
ACHEGAS Á HISTORIA 
DAS MULLERES DE PONTEVEDRA

Vítimas dun sistema que as condenou durante séculos á submisión 
e a dependencia, que as recluíu nos recantos máis escuros do tempo, 
as mulleres seguen sufrindo hoxendía a exclusión da invisibilidade 
nos discursos históricos.

Nos libros non tiveron lugar de seu as innovadoras e pioneiras 
da Idade Media, as heterodoxas e rebeldes dos tempos modernos, 
as que cultivaron as artes e as letras na época contemporánea, 
as que romperon as imposicións e entraron nas aulas do bacharelato 
e a universidade no século XX. Tampouco tiveron espazo propio as 
empresarias, as traballadoras, as artesás, as proletarias do campo, do 
mar e da cidade, as emigradas..., mulleres de coraxe e de labor que 
ficaron recluídas no silencio, no anonimato.

Ou todas as que se comprometeron coa causa da liberdade, cos 
ideais de progreso e igualdade, con Galiza e a República, e que 
foron perseguidas, aldraxadas, sinaladas, recluídas nos cárceres da 
Ditadura, durante décadas. E que despois ficaron encerradas no 
esquecemento, nunha memoria apenas pronunciada no interior 
das casas.

Mais toda esa historia, toda esa memoria vizosa e valente estaba 
aí, agardando. E agora emerxe poderosa e fecunda en imaxes e 
documentos que reflicten as caras ocultas, as voces silenciadas, os 
nomes rotos, os feitos postergados. E tamén os corpos ousados, 
as mans fortes, as palabras audaces, as mentes lúcidas, creativas, 
insubmisas. 

Todo para cumprir unha arela de coñecemento e recoñecemento, 
mais sobre todo de Verdade, para que o pano da Historia se ilumine 
con todas as cores, do gris ao violeta.

Luís Bará 
Concelleiro de Patrimonio Histórico

Para unha 
historia con 
todas as 
cores
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III. CIENCIA E CONCIENCIA
A DURA CARREIRA DA MULLER PARA OCUPAR AS AULAS

O difícil camiño percorrido pola muller ata que se normalizou a súa presenza 
nas aulas centra a terceira parte da exposición. Empezouse debatendo se era 
oportuno educalas para pensar logo que clase de educación deberían recibir. 
O século XX abriulles as portas da Universidade e a II República buscou 
estender o ensino ás clases populares, pero o franquismo impuxo un brutal 
retroceso ao defender a súa inferioridade intelectual. Rematada esa etapa 
escura, a muller converteuse en maioría nas aulas mais queda pendente o reto 
de reflectir esa maioría no espazo público.

IV. TRABALLADORAS
MULLERES DE CORAXE E DE LABOR

Con xornadas interminábeis de traballo, na casa, nas colleitas da terra 
e do mar, as mans das mulleres termaron das casas humildes, nun esforzo 
titánico por saír adiante nunha época de ausencia e miseria.
Percorreron distancias imposíbeis para levar á cidade leite, pan, auga e roupa 
recendente, sostendo sobre as súas cabezas o peso da vida. Construíron o 
futuro desfacendo pedras nas canteiras, no traballo fatigoso das fábricas, 
dos viveiros, das conserveiras, sen lei e horario, ou no servizo doméstico, con 
deberes e sen dereitos. Construíron o futuro sen tempo para soñar.

Sería imposíbel recoller nunha mostra a historia das mulleres de Pontevedra 
e por iso Do gris ao violeta só pretende ser o primeiro paso dun percorrido 
que permita ver a cidade en feminino. Pontevedra non sería quen é sen as 
mulleres que a habitaron ao longo dos séculos e esta exposición pretende 
darlle visibilidade a algunhas delas como homenaxe a todas. Mulleres de 
distintos perfís, de distintos pensamentos e condicións sociais. Pioneiras e 
intelectuais que deron un paso adiante nun mundo de homes. Traballadoras 
que camiñaron á par deles para construír a súa vida. Resistentes que saíron 
adiante cando a barbarie deixou aos seus compañeiros atrás. 

Do gris ao violeta é unha mostra composta por seis apartados. 
Neles recóllense as distintas fases da vida dunha muller e a loita do sexo 
feminino por encher as aulas. Homenaxéase ás pioneiras, mulleres adiantadas 
ao seu tempo en distintos ámbitos da sociedade pontevedresa, e a todas 
as traballadoras que coas súas mans construíron unha vida deixando atrás 
o tempo dos soños. Lembra os efectos que sobre todas as mulleres tivo a 
cruenta represión nacida do 36 e rescata os rostros dalgunhas das vítimas que 
máis directamente padeceron a barbarie fascista. Do gris ao violeta tece fíos 
na liña do tempo para destacar o papel xogado ao longo da historia polas 
mulleres de Pontevedra, donas de seu, e ponlle rostro a dezaseis delas, en 
representación das miles de biografías perdidas xa para o recordo.

