A bolsa propia, o principio da independencia

O dereito a traballar fóra do fogar foi para moitas mulleres
un soño, para outras unha necesidade. O certo é que o debate
sobre a presenza feminina no ámbito laboral é relativamente
recente, como consecuencia de cambios na mentalidade e na
economía acaecidos no século XIX.

e produtos alimenticios nos mercados urbanos e rurais foi
unha actividade fundamentalmente feminina, dándose o
caso da existencia, por exemplo nas cidades galegas, de sectores completos acaparados polas mulleres: como a venda
e distribución das froitas e verduras da man das regateiras
que saían a compralas ás aldeas e aos camiños, a fabricación
e venda de pan ou a venda polo miúdo de especias, leite e pequenos tecidos (por parte das merceiras). As viúvas herdaban
o negocio do seu home e moitas casadas estaban á fronte de
pequenos negocios ou administraban as rendas propias.
A separación laboral estrita veu da man da industrialización
no século XIX. As relacións entre as clases sociais cambiaron,
as oportunidades de traballo asalariado multiplicáronse e
emerxeu un novo modelo de sociedade baseado nos valores
burgueses. A familia burguesa ten á súa fronte o «cabeza de familia», obrigado a manter os seus, e cunha muller na casa que
debe coidar o fogar e educar fillos e fillas.

Día de la Banderita,
San Froilán 1957
(Arquivo Histórico
Provincial de Lugo)
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Até daquela a economía baseada na agricultura facía da
familia unha unidade de produción: homes, mulleres e nenos traballaban arreo e cada quen tiña as súas funcións,
todas necesarias para garantir a súa supervivencia. Este modelo repetíase na maioría das casas de vilas e cidades, xa que
a produción do artesán −que tiña o obradoiro moitas veces
na propia vivenda− debía moito ao traballo que facían as mulleres e os cativos. De feito, a venda de pequenas artesanías

Unha das primeiras consecuencias deste novo modelo
socioeconómico foi que o traballo remunerado pasou a un primeiro plano e, con el, chegou a noción de que o traballo feito no
fogar non posuía valor. Así, moitas ocupacións fóronlles vedadas
ás mulleres e naquelas onde a súa presenza era tradicional reduciuse a súa participación ou ben reserváronse para os homes
os postos de maior cualificación e remuneración. Neste tempo,
pois, nacen os estereotipos que condicionarán durante décadas
o reparto das funcións laborais: as mulleres son dóciles, pacientes e laboriosas; os homes fortes, decididos e creativos. Pouco a
pouco as mulleres foron abandonando o espazo público; moitas,
chegadas ás cidades desde as aldeas, nunca chegaron a probalo.
Pero o certo é que moitas familias necesitaban do traballo
de todos os seus membros para sobrevivir, polo que as mulleres saían ás rúas na busca dun salario no servizo doméstico,
nas prazas e nos mercados ou nas fábricas. Os empresarios vían

Fundación Wikimedia
Lugo y su
provincia (1929)
A científica,
Premio Nobel,
Barbara McClintock
traballando no
seu laboratorio de
Cold Spring Harbor,
en 1947 (National
Library of Medicine)
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Obreiras, conserveiras e tabaqueiras: 		
os inicios do traballo obreiro feminino en Galicia
Aínda que Galicia non chegou a configurarse como economía industrial, o certo é que as fábricas −modernas ou de perfil
tradicional− estiveron presentes na nosa paisaxe. As mulleres,
onde as deixaron, foron traballadoras a xornal na industria e
nos servizos. As zonas onde maior intensidade acadou a presenza feminina, por existiren máis oportunidades, foron a
comarca da Coruña e as Rías Baixas.
As tabaqueiras da Coruña conformaban a maior parte da
clase traballadora da cidade e nas Rías as mulleres foron a forza que permitiu o desenvolvemento da industria conserveira.
Nestes sectores tardaron en acadar formas organizativas recoñecibles como sindicais, entre outras cousas porque durante
moito tempo non as precisaron; así, por exemplo, as tabaqueiras eran quen de negociar as súas reivindicacións polo seu
propio peso dentro da empresa e na economía local.

