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as precursoras

A Revolución Francesa, a finais do século 
XVIII, asestou un duro golpe aos principios 
que imperaban no Antigo Réxime e deu lugar 
á apertura de novos horizontes políticos, 
económicos e sociais no mundo occidental. 
Porén, estas mudanzas excluíron as mulleres 
e perpetuaron esa dupla legalidade que as 
separaba dos espazos de decisión política.
Mais houbo quen tivo a determinación de 
dar pasos para denunciar esta situación e 
evidenciar a progresiva toma de conciencia 
por parte dalgunhas mulleres de pertencer 
á outra metade de poboación excluída dos 
dereitos atribuídos á cidadanía.  Olympia de 
Gouges e Mary Wollstonecraft foron clave 
neste labor, grazas á publicación dos seus 
textos  Declaración dos dereitos da muller  
e da cidadanía (1791) e Vindicación dos 
dereitos da muller (1792), respectivamente.
Seguindo o seu exemplo, a parisiense Flora 
Tristán dedicou unha parte dos seus escritos 
á análise das duras condicións de vida das 
operarias industriais da primeira metade do 
século XIX. De igual xeito, tamén comezaron 
a escoitarse voces clamando pola eliminación 
das barreiras educativas impostas ás 
mulleres, o que fixo posíbel que en 1840 
xurdiran escolas e universidades femininas en 
distintos países europeos. 
Neste camiño, as galegas Concepción Arenal 
e Emilia Pardo Bazán foron pioneiras no 
Estado español, reivindicando o acceso das 
mulleres á educación como primeiro paso 
para elevar a súa dignidade e mellorar a súa 
condición social.
Outra muller precursora foi Rosalía de 
Castro, que exerceu de artista nun mundo 
dominado por varóns e rachou, na súa vida 
e obra literaria, co arquetipo de muller 
romántica. Rosalía denunciou coa súa pluma 
as inxustizas que sometían á nosa nación e 
puxo de manifesto a miseria e aldraxe que 
afectaban dun xeito especial ás mulleres 
galegas.
Tamén tería unha importante repercusión 
pública a monfortina Juana de Vega, de 
pensamento liberal e asidua dos ambientes 
progresistas nos que se movían destacadas 
figuras decimonónicas como o Capitán Solís, 
alzado en armas contra o centralismo en 1846.

acción política e social

Fins do século XIX e principios do XX son 
tempos de protestas en demanda de mellores 
condicións laborais ou contra a suba abusiva 
dos impostos e aí as mulleres tamén tiveron 
unha participación activa, nomeadamente as 
galegas: 

Concepción miranda, que fixo ouvir a 
súa voz nalgunhas intervencións públicas 
chamando á incorporación das mulleres 
á loita obreira.

sofía Casanova, escritora e xornalista 
de proxección internacional, que tamén 
se ocupou nalgúns dos seus artigos da 
problemática específica das traballadoras 
asalariadas.

En Galiza, os sectores con maior número de 
traballadoras foron a industria conserveira e 
tabaqueira, arredor das que xurdiron algunhas 
organizacións de auxilio e apoio mutuo, de 
feito, un dos episodios máis salientábeis de 
loita obreira, no que as mulleres canalizaron 
o seu descontento a través dun motín, foi a 
mobilización protagonizada polas operarias 
da fábrica de tabacos da Coruña.
As campesiñas tiveron tamén unha 
participación activa nas accións de protesta 
levadas a cabo polo movemento agrarista, 
sendo un dos motivos esenciais de loita a 
cuestión da redención foral. 
Así mesmo, comezaron a xurdir nas primeiras 
décadas do século XX asociacións de 
mulleres vinculadas aos partidos políticos e 
sindicatos: asociacións republicanas, do PC, 
do PSOE, anarquistas, galeguistas, etc.

a ii República e a  
proclamación do  
sufraxio Universal

O 14 de abril de 1931, logo de coñecerse  
os resultados das eleccións municipais  
celebradas dous días antes, Afonso XIII 
decidiu abandonar España e un goberno 
provisional presidido por Alcalá Zamora 
proclamou a II República.
Entre as primeiras medidas levadas a cabo 
por este novo goberno estivo presente  
a cuestión do recoñecemento do dereito  
ao sufraxio pasivo feminino. 

