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CLARA CAMPOAMOR

Campoamor foi unhaescritora, política e avogada que loitou polos
dereitos da muller e polosufraxio feminino en España.
Naceu en Madrid en 1888 no seo dunha familia humilde de
pensamento liberal. Tras a prematura morte do seu pai, viuse
obrigada a comezar a traballar aos trece anos axudándolle á súa nai.
Foi dependenta, funcionaria do corpo de Correos e Telégrafos,
profesora nas Escolas de Adultos e secretaria do diario "A Tribuna",
posto no que comezou a interesarse pola política.
Tras estas experiencias, comeza a estudar Dereito en Madrid. En
1925 noméana membro do Ilustre Colexio de Avogados, e nesta
época inicia a súa actividade política, na que se manifesta como
unha loitadora incansable pola igualdade de dereitos entre homes
e mulleres. En 1931 é elixida deputada por Madrid e forma parte do
consello que elabora a Constitución da nova república.
Campoamor defendeu a non discriminación en cuestión de xénero,
a igualdade entre os fillos maritais e extramaritais, o dereito ao
divorcio... aínda que, polo que máis se lembra, é pola súa loita a prol
do sufraxio universal. Este fíxose efectivo nas eleccións de 1933, nas
que as mulleres puideron, por primeira vez, exercer o dereito a voto
para escoller os seus representantes.
Tras o golpe militar de 1936, tivo que exiliarse e marchou a Suíza. Alí
permaneceu ata a súa morte, en 1972, xa que o réxime franquista
nunca lle permitiu regresar a España.

MARUJA
MALLO
A PINTORA GALEGA
MÁIS FAMOSA
DO SÉCULO XX

PÁX.2

MARUXA MALLO

En realidade Ana María Gómez González. Foi unha das
principais artistas da Xeración do 27.
Natural de Viveiro, Maruxa Mallo é autora dunha das obras
máis recoñecidas dentro do surrealismo europeo. Tivo
relación coas personalidades destacadas do momento, como
Salvador Dalí, Max Ernst, André Breton, Joan Miró, Federico
García Lorca, Luis Buñuel, María Zambrano, Rafael Alberti,
Miguel Hernández, Ortega y Gasset, etc. Despois da
sublevación militar de 1936 tivo que exiliarse e marchou a
Arxentina. A chegada de Perón fixo que marchase aos Estados
Unidos e, dende alí, regresou a España en 1965. Unha vez aquí,
continuou o seu labor malia ser unha descoñecida no seu
país. Nos anos noventa chegou o xusto recoñecemento da
súa obra e recibiu varios galardóns artísticos, entre eles a
Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes do Ministerio de
Cultura.

CONCEPCIÓN
ARENAL
MULLER INTELECTUAL CON
ACCESO Á CULTURA
ESCRITA DENDE A NENEZ.
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CONCEPCIÓN ARENAL

Naceu en Ferrol en 1820.
Arenal está considerada como unha das pensadoras máis
prestixiosas do seu século e foi a primeira muller en asistir a unha
universidade española. Para cursar estudos universitarios tivo que
travestirse, dado que a universidade naquela época só admitía
homes. Loitadora incansable polos dereitos das mulleres e o
recoñecemento da igualdade entre xéneros, Concepción Arenal é
unha das figuras coas que nace o movemento feminista en
España.
Deixou unha amplísima bibliografía e a súa obra acadou unha gran
repercusión internacional. Ademais da súa produción literaria, é
autora de numerosas publicacións técnicas e ensaísticas,
desenvolvidas arredor de tres grandes temáticas: a penitenciaria,
froito do seu labor como visitadora e inspectora de prisións de
mulleres, a social e a feminista.