nelas man de obra operativa e barata −xa que cobraban menos
que os seus compañeiros−, idónea para sectores moi competitivos e con labores repetitivos e pouco «complexos». Deste xeito
entraron a traballar masivamente en sectores como o téxtil, a
fabricación de tabaco ou fósforos ou na conserva. As mulleres
traballaban a xornal ou ao axuste (sen horario fixo e en función do traballo realizado para compatibilizalo co coidado do
fogar). Para a gran maioría, este ingreso era fundamental, ben
para manteren a súa familia, ben para protexeren a súa independencia económica; para as casadas, non obstante, pesaba a
súa incapacidade para dispoñeren libremente del.
Aínda que a revolución industrial non tería sido posible sen
o concurso das mulleres, existiron fortes reticencias a admitilas
no mundo do traballo remunerado. Para algúns, a súa presenza nas fábricas era un auténtico «perigo moral», traía consigo
o abandono do fogar e ameazaba a familia; para os sindicatos
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As mulleres tamén formaban un continxente importante no sector do téxtil (tanto no tecido como na confección) e
nos servizos, en particular na venda e distribución de alimentos (froitas e verduras, peixe, leite ou pan). Como autónomas
ou como traballadoras a xornal estaban presentes en vilas e cidades, nas rúas e nas fábricas (de galletas, pastas, xabóns, etc.),
aproveitando a súa altísima produtividade cun salario dúas ou
tres veces inferior ao dos homes.
As condicións de traballo eran penosas, a xornada de sol
a sol e ata o século XX sen descanso semanal. Algunhas eran
mozas que buscaban autonomía económica; outras mulleres casadas que completaban os ingresos familiares; e moitas,
mulleres soas (viúvas ou cos homes na emigración ou desaparecidos) que ganaban o único sustento para os seus.
A partir da década de 1910 desenvolveron asociacións con
reivindicacións laborais, pero ampliando a súa acción á mellora
educativa e a outras esferas. La Unión Tabacalera, o Sindicato
Católico de Obreiras, La Humanidad Libre, a Asociación Femenina El Porvenir, ou a Unión de Trabajadoras de las Fábricas de
Conservas de la Ría de Vigo serviron como instrumento de reivindicación e solidariedade profesional.
Máis complexa foi a realidade daquelas que vivían de forma
autónoma do seu propio traballo no campo ou na cidade: lavandeiras, labregas, augadeiras, leiteiras, mandadeiras, vendedoras
nos mercados, etc. Pero non se pode negar o protagonismo feminino nas mobilizacións pola abolición dos foros, nin os mil
e un conflitos nos postos de cobro dos impostos de consumos
que ás veces acadaron carácter de revolta aberta, nin as folgas
e boicots de leiteiras, peixeiras e panadeiras que provocaron en
ocasións o desabastecemento das cidades.
En calquera caso, esta é unha historia por escribir.
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dominados por homes- eran unha competencia innecesaria
que deixaba os «cabezas de familia» sen oportunidades laborais e tiraba os salarios á baixa; como eran traballadoras «non
preparadas» e sen capacidade legal plena, non podían acceder
a postos de responsabilidade. Aínda por riba, moi poucas contaban como traballadoras a efectos oficiais, xa que como as