8 de maio de 1931, emítese un decreto 
no que se concedía o voto a todos os 

as mulleres e a  
Constitución de 1931

Artigo 25: Non poderán ser fundamento de 
privilexio xurídico: a natureza, a filiación, 
o sexo, a clase social, a riqueza, as ideas 
políticas e as crenzas relixiosas. O Estado 
non recoñece distincións nin títulos 
nobiliarios.

Artigo 40: Todos os españois, sen 
distinción de sexos, son admisíbeis nos 
empregos e cargos públicos, segundo 
o seu mérito e capacidade, salvo as 
incompatibilidades que as leis sinalen.

Artigo 46: O traballo é unha obriga social e 
será protexido por lei, que regulará os casos 
de seguro de enfermidade, accidente, paro 
forzoso, vellez, invalidez e morte; o traballo 
das mulleres e dos mozos e especialmente 
a protección da maternidade, etc.

Artigo 43: A familia está baixo salvagarda 
do Estado. O matrimonio fúndase na 
igualdade de dereitos para ambos sexos 
e poderá disolverse por mutuo acordo ou 
a petición de calquera dos cónxuxes, con 
alegación neste caso de xusta causa. 

o avance do sufraxismo 

No século XIX, a mediados do século, foi 
cando xurdiron no mundo occidental as 
primeiras organizacións en defensa do dereito 
ao sufraxio feminino. As pioneiras foron as 
mulleres inglesas, que en 1866 fundaron baixo 
a dirección de Millicent Fawcett o National 
Union of Women’s Suffrage Societies, e 
as estadounidenses, que en 1869 crearon 
a National Woman Suffrage Association 
grazas a Susan Anthony e Elisabeth Candi, 
sendo esta última unha das líderes en 1848 
da Convención de Seneca Falls, na que 
se denunciaron as inxustizas e vexacións 
sufridas polas mulleres ao longo da historia.
No Estado español, a primeira manifestación 
feminina que saíu á rúa en petición do dereito 
ao voto para a muller produciuse no contexto 
do bienio progresista (1854-1856), coincidindo 
cunha etapa na que afloraron toda unha  
serie de reivindicacións da democratización  
da vida política. 
Este feito foi obxecto de mofa entre algúns 
sectores sociais e o diario madrileño La Unión 
Liberal daba conta así deste acontecemento: 
“eran catro solteironas afeccionadas a falar 
de política e algunha que outra poetisa, roída 
polo demo da publicidade, dadas a defender 
os dereitos das señoras mulleres e a súa 
emancipación.”
Xa en Galiza, outro fito salientábel na loita 
polo recoñecemento dos dereitos políticos 
das mulleres foi a proclama pública en 
defensa do sufraxio feminino de Salvador 
Parga Torreiro, no discurso que inauguraba o 
curso 1870-1871 da Universidade de Santiago. 
En 1901 licenciouse a primeira muller na USC, 
na facultade de Farmacia.
Asemade, no proxecto de Constitución para 
o Estado galego elaborado na Asemblea 
Federalista de Lugo en 1887 recollíase o 
dereito ao voto das mulleres, aínda que con 
grandes limitacións. 
Tamén algúns colectivos como as Irmandades 
da Fala incorporaron a defensa da igualdade 
política entre homes e mulleres nos seus 
textos oficiais, como foi o caso do Manifesto 
da Asambleia Nazonalista de Lugo de 1918:
Artigo 1º do capítulo III dedicado aos 
“problemas políticos”, menciónase a 
“igualdade de direitos pr-a muller” 
Artigo 21 das conclusións da II Asambleia 
Nazonalista Galega (Santiago 1919), recóllese 
a “igualdade absoluta, política e civil,  
da muller co home”. 
No seo desta agrupación naceu unha sección 
integrada só por mulleres:  
As Irmandades Femininas, sendo a primeira 
en crearse a da Coruña.

homes maiores de 23 anos e se declaraban 
elixíbeis a clérigos e mulleres. Porén, 
aprazaríase até os debates sobre o 
articulado da nova Constitución a 
posibilidade de que as mulleres puidesen 
expresar a súa vontade política a través  
das urnas, feito que sería obxecto dunha 
grande expectación social.  