CORALIA
E MARUXA
"AS MARÍAS"
MULLERES DE LUZ NUNHA
COMPOSTELA GRIS
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CORALIA E MARUXA

Maruxa e Coralia Fandiño, “as dúas en punto” ou “as dúas
Marías”, son dúas referentes compostelás da loita pola
liberdade.
Costureiras de profesión, saían pasear á rúa vestidas con
roupa elaborada con teas de cores alegres e vivas coma elas.
O seu xeito de vestir e a súa maquillaxe demostraban unha
intensa personalidade e un desafío a unha sociedade gris. Tras
a sublevación militar franquista de 1936 e a chegada da
represión, a súa familia quedou marcada pola relación de
varios irmáns co movemento anarquista e coa CNT. Sufriron
agresións, desprezos e mofas, chamábanlles “roxas” e
tratábanas de “putas”. A fame estivo presente diariamente nas
súas vidas a partir de entón. Elas conseguiron crear un
mecanismo de defensa para sobrevivir: tolearon. Na súa
loucura recuperaron o soño da mocidade. Escuálidas como se
saísen dun campo de concentración, sen dentes, moi
maquilladas, vestidas de luz e cor, as Marías saían pasear
todos os días ás dúas en punto, canda as badaladas da
catedral. Son quizais as mulleres máis coñecidas e retratadas
de Compostela grazas á súa estatua na alameda santiaguesa.

ELISA E JIMENA FERNÁNDEZ DE LA VEGA
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ELISA E JIMENA
FERNÁNDEZ DE LA
VEGA
AS PRIMEIRAS MÉDICAS FORMADAS
NA USC

Elisa (1895-1933) e Jimena Fernández de la Vega (1895-1984),
médicas e investigadoras xemelgas, foron as primeiras
mulleres matriculadas na Universidade de Santiago de
Compostela, concretamente na facultade de Medicina. A
culminación dos seus estudos universitarios en 1919 foi
recoñecida coa concesión da Gran Cruz de Alfonso XII por
méritos académicos. Ampliaron os seus estudos en Alemaña,
Suíza e Austria.
As irmáns Fernández de la Vega marcaron un fito na historia
da muller dado
que foron das primeiras mulleres en
doutorarse en Medicina na década dos anos 20 do século
pasado.

FILOMENA FRAGA
“NON SON ESCRITORA NIN SON
POETA, SON SÓ UNHA VELLA DE
ALDEA QUE ESCRIBIU UN LIBRO”

Filomena Fraga naceu no ano 1926 en Calo, na parroquia de Agrón do concello de
Ames. Dende moi cativa, traballou a terra no lugar de Gasamáns. Non puido ir moito
á escola, pero gustáballe tanto ler que a súa nai pensaba que había tolear polo seu
amor aos libros.
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FILOMENA FRAGA

Aos 14 anos comeza a servir nunha casa de Portanxil, onde dá mostras xa de que vai
ser unha muller valente e con carácter. A súa vea sindicalista fai que reclame un
soldo coma o dos homes, dado que facía os mesmos traballos ca eles nos labores do
campo e no coidado dos animais. Ao negárenlle o salario que reclamaba, Filomena
deixa esa casa e marcha para Negreira. Alí, traballa cunha familia que valora os seus
esforzos e que a ten ben considerada.
Casou cun home tamén adiantado ao seu tempo, co que compartía o gusto pola
lectura. Durante os 43 anos de matrimonio camiñaron e remaron xuntos, con
decisións consensuadas sempre entre os dous. Os fillos gozaron dese vivir adiantado
aos tempos e participaron na experiencia educativa innovadora Colexios Familiares
Rurais, que alternaba clases nun internado de Negreira con clases na casa. Fraga foi
presidenta da Asociación de nais e pais dese colexio.
A pesar das adversidades, Filomena sempre teimou en escribir, dado que a súa
cabeza era unha bolboreta que ía de flor en flor e inventaba contos de simples
anécdotas. A partir dun verso construía un poema enteiro, convertía en chiste
calquera diálogo e creaba adiviñas cos xestos de calquera veciño. Todo isto rebulíalle
na cabeza, pero... “como unha vella de aldea vai escribir un libro?”, preguntábase
unha e outra vez.
A casualidade fixo que coñecera a Suso de Toro, un escritor que daquela (finais dos
80) comezaba a despuntar e era profesor na Escola Agraria de Negreira, onde
estudaran os fillos de Filomena. Foi el quen a animou a xuntar nun libro aquelas
ideas que andaban pola súa cabeza e a demostrar así que os soños, se se traballan,
poden facerse realidade.
A fama chegoulle a Filomena Fraga con esta publicación, editada cos seus propios
aforros. A Cancela é unha recompilación de anécdotas e poemas que amosan a
claridade coa que a autora comprende o que a rodea e que demostran a
capacidade que sempre tivo para entender o mundo que lle tocou vivir e para
defender as causas xustas.