8 de marzo: Día Internacional da Muller Traballadora
Esta data, que hoxe se celebra en todo o mundo, significa
a toma de conciencia e a reivindicación da memoria histórica
e da voz pública das mulleres como colectivo, como xénero,
cunha problemática común pese á heteroxeneidade das situacións sociais.
Arredor da orixe desta data existen diversas versións. A
máis coñecida situouna durante moito tempo nun feito dramático, no incendio ocorrido na fábrica téxtil Cotton de Nova York
en 1908, no que morreron numerosas obreiras que se mantiñan
en folga; pero tamén se apunta outro suceso similar, o incendio da fábrica Triangle Shirtwaist o 25 de marzo de 1911.
Non obstante parece que a orixe do Día da Muller nada ten que
ver cunha traxedia destas características, senón cunha vitoria das
mulleres. Vexamos como se desenvolveron os acontecementos.
O 3 de maio de 1908 tivo lugar en Chicago, no teatro Garrick, unha Xornada das Mulleres coa finalidade de mobilizarse
polo voto feminino e contra a escravitude sexual. En agosto
de 1910, en Copenhague, con ocasión da Segunda Conferencia
Internacional das Mulleres Socialistas, a dirixente comunista Clara Zetkin propón que «se siga o exemplo das camaradas
norteamericanas polos dereitos políticos das mulleres e que
se institúa un Día Internacional da Muller» para ser celebrado
cada ano. E así se celebrou por vez primeira o 19 de marzo de
1911 en Alemaña, Austria, Dinamarca e Suíza. Esta celebración
tiña lugar sempre en domingo, ata que chega o ano 1917, cando un gran número de mulleres rusas, contrariando as ordes
do seu partido, deciden saír ás rúas de Petrogrado demandando pan e paz; tras abdicar o tsar, o novo goberno concedeulles
ás mulleres o dereito ao voto o día 8 de marzo.
Polo tanto, o Día da Muller Traballadora non ten a súa orixe
nun sacrificio de mulleres, senón na celebración dun acto reivindicativo que se afianzou co tempo e acabou fixando como
data o 8 de marzo. O feito de que se preferise a versión vitimista é outra demostración de como a historia se presta tamén a
manobras sexistas.
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mulleres en principio quedaban no fogar e o que importaba era
a ocupación do «cabeza de familia», non eran incluídas como
activas nos censos, como pasaba coas traballadoras das conserveiras galegas. Así, traballaban pero non contaban.
O certo é que, na casa ou fóra, moitas eran as que traballaban, sobre todo nas familias máis humildes. Moitas das «amas
de casa», ademais de coidar dos seus, cosían, lavaban roupa
doutros ou fabricaban pequenas manufacturas que complementaban os seus ingresos; nas vilas e aldeas de zonas rurais
ou na costa tamén traballaban os campos propios ou a xornal.
As condicións laborais eran penosas para todos, homes
e mulleres: xornadas de sol a sol en ambientes insalubres e
moitas veces con contratos irregulares. As mulleres, ademais,
sufrían o acoso sexual e laboral de compañeiros e encargados, como repetidamente denunciaron as traballadoras das
conserveiras das rías galegas; todo por salarios de miseria
que malamente permitían vivir. Nestas circunstancias, moitas nenas seguían os pasos das nais, deixando a escola para
traballaren nas casas ou nas fábricas, onde as xornadas comezaban ás 5 da mañá e remataban ás 8 da noite.
As primeiras feministas sociais percibiron con claridade esta
situación e loitaron duramente por poñerlle remedio. Defenderon sen descanso a necesidade de mellorar a educación básica e
profesional das mulleres como vía de promoción e para acabar
coa inxustiza que supoñía que as traballadoras casadas non puidesen dispoñer libremente do seu salario. Outro tanto fixeron
coas condicións insalubres de traballo, que afectaban gravemente a súa saúde e a dos seus fillos e fillas. A finais do século XIX e
principios do XX a loita por unha lexislación que regulase estes
aspectos e protexese as nais soou con forza.
Nas primeiras décadas do século XX, as mulleres eran unha
forza laboral importante nalgunhas zonas e acaparaban certos

El Eco de Galicia,
24-12-1908
El Ideal Gallego,
24-12-1919
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sectores como o téxtil, o conserveiro ou a produción de tabaco
(máis de 3.000 traballaban na fábrica da Coruña). Tamén neste tempo comezan a tomar forza as primeiras organizacións sindicais
específicas e as primeiras folgas, como a das traballadoras da conserva de Vigo que en 1899 loitaron ata conseguir que o seu horario
fose equiparado ao dos homes. Cunha gran manifestación das traballadoras do téxtil de Nova York reclamaron o 8 de marzo de 1908
a prohibición do traballo infantil, o dereito ao voto e unha mellora
das súas condicións laborais; e unha folga paralizou durante mes
e medio o téxtil barcelonés en 1913, chegando a congregar máis
de 60.000 traballadores e traballadoras.
Un sinal desa crecente implicación das mulleres no mundo laboral fóra do fogar reflíctese, por exemplo, nos datos
fornecidos polos rexistros migratorios. Cara a América ou cara
ás cidades, moitas mulleres buscan unha nova oportunidade. Moitas viaxaron cos seus compañeiros ou uníronse a eles
unha vez que estaban establecidos, pero tamén houbo mulleres que se embarcaron soas, sobre todo mozas solteiras, que
tomaron este difícil camiño seguindo a invitación dun parente ou escoitando os consellos dos axentes das navieiras que
percorrían as vilas de Europa; algunhas fixeron fortuna ou levaron unha vida digna lonxe da violencia doméstica ou dos
matrimonios impostos. Salvo excepcións, atopaban acomodo
en profesións pouco cualificadas como o servizo doméstico, a
hostalaría e tamén na industria, malia que a súa integración
foi dificultosa. Na maioría das ocasións descoñecían o idioma
e os costumes do país de acollida e moitas caeron nas redes
de trata de mulleres e prostitución que xa nos barcos acomodaban axentes que enganaban as mozas.