Finais de setembro de 1931, inaugúranse 
os debates do artigo 36, que estabelecía: 
“os cidadáns dun e doutro sexo terán os 
mesmos dereitos electorais conforme 
determinen as leis”. Na quenda da votación 
deste artigo só se atopaban presentes 26 
dos 47 deputados representantes de Galiza 
e deles 16 votaron a favor e 10 en contra. 
En todo o Estado o resultado foi de 161 
votos afirmativos e 121 negativos, polo que 
finalmente e logo de térense desbotado 
as emendas presentadas, ficou ratificado 
o dereito ao sufraxio activo e pasivo 
feminino.

Arredor dalgúns partidos, sindicatos e 
outros colectivos existentes na II República 
creáronse agrupacións de mulleres e 
agrupacións mixtas. Así mesmo, algunhas 
delas tiveron presenza nas publicacións 
vinculadas a estes colectivos, como foi  
o caso do voceiro do Partido Galeguista:  
A Nosa Terra, no que se difundiron dous 
manifestos de mulleres vinculadas ao PG 
de Ourense e ás súas Mocedades ve en 1933 
xurdiu unha sección titulada O Recanto da 
Muller.



o golpe de estado  
e a guerra civil

O Golpe de Estado en Xullo de 1936 
colocaría no punto de mira a aqueles homes 
e mulleres que participaron activamente en 
defensa da liberdade, da autonomía galega  
e da legalidade republicana ou que 
mantiveron algún vínculo con activistas  
da resistencia democrática. O territorio 
galego caeu en poder dos rebeldes nos 
primeiros días do golpe. 
No que atinxe ás mulleres, os facciosos 
iniciaron un brutal proceso de represión  
física e psíquica que se concretou en 
asasinatos, torturas, violacións, rapados  
de cabelo, humillacións públicas, etc.  
A resistencia continuou nos montes e na 
clandestinidade, onde elas desenvolveron  
un papel equivalente ao dos seus 
compañeiros, con tarefas de apoio e loxística 
aos combatentes fuxidos, na organización de 
rutas de evasión ou participando activamente 
nas accións armadas e militancia política.
A Guerra Civil abriría tamén outras frontes  
de acción na clandestinidade e no exilio, 
a onde se trasladaron os foros de debate e 
moitas mulleres destacadas do mundo da 
política e cultura republicanas.

as primeiras organizacións 
de mulleres no franquismo

En 1964 a Lei Xeral de Asociacións autorizou, 
aínda que con grandes limitacións, a 
creación de colectivos de mulleres dentro da 
“legalidade” franquista, coa finalidade de dar 
solucións a algúns aspectos da problemática 
específica feminina. A partir de aí, algúns 
exemplos destes colectivos foron:
A agrupación de mujeres empresarias 
y Profesionales, que foi xurdindo a partir de 
1968 nalgúns territorios do Estado, entre eles 
Galiza. Estas mulleres ofrecían asesoramento 
en cuestións fiscais e xurídicas ás súas 
afiliadas, así como promulgaban a necesidade 
de crear bolsas para mellorar a súa formación. 
movimiento democrático de la mujer 
(anos 60), xurdiu en Barcelona, aínda 
que na clandestinidade, vinculado ao 
PC e posteriormente chegaría a Galiza. 
Esta agrupación tiña dúas orientacións 
principais: a solidariedade cos represaliados 
e represaliadas do réxime e a reivindicación 
feminista. 
En 1968 comeza a editar un boletín mensual: 
La mujer y la lucha, que se repartiría en 
fábricas, comercios e outros lugares onde 
traballaban as mulleres. As integrantes 
galegas deste colectivo chegaron a publicar 
unha versión propia deste boletín: A muller 
e a loita, adaptada á realidade específica 
da nosa nación e desde o que se apoiaba 
a necesidade de acadar un órgano de 
autogoberno para Galiza.
En 1974, coa publicación do Decreto sobre 
a regulación das asociacións de estudantes 
(Ministerio de Educación e Ciencia), xurdiu 
en Madrid a Asociación Universitaria para 
el Estudio de la Problemática de la Mujer, 
que pretendía ser un órgano de debate sobre 
a situación das mulleres desde distintos 
ámbitos. 
En Galiza nacería algúns anos despois unha 
agrupación similar na Universidade de 
Santiago. Para este colectivo, as mulleres, 
coas súas reivindicacións propias, debían de 
unirse á loita do resto de grupos sociais afíns 
e traballar xuntos para acadar a liberación de 
toda a sociedade.

