longo destes vinte e cinco anos de existencia, ten levado a cabo

unha serie de actuacións como xornadas sobre: “A muller na cultura galega” (1999), “Muller e emigra-

ción” (2001) ou “Xénero e documentación” e “Ano María Mariño. Un balance” (2007). En 1999 publi-

ca Textos para a historia das mulleres en Galicia, de varias autoras, coordinado por María X. Rodríguez

Galdo, quen foi a primeira muller en formar parte do plenario en 1987. Ata o ano 2008 en que son

electas dúas, só será elixida unha, Pilar Cagiao. No plenario haberá outras mulleres en representación

da Universidade de Vigo, da Fundación Penzol, da Fundación Rosalía de Castro e do ILG (Camiño Noia,

Blanca Giménez, Helena Villar, e Rosario Álvarez). En Febreiro do 2005 constitúese a Comisión Técni-

ca de Xénero, dependente da Sección de Pensamento e Filosofía que terá como cometido visibilizar e

dar a coñecer as mulleres galegas e as súas contribucións á cultura. En 2007 transformarase en Comi-

sión de Igualdade, con carácter transversal. En decembro do 2005, en colaboración co portal de divul-

gación do CCG: www.culturagalega.org, cubrindo un baleiro existente comeza a circular en internet,

como unha sorte de “álbum de familia”, o Álbum de Mulleres. 

Enfrontarse ao esquecemento, á falla de transmisión, reconstruír a historia, afastar a idea de que as

mulleres non teñen pasado, son parte do legado e o esforzo feminista. En Galicia desenvólvense nestes

anos investigacións e aparecen publicacións desde esta perspectiva, ademais da antes citada, atopa-

mos os estudos de Carmen Pallares sobre as mulleres na Galicia medieval, de Pilar Cagiao sobre a

muller e a emigración e os traballos de Carme Blanco e Aurora Marco sobre as mulleres escritoras e,

no mundo da educación, entre outros. Malia a existencia de investigacións e estudos, o acceso á infor-

mación e á documentación non é doado, hai dispersión, descoñecemento e dificultades para obter unha

idea acaída do que se ten feito. Co obxectivo de ofrecer unha canle que recolla a memoria e o pasado

das mulleres en Galicia, que poña en valor e dea visibilidade ás súas achegas en todos os ámbitos,

ponse a andar o Álbum de Mulleres: un centro de documentación dixital que permita recuperar e faci-

litar o acceso á información e que sirva para a divulgación ao público en xeral e como ferramenta bási-

ca no ensino e na investigación. Con carácter quincenal vai configurándose unha galería biobliográfica,

un repertorio multimedia, no que xunto á biografía de mulleres representativas poden consultarse tex-

tos, bibliografía, obras, fotografías, materiais inéditos… Fornécese cunha liña do tempo para colocar os

acontecementos nunha perspectiva comparada, e indícanse ligazóns de interese. Igualmente importan-

tes son os “especiais” que, ao fío de celebracións ou conmemoracións anuais concretas, achegan infor-

mación e material documental. Preto de sesenta biobliografías e os especiais: 8 de Marzo, As Letras

das Mulleres, Mulleres e Ciencia, De Nenas e de Libros, Mulleres e Memoria Histórica, están xa dispo-

ñibles, así como a xornada de balance do Ano de María Mariño e as xornadas sobre Xénero e Docu-

mentación. 
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III. IMAXINAR FUTUROS

En chegando aquí, tras esta presentación sumaria que apenas pode abranguer todo o feito nos distin-

tos campos culturais, contando algo da historia, facendo memoria e botando contas, pódese dicir que

o balance é positivo mais, diciamos, non se pode caer no “espellismo da igualdade”. Nestes vinte e

cinco anos moito ten mudado nas leis, nos costumes, nos modos de pensar e de actuar, na cultura,

e semella que a igualdade entre homes e mulleres xa está acadada, con todo, a realidade cotiá e os

datos non o confirman. Tampouco é casualidade que o lema do último 8 de marzo sexa “¡Nin un paso

atrás! As mulleres non podemos perder dereitos”. Porén, hai que continuar imaxinando futuros, imaxi-

nando país, potenciando e CREANDO UNHA CULTURA DE IGUALDADE que responda aos novos retos e proble-

mas, ás vellas-novas formas de inxustiza e desigualdade.
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As mulleres decidimos!!!
Transformando a realidade, a construción
cultural do sexo-xénero e a sexualidade, a
especificidade do sistema patriarcal galego, a loita
contra os estereotipos e as desigualdades, contra a
división sexual do traballo, a loita pola liberdade, a
igualdade e a participación democrática marcan as
reivindicacións do movemento feminista galego
destes anos. Son anos de debate mudando a
conciencia social e política de mulleres e homes
(aborto, divorcio, igualdade de dereitos, violencia,
acceso ao poder…), recuperando a memoria e a
historia, pensando, traballando e construíndo
riqueza, transformando a vida cotiá e CREANDO
CULTURA.

EU TAMÉN NAVEGAR.
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PENÉLOPE

Declara o oráculo:

“Que á banda do solpor é mar de mortos,

incerta, última luz, non terás medo.

Que ramos de loureiro erguen rapazas.

Que cor malva se decide o acio.

Que acades disas patrias a vindima.

Que amaine o vento, beberás o viño.

Que sereas sen voz a vela embaten.

Que un sumario de xerfa polos cons.”

Así falou Penélope:

“Existe a maxia e pode ser de todos.

¿A que tanto novelo e tanta historia?

EU TAMÉN NAVEGAR.” 

Xohana Torres (Do libro Tempo de ría)