El Progreso, 11-12-1930
El Progreso, 17-4-1915
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Conscientes de todas estas dificultades, as colonias irlandesas nos EEUU ou as galegas de Bos Aires ou A Habana
crearon asociacións para fornecer apoio e orientación ás
recén chegadas. Entón, como agora, sufriron a dobre discriminación de seren emigrantes en terra allea e mulleres.

As mulleres, xa que logo, traballaban onde podían malia
que o seu dobre esforzo non se recoñecía nin na lei nin no
espírito da sociedade. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

Pioneiras
Algunhas mulleres abriron o camiño que moitas outras percorreron despois en diferentes ámbitos pensados nun principio
só para os homes: a política, a ciencia, a empresa, etc.
A primeira muller ministra de Europa occidental foi unha
anarquista española, Federica Montseny, que asumiu a carteira de Sanidade e Asistencia Social na II República. Fóra do
mundo occidental a muller tivo moitos máis atrancos para
asumir responsabilidades políticas de máximo nivel. Benazir
Bhutto foi a primeira muller que conduciu o destino dun país
musulmán, ao ser elixida primeira ministra de Paquistán en
1988. E houbo que esperar ata o ano 2006 para que un país
africano fose liderado por unha muller, Ellen Johnson-Sirleaf,
na República de Liberia.
No ámbito científico un nome brilla con luz propia, a fisicoquímica de orixe polaca Marie Skłodowska-Curie (1867-1934).
A súa figura sobresae pola época na que viviu e pola transcendencia das súas investigacións. Os seus traballos sobre a
radioactividade alcanzaron tal repercusión que foi a primeira
persoa en conseguir dous premios Nobel e a primeira muller
en ser profesora na Universidade de París. Décadas despois
outra muller acada celebridade mundial. En 1963, a nave Vostok-6 despegou coa soviética Valentina Tereshkova como única
tripulante, converténdose na primeira muller no espazo.
No mundo empresarial a muller afrontou tamén moitos
obstáculos para destacar, pero algunhas o conseguiron. Podemos subliñar a figura da estadounidense de color C. J. Walker
(1867-1919), que levantou unha fortuna a partir dunha liña de
produtos de beleza destinados ás mulleres negras. É recoñecida como a primeira muller que se converteu en millonaria polos seus propios medios.

supuxo un fito a este respecto tanto nos países de América do
Norte como en Europa. Cos homes mobilizados no exército,
os Estados contendentes chamaron as mulleres para ocupar
os seus postos nas fábricas e nas oficinas; todo tiña que seguir funcionando. O esforzo das mulleres e o franqueo das
barreiras legais levaran nos anos anteriores moitas mulleres
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ao ensino secundario e ás universidades e durante a guerra
serían moitas máis.

El Pueblo Gallego
27-12-1963
El Pueblo Gallego,
30-7-1963
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As mulleres responderon ao chamamento dos seus gobernos e implicáronse totalmente tanto no traballo fóra do fogar
como nas organizacións asistenciais ou na axuda a feridos e
excombatentes. As súas asociacións, centradas até entón na
loita polo sufraxio e polos dereitos políticos, puxeron a súa
capacidade de convocatoria e organización ao servizo da
causa nacional.

o país tiña unha guerra propia con Marrocos que minaba os
seus recursos humanos e económicos. Moitas nais traballarán
ata a extenuación nas fábricas, nos obradoiros de costura ou
nos lavadoiros para pagaren unha pasaxe a América que librase os fillos do recrutamento, e case todas as familias sufriron
as consecuencias da ausencia de homes e mozos. De fondo,
escoitábase a voz das feministas sociais, das republicanas,
das anarquistas e das católicas que reclamaban insistentemente a incorporación das mulleres á Administración pública
e a necesidade de promover a súa formación.

A fin da guerra trouxo consigo unha volta á situación
anterior. A prioridade dos estados era dar acomodo aos
excombatentes e axudalos a refacer a súa vida, o que significaba devolver as mulleres ao fogar e, dalgún xeito, reforzar
o discurso dominante da esposa fiel e respectuosa. Só hai
unha excepción sinalable a esta norma: Turquía. Este Estado sumiuse tras a Guerra nun conflito propio pola súa
independencia. Nese proceso o protagonismo das turcas, organizadas para a loita política e bélica tanto como para a
asistencia, foi indubidable. A nova república ditaminou a
igualdade legal de homes e mulleres, tamén para estudar e
traballar (1926).