a ditadura franquista

A ditadura franquista puxo fin a moitas 
das conquistas da II República, impoñéndose 
un encadramento de cada grupo social nun 
lugar acorde coa orde e moralidade que 
pregoaba o sistema. Cómpre salientar:

Abolición da Lei do Matrimonio Civil 

Abolicion da Lei do Divorcio

Regreso á redacción orixinaria  
do Código Civil de 1889

Institucionalización de iure dos roles 
de filla, esposa e nai (asumidos pola 
Sección Femenina), concedéndolle 
á familia un lugar fundamental no 
sostemento da “patria”. 

Estabelecemento da minoría de idade 
feminina en cuestións laborais, impedindo 
a autonomía das mulleres e reafirmando a 
súa dependencia dos varóns. 

Foro do Traballo de 1938: “O Estado prohibirá 
o traballo nocturno das mulleres, regulará o 
traballo a domicilio e liberará á muller casada 
do traballo e da fábrica” 
Lei de Principios do Movemento Nacional: 
“A comunidade nacional fúndase no home, 
como portador de valores eternos e na 
familia, como base da vida social; pero os 
intereses individuais e colectivos deben 
estar subordinados sempre ao ben común da 
Nación”.
Lei de 1945 (vixente até a Lei Villar Palasí 
de 1970): “por razóns morais e de eficacia 
pedagóxica”  nenos e nenas debían de 
estar separados na escola, con idearios 
educativos diferenciados. No artigo 20 desta 
norma sinalábase que a educación primaria 
masculina orientaría aos alumnos, segundo 
a súa valía, para a formación intelectual 
ou para a vida profesional na industria, no 
comercio ou nas tarefas agrícolas. Pola contra, 
a educación primaria recibida polas alumnas 
orientaríaas para a vida no fogar, a artesanía  
e as industrias domésticas. 
Código Penal de 1944: supuxo un enorme 
retroceso na consideración xurídica das 
mulleres, reiterando a súa subordinación á 
vontade dos homes e a súa responsabilidade 
na salvagarda da moral católica. 
Deste xeito, reincorporábase o denominado 
“uxoricidio por causa de honor” (vixente até a 
Lei 79/1961 do 23 de decembro), abolido polo 
réxime republicano, polo que un home podía 
dar morte ou lesionar a súa esposa se fose 
sorprendida cometendo adulterio ou as súas 
fillas menores de vinte e tres anos se aínda 
vivisen no fogar paterno. 
Tamén, existía unha dupla consideración da 
moralidade coa reincorporación do delito de 
adulterio, penado para as mulleres en todos 
os casos e para os homes só cando “o marido 
tivera manceba dentro da casa conxugal ou 
notoriamente fóra dela”.