I. PIONEIRAS, HETERODOXAS E REBELDES
MULLERES CORAXE, MULLERES SEN MEDO

Neste primeiro panel, a mostra detense nas 
traxectorias desas pontevedresas singulares, que 
en tempos nada doados conseguiron traspasar 
con afouteza os muros do ámbito doméstico e 
non dubidaron en incorporarse a espazos públicos 
reservados tradicionalmente ao mundo masculino, 
afrontando toda clase de críticas, incomprensións 
e mesmo persecucións. Meigas, bruxas, menciñeiras, 
curandeiras, navegantes, intelectuais, benefactoras 
dunha cidade que non sería quen é sen elas. 

II. AS IDADES DA VIDA
VIVIR É ENCHERSE DE MEMORIA

A segunda parte da exposición fai un percorrido 
polas distintas etapas da vida das mulleres 
pontevedresas, de distintas clases sociais e en 
distintas épocas da historia desde a aparición da 
fotografía. Da nenez á vellez, as imaxes permítennos 
albiscar os cambios que nos últimos séculos 
experimentaron a vestimenta, o lecer ou mesmo 
os costumes das mulleres das distintas parroquias 
da vila. Reflicten tamén a presenza feminina no 
espazo público, mais lembran que aínda quedan 
moitos estereotipos que derrubar, moitos valores 
que cuestionar e moitos pasos que dar cara a unha 
igualdade de xénero real. 

V. REPRESALIADAS E RESISTENTES
TODAS AS MULLERES FORON VÍTIMAS DA DITADURA

Esta parte da mostra amosa a brutal represión que supuxo para todas 
as mulleres a chegada do franquismo, que as anulou como cidadás para 
relegalas ao papel de nais e esposas. Foron as mulleres as que máis loitaron 
coa miseria, as rapadas polas súas ideas políticas e sindicais ou por seren 
familia de perseguidos. Foron as que sacaron adiante aos seus despois do 
asasinato, da perda dos bens, do exilio. Todas foron vítimas. E resistiron. 

VI. LIÑA DO TEMPO 
DONAS DE SEU: CONSTRUÍRON UN MUNDO QUE NON AS RECOÑECEU

As mulleres foron, en fin, protagonistas silenciosas e silenciadas da historia 
de Pontevedra e a todas elas quere homenaxear esta mostra. Desde as 
benefactoras, labregas e viaxeiras da Gallaecia ata as artesás, menciñeiras, 
soldadeiras, abadesas e raíñas da Galiza medieval, que comezaron a escrita 
dunha historia negada durante séculos. En 1405 Christine de Pizan presentou 
en París La cité des dames e acusou aos homes de tratar ás mulleres como 
seres malos e inclinados ao vicio. Arranca así o debate sobre a condición 
feminina, A querela das mulleres.

A exposición inclúe 16 biografías de mulleres 
representativas das distintas seccións da mesma.

Do apartado de traballadoras estarían Clara López Santiago, 
Clarita; Dolores Trabado; María Luisa Olañeta Barros, 
María a do Carrillo; Dolores Calviño, a señora Lola; Regina 
Filgueira Monteagudo, Regina do Batán; María del Carmen 
del Valle Río, Carmiña; Carmen Durán Constela, viúva 
de Cándido; Amancia Beloso, Mansita e Cándida Agulla, 
Tana. As pioneiras serían Amalia Armesto, Elisa Patiño y 
Meléndez, Chichana; María Vinyals y Ferrés; Daría González 
García e Mercedes Ruibal. Por último, e en homenaxe a 
todas as represaliadas, Josefina Arruti Viaño e Isolina 
Villaverde Cendón.
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Antonia Aldao
Autor Eduardo Balaca | Museo de Pontevedra

Xardíns de Vincenti, 1959
Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra

Escola do Hogar Provincial, 1960
Autor Graña 
Servizo de Patrimonio Documental e 
Bibliográfico Deputación de Pontevedra

Mulleres labregas de Ponte Sampaio
Arquivo particular

Mulleres participando na 
manifestación do 1 de maio de 1936 
en Pontevedra
Arquivo particular

Fiandeira, cadro plástico, Ca. 1915
Arquivo Pintos | Museo de Pontevedra