Todos estes procesos de fondo agromaron na experiencia
republicana. O novo modelo de muller, moderna e traballadora, faise visible con claridade: na universidade, na fábrica, nas
rúas. Ante todo eran mozas que recolleron a remuda das activistas das primeiras décadas do século. Xa non estaban só nas
fábricas e nos obradoiros de costura; tamén había periodistas,
avogadas, mestras, secretarias, dependentas de comercio, etc.
Non obstante seguiu existindo unha importante oposición á
súa actividade laboral, tanto por parte dos sectores conservadores da sociedade como dos sindicatos, que chegaron a
propoñer a institución dun salario masculino suficiente que
desanimase as mulleres casadas do traballo fóra do fogar.

Eses anos de guerra constitúen, porén, unha experiencia
contraditoria. Moitas das que non tiñan necesidade do salario
volveron á casa, pero non as nais con fillos e fillas que manter nin moitas mozas, sobre todo da burguesía, que grazas
aos seus títulos de ensino medio e universitario podían aspirar a traballos na Administración. Elas axudarán a conformar
o novo modelo de muller, moderna, dinámica e independente
que se imporá nos anos 20 e 30, cando participaron cunha intensidade sen precedentes na vida pública.

O golpe de Estado e a Guerra Civil truncaron os procesos
en marcha e puxeron fin a un tempo de liberdade e dignificación do traballo feminino que as protagonistas nunca
esquecerían. Durante a contenda, as mulleres ocuparon
empregos masculinos, malia que foi unha experiencia de escaso impacto. A instalación do novo réxime supuxo a volta
ao pasado debido a que, máis aló dos prexuízos ideolóxicos
e relixiosos, sinalou a visibilización e igualdade feminina
como un dos males que ocasionaran a «perda de España» e
a súa suposta decadencia moral, económica e social. A partir de aquí, a experiencia das españolas diverxe respecto das
súas compañeiras europeas.

Algúns destes fenómenos teñen o seu reflexo na España
da época, que fora neutral no conflito europeo. O certo é que

El Regional, 6-2-1908
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Mentres, na Europa de Entreguerras a idea do traballo
feminino, aínda que non plenamente aceptada para as casadas, era máis tolerable que a cesión de dereitos políticos. Só
en Francia pode identificarse un peso relevante das mulleres casadas no ámbito laboral, posto que, ao cabo, o discurso
e a propaganda que buscaban dignificar o rol tradicional da
muller acabaron pesando. Tivo lugar unha intensificación do
traballo fóra do fogar e a diversificación profesional, froito
da entrada das mozas no ensino medio e nas universidades.
Ademais dos sectores tradicionais, as mulleres comezaran a
ocupar postos nas industrias mecánicas, químicas e alimentarias, aínda que sempre en postos de non responsabilidade e
cun salario inferior. Neste sentido, a implementación de liñas
de montaxe favoreceu a substitución da forza física masculina pola feminina, máis barata.
Unha segunda guerra alterou o difícil equilibrio acadado. Unha vez máis, as mulleres foron chamadas a servir o seu
país fóra do fogar. Nalgúns países como Alemaña, case foron
obrigadas, xa que só as embarazadas e as nais novas estaban
exentas. A diversificación profesional das mulleres creceu,
pero tamén o número de adolescentes que ingresaron no
mercado laboral, xa que ocuparon os postos que as xa empregadas foron deixando na procura de mellores salarios ou
condicións. A propaganda dos Estados animou as mulleres e
louvou o seu labor na retagarda como salvadoras, protectoras da nación e da familia.

Vendendo zocas
en San Froilán
(Concello de Lugo)
Estampa rural
(Arquivo dehistoria)
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A pesar de que o xornal era inferior ao dos homes, os niveis
de incorporación das mulleres acadaron un nivel que tardaría
moito en ser superado. A vixilancia sobre o seu comportamento era estrito, sobre todo en cuestións de índole sexual e
moral, pero foi o prezo que pagaron pola independencia económica. Como ocorrera na Gran Guerra, este foi un período
de liberdade e responsabilidade sen precedentes que trouxo
consigo unha revalorización social do traballo feminino e a

chegada de novas oportunidades profesionais. As máis novas aproveitáronas e moitas deron comezo a unha traxectoria
laboral que rematarían coa xubilación; moitas das casadas
volveron ao fogar e ás veces aos salarios miserables.
A desmobilización dos soldados levou as mulleres de novo
ao fogar, pero xa non a todas. Difundiuse un novo ideal de muller con vellos e novos elementos, pero que insistía no seu
papel fundamental como protectora da familia. Estendeuse a
idea −expresada xa con claridade desde a anterior posguerra−
de que as nais eran responsables non só da mellor, senón da
correcta, educación de fillos e fillas, así como de que a saúde e
a seguridade da familia eran a súa principal prioridade, mentres se puña de manifesto a importancia da súa función como
compañeiras, xa non servidoras, do seu esposo. O crecemento

Conservas Goday, Illa
de Arousa (Museo
do Mar de Galicia)
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económico e o estado do benestar europeo xeraron estabilidade e comodidades nas familias que, a finais dos anos 50,
superaban a traumática experiencia bélica.
A casa moderna é cómoda e está repleta de invencións técnicas que facilitan as tarefas domésticas e mesmo permiten
que as nais traballadoras cumpran coas súas obrigas no fogar.
A publicidade comercial pasará a ser un medio de comunicación moi eficaz, amosando os modelos a seguir: unha muller
moderna é sociable, divertida, coñecedora dos mellores métodos educativos, responsable do seu benestar, hábil co uso dos
trebellos eléctricos, etc., pero que non traballa fóra da casa.
Un fenómeno moi interesante ten lugar nestes anos. A
modernización agraria desenvolvida nos países europeos expulsou as mulleres do traballo agrario, xa como xornaleiras xa
como administradoras, e situou os homes á fronte das modernas granxas. Esta separación de funcións por xénero, insólita
no campo, tivo no sistema educativo −que animaba os rapaces a estudaren nas escolas agrarias− un dos seus principais
baluartes. Só nos últimos anos e tras moita loita, as mulleres
casadas conseguiron acceder á codirección das granxas, tanto en España como noutros países.
Nos últimos 40 anos, o ritmo da incorporación das mulleres
ao mercado laboral incrementouse tanto nos países europeos como no resto do mundo e a diversificación profesional
encamiñouse cara á igualdade. Non foi un camiño doado,
xa que a entrada nalgunhas especialidades profesionais foi
especialmente dura e as pioneiras tiveron que afrontar a discriminación e a infravaloración de xefes e colegas. O segredo
do seu éxito foi a tenacidade, a preparación e o esforzo, sempre en maior medida que o dos compañeiros.
I Guerra Mundial
(Fundación Wikimedia)
Valentina Tereshkova
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Seguindo a estela das pioneiras, as mulleres da segunda
metade do século XX chegaron ás cátedras universitarias, e a

Unha breve primavera: a II República
A II República abriu un proceso de liberación da muller
fronte ao papel escuro de discriminación histórica mantido
pola monarquía e pola Igrexa. O novo réxime espertou os sentimentos de dignidade, a toma de conciencia e a chamada á
participación da muller.
Na súa lexislación, a II República supuxo un avance cualitativo sobre o papel e os dereitos da muller en diversos ámbitos.
Co sufraxio universal a muller obtivo o dereito ao voto e a ser
elixida como deputada. De feito, entre 1931 e 1936 houbo nove
deputadas no Congreso; entre elas Victoria Kent, Clara Campoamor ou Dolores Ibarruri, e unha ministra, a primeira na
Europa occidental, Federica Montseny. As leis de Matrimonio
Civil e do Divorcio, a máis progresista de Europa, recoñecían o
divorcio por mutuo acordo e o dereito da muller a ter a patria
potestade dos fillos. Tamén se decretou a abolición da prostitución regulamentada, dado que ata ese momento o corpo da
muller era considerado legalmente como unha mercadoría en
venda. No terreo laboral conseguíronse algúns dereitos importantes para as traballadoras coa Lei de Maternidade que
regulaba, por vez primeira, o período de lactación, o tempo de
baixa por maternidade, etc. Por último, en 1936 o Goberno da
Generalitat de Cataluña legalizou o aborto.
A muller deixa de ter unha actitude pasiva e resignada para
empezar a tomar parte activa na sociedade. Crece a súa incorporación ao mundo laboral e ás mobilizacións e, así, nunha
época de numerosas loitas e folgas obreiras, as traballadoras
participan enerxicamente. Ademais, as amas de casa protagonizan multitude de protestas e manifestacións, sobre todo contra
a carestía da vida. A muller tamén se incorpora a sindicatos e
partidos obreiros. Sirvan como mostra estes datos: a UXT tiña
en 1936 máis de 100.000 afiliadas e a CNT superaba as 142.000.