as agrupacións feministas 
galegas dos anos 70 e 80

A Transición, nun contexto de grande 
axitación e actividade política, foi un período 
onde o asociacionismo feminista cobraría un 
grande impulso. 
En 1976 créase a Asociación Galega da 
Muller, que loitou con ousadía contra as 
diversas manifestacións da discriminación 
feminina na sociedade galega e pola 
erradicación das estruturas políticas, 
económicas e sociais que impiden a 
igualdade plena entre homes e mulleres. 
Vinculada a esta agrupación naceu en 1982 
a revista Andaina, publicación de debate 
feminista desde distintos ámbitos. 
En 1977 xurdiu a Asociación Democrática 
da Muller Galega, que formaba parte dunha 
agrupación co mesmo nome a nivel estatal. 
Neste ano créase tamén a Coordinadora 
Galega de Asociacións Legais da Muller, na 
que entraron a formar parte un conxunto de 
colectivos de mulleres de distintos territorios 
de Galiza. 
En 1978, froito dunha escisión no seo da 
AGM, fúndase a agrupación Feministas 
Independentes Galegas (FIGA), arredor da 
cal naceron as publicación A Saia e 
A Festa da Palabra Silenciada. Tamén 
en 1978, creáronse colectivos como a  
Asamblea Feminista de Lugo ou a 
Coordinadora Feminista Galega. Un ano 
despois, vinculada a AGM, FIGA, ADMG 
e MDM, xorde a Coordinadora Feminista 
de Vigo.
Nos anos 80 naceron novas agrupacións 
feministas, tales como as Mulleres 
Nacionalistas Galegas, Mulleres Progresistas, 
os Grupos de Mulleres da Universidade, o 
colectivo anarquista de Mulheres Livres de 
Santiago ou as Mulleres Rurais. De igual 
xeito, creáronse os primeiros centros de 
recompilación de textos de mulleres e estudo 
feminista, como foi o caso do Grupo de 
Estudios sobre a Condición  
da Muller “Alecrín” de Vigo, inaugurado 
en 1986.
Así mesmo, nestas dúas décadas naceron 
no contorno dalgúns partidos e sindicatos 
galegos áreas específicas de actuación e 
debate sobre a problemática das mulleres. 
Entre as primeiras estaban as Secretarías da 
Muller de CCOO, a Comisión da Muller da 
AN-PG ou as Secretarías da Muller da INTG, 
creadas en 1978, 1980 e 1982 respectivamente.

Enriqueta Otero,  
guerrilleira encarcerada  

polo franquismo

Elvira Bao Maceiras,  
mestra represaliada polo  

réxime franquista 

Isabel Ríos, 
militante do partido comunista 
encarcerada polo franquismo

María Araújo, 
guerrilleira antifranquista  
e loitadora pola liberdade  
e contra a inxustiza social

Placeres Castellanos,  
guerrilleira nas brigadas 

francesas de loita contra os nazis

Sebastiana Vitales, 
activista anarquista  

prisioneira e exiliada
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o movemento feminista  
e a cuestión do divorcio

Coa morte de Franco abríanse as portas a 
unha reforma do Código Civil que abolise o 
delito de adulterio e recoñecese a posibilidade 
da disolución libre do matrimonio.
O adulterio: foi finalmente abolido como 
delito en 1978. 
O divorcio: a Constitución de 1978 incluiría 
no seu artigo 32 un mandato ao lexislador 
para que regulase os dereitos e deberes dos 
cónxuxes en plena igualdade xurídica, así 
como as causas de separación e disolución do 
matrimonio e os seus efectos.
Neste sentido, as organizacións feministas 
galegas manifestaron o seu apoio ao 
proxecto de Lei do divorcio elaborado pola 
Coordinadora Estatal de Organizacións 
Feministas en 1979, no que se estabelecían os 
seguintes puntos:

Que as mulleres divorciadas, agás as  
que os maridos teñan recursos importantes, 
reciban un subsidio de paro a cargo do 
Estado, e unha formación profesional para 
acceder a un posto de traballo. 

O dereito das nais a seguir convivindo  
cos seus fillos se o desexan.

O dereito dos fillos a ser consultados  
e a decidir por si mesmos a partires dos  
dez anos con cal dos pais queren vivir.

Un divorcio áxil, con menos trámites  
e gratuíto.