EMILIA PARDO
BAZÁN
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EMILIA PARDO BAZÁN

UNHA MULLER QUE DESTACOU
NUN MUNDO DE HOMES

Moitos son os adxectivos aplicables a esta muller anticipada ao seu
tempo que tiña a capacidade de non pasar inadvertida: escritora e
xornalista prolífica, viaxeira infatigable, cosmopolita, políglota,
feminista... Criticada por uns e admirada por outros, Emilia foi pioneira
en moitas cousas. É a autora do primeiro texto moderno feminista; foi
a primeira muller presidenta da Sección de Literatura no Ateneo de
Madrid e conselleira de Instrucción Pública; foi tamén a primeira
muller catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas
Neolatinas da Universidad Central de Madrid... En definitiva, unha
muller que viviu e loitou como muller nun mundo de homes.

MARCELA
E ELISA
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MARCELA E ELISA

DÚAS MULLERES
QUE CONSEGUIRON
CASAR EN 1901

Marcela e Elisa coñecéronse a mediados da década de 1880 na Escola
de Maxisterio da Coruña. Entre elas foise establecendo unha íntima
amizade, que axiña se converteu en amor. Os pais de Marcela fixeron
o posible para afastar a súa filla de Elisa e enviárona a Madrid un
tempo, mais os seus esforzos resultaron inútiles. En 1888 inician a súa
andaina como mestras e deciden vivir como “home e muller” e Elisa
transfórmase en Mario: corta o pelo, viste roupa de home, fuma...
Casan nunha cerimonia relixiosa en xuño de 1901, pero así que se
descobre o engano vense obrigadas a fuxir. Diríxense á cidade
portuguesa do Porto, onde viven tranquilas un tempo ata que son
detidas pola policía a petición da xustiza coruñesa. As autoridades
portuguesas néganse a entregalas sen unha petición formal de
extradición, que acaba por chegar e que as obriga a fuxir de novo, esta
vez con destino a Bos Aires.

MARÍA
ARAÚJO
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MARÍA ARAÚJO

MARÍA, A
GUERRILLEIRA

Natural de Carril, dedicou a súa vida a loitar “contra a inxustiza”,
contra Franco e Batista.
Sindicalista que loitou pola igualdade do salario entre homes e
mulleres. No primeiro terzo do século XX loitou contra os armadores
que pagaban salarios baixos ás mulleres en Vigo. Cando comeza a
Guerra Civil, María colabora co grupo guerrilleiro de Redondela, ata
que un día a deteñen ao volver do monte. Tras a detención, vai á
cadea e leva canda ela a súa filla. Anos máis tarde queda en liberdade
grazas ás xestións do cónsul cubano e inmediatamente marcha para
Cuba, onde continúa a súa loita revolucionara pola defensa dos
dereitos sociais das mulleres.

MARÍA PURIFICACIÓN GÓMEZ GONZÁLEZ
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MARÍA
PURIFICACIÓN
GÓMEZ
GONZÁLEZ
A ÚNICA MULLER
ALCALDESA NA GALICIA
DA SEGUNDA REPÚBLICA

María Purificación Gómez González (1905-1986) presentouse ás
eleccións municipais o 16 de febreiro de 1936 por Izquierda
Republicana. O 14 de marzo converteuse en alcaldesa da
Cañiza, a primeira e única muller en ocupar este cargo na
Galicia do 36. Coa sublevación militar franquista, a alcaldesa
republicana foi xulgada en Vigo por rebelión militar e
condenada a pena de morte. Esta sentenza foi suspendida
temporalmente por mor do seu embarazo e, posteriormente,
conmutada por cadea perpetua.

ROSALÍA DE CASTRO
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ROSALÍA
DE CASTRO
A VOZ MÁIS UNIVERSAL
DAS NOSAS LETRAS

Rosalía de Castro (1837-1885) teimou contracorrente en "falar das
causas da nosa terra na nosa lingua". Os seus poemarios
Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) son o alicerce da
literatura galega contemporánea. Ademais, a obra de Rosalía
destaca dentro do movemento literario do romanticismo
europeo.
Foi unha muller valente e culta, comprometida sempre coa
xustiza social, que denunciou a través da súa obra un sistema que
lexitimaba radicais desigualdades de clase, de lingua e de xénero.