profesións tradicionalmente masculinas como as enxeñarías
ou o exército; mentres, tamén os homes comezaron a pisar territorios novos, antes reservados ás mulleres (un fenómeno
moito máis recente).
Comeza a ser frecuente ver mulleres que fundan e presiden corporacións multinacionais, ganan premios científicos,
patentan as súas creacións ou acadan altas posicións nas administracións gobernamentais. A entrada masiva das mulleres
na Universidade nos anos 60 tivo un impacto sinalado na súa
45

ces só por media xornada. Os sistemas de protección social dos
países occidentais tardaron en dar solución a este problema dun
xeito xeneralizado e aínda hoxe é unha práctica habitual nalgúns
estados. As mulleres deron con outra resposta: a corresponsabilidade de pai e nai na educación de fillos e fillas e no coidado do
fogar, o que implica cambios na mentalidade e nas prácticas sociais que só de forma moi recente comezan a implementarse.
Mentres, na España de Franco, as cousas ían a outro ritmo.
A vitoria do bando nacional supuxo unha volta aos valores
tradicionais que foron reforzados por un sistema educativo
que orientaba as mozas á vida no fogar. O Fuero del trabajo
de 1938 leva a Administración a prohibir el trabajo nocturno
de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Un destino duro
para aquelas que durante os anos da República foran quen de
ganar o seu sustento. En xeral, a lexislación posterior non fixo
senón fortalecer esta idea da muller baseada no seu papel de
nai exemplar e esposa como un dos puntais do réxime.
proxección laboral e na súa inserción profesional, posto que
resultaba imposible evitar o feito consumado de que eran tan
aptas e competentes como os seus compañeiros.
A incorporación das mulleres, casadas e solteiras, ao mercado laboral supuxo a agudización dunha discriminación que
sufrían desde que a ruptura da sociedade tradicional sacara
o traballo fóra da casa: a muller traballadora tiña −e ten−, en
realidade, unha dobre xornada (unha dentro e outra fóra do
fogar). Outra contradición desta nova situación era que, aínda
sendo necesaria a man de obra feminina para o desenvolvemento económico, a sociedade non prevía como facer fronte
ao coidado de fillos e fillas mentres a nai traballaba.

San Froilán 1969
(Arquivo Provincial
de Lugo)
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O resultado foi que moitas mulleres abandonaban o seu traballo para coidaren os cativos e cativas ata que estes chegaban
á idade escolar e logo retomaban a actividade profesional, ás ve-

Non obstante, España era un país destruído pola guerra e
moitas mulleres deberon traballar: de forma legal, no estraperlo
ou na economía informal do servizo doméstico. Coma sempre, as
máis necesitadas tiveron que buscar o pan onde fose preciso. Foron anos de esforzo e privacións nos que as autoridades tiveron
que deixar facer, porque non podían poñer fin a súa miseria. Aquí
como en todas partes as galdrucheiras do Baixo Miño, peixeiras, leiteiras ou panadeiras, mulleres comúns atravesaban ríos e
montes, percorrían vilas e aldeas e escapaban da Garda Civil, dos
oficiais de consumos ou dos señoritos do réxime que non só lles
confiscaban as súas mercadorías senón que tamén as golpeaban e aldraxaban. Mozas, casadas e viúvas pelexaron e sufriron
para sacaren adiante as súas familias naquel tempo de fame.
As cousas comezaron a cambiar de xeito significativo nos
anos 50, cando o crecemento económico fixo imprescindible o

Panadeira de
Carral (Arquivo da
familia Lozano)
Libro de pasaportes
(Arquivo Municipal
de Ribeira)
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concurso da man de obra feminina. O traballo das mulleres, sobre todo das mozas solteiras, era necesario para as súas familias
e para o Estado. Paseniño, foron incorporándose ao mercado laboral e comezou tamén a súa emigración ás cidades e a Europa.
A experiencia europea, difícil pola saudade e o choque cultural,
foi para moitas mulleres liberadora. Estes anos