Violencia de xénero,  
sexualidade, maternidade 

Outros aspectos da problemática das 
mulleres que tiveron gran relevancia no 
debate feminista foron: a loita contra todas 
as manifestacións da violencia machista, os 
anticonceptivos, o aborto, a defensa da libre 
opción sexual e a equiparación en dereitos 
das parellas homosexuais. 
Anticonceptivos, o Código Penal vixente 
na ditadura franquista e nos primeiros anos 
da Transición castigaba a información, 
indicación e venda de anticonceptivos. 
Porén, a normativa non impedía na realidade 
o emprego destes métodos e daba lugar en 
ocasións a un uso indebido e prexudicial ante 
a inexistencia dun control médico axeitado. 
Non será até a Lei 45/1978 do 7 de outubro, 
cando se autorice a divulgación, propaganda 
e venda dos métodos anticonceptivos.

a loita pola igualdade 
de oportunidades 
entre homes e mulleres

Malia que o ordenamento xurídico resultante 
da Constitución de 1978 abrise novos camiños 
na eliminación da discriminación por razón 
de xénero, a realidade social dista moito de 
achegarse a unha situación equitativa. 
A loita pola igualdade de oportunidades 
entre homes e mulleres en todos os ámbitos: 
política, sociedade, educación, mundo laboral, 
etc. é unha das demandas fundamentais do  
movemento feminista. 
A este respecto, foron moitas as campañas 
levadas a cabo polo movemento feminista 
en denuncia desta situación e na defensa de 
propostas de actuacións concretas que  
contribúan a paliala. 

novos tempos,  
novos recursos 
para a loita feminista

Os últimos anos do século XX, coa aparición 
de internet e dos novos espazos para a 
difusión e intercambio de información, 
posibilitaron a multiplicación dos recursos e a 
dinamización do debate feminista.  
Ao abeiro desta nova conxuntura naceu a 
Marcha Mundial das Mulleres, organización 
de acción e discusión contra o dominio 
patriarcal nas institucións e organismos en 
todo o mundo e pola erradicación da pobreza, 
a violencia e a discriminación.
En Galiza tamén naceron nos últimos 
anos outros colectivos e espazos de debate 
feminista así como novas secretarías e 
departamentos da muller vinculadas a 
partidos e sindicatos, no camiño dunha loita 
aínda inacabada pola paridade total entre 
homes e mulleres.
No ámbito lexislativo cómpre destacar:

A aprobación de normas como a L.O. 
1/2004, de 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia 
de xénero, froito da crecente sensibilidade 
social contra esta problemática 

A L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes, 
que abrangue ámbitos dispares como a 
educación, a saúde ou a representación 
política 

A reforma do Código Civil que axilizou os 
trámites do divorcio e elimina as causas e a 
preceptiva separación previa 

A aprobación do matrimonio homosexual
pola lei 13/2005, do 1 de xullo 

A Lei 30/81 do 7 de xuño veu mudar a 
regulación do matrimonio estabelecida no 
Código Civil e fixou os pasos a seguir en 
caso de nulidade matrimonial, separación ou 
divorcio. Porén, esta medida foi considerada 
como insuficiente polas organizacións 
feministas, que criticaban a burocratización e 
a excesiva lentitude coa que se tramitaría este 
proceso, así como a necesidade da alegación 
dunha “causa” de ruptura.

Aborto, a legalización da interrupción 
voluntaria do embarazo foi un obxectivo 
fundamental das accións protagonizadas polo 
movemento feminista, que consideraba como 
un dereito básico das mulleres a libre  
decisión sobre a maternidade. En 1983 
aprobouse a despenalización parcial 
para os supostos de violación, risco 
para a saúde física ou psíquica da nai ou 
malformación do feto. Esta lei foi aplicada 
dun xeito relativamente flexíbel, aínda que 
fundamentalmente en clínicas privadas e coa 
permanente ameaza das denuncias. 
Na actualidade, estase a debater a 
posibilidade dunha lei de prazos que poida 
ser aplicada con seguridade no sistema  
sanitario público.
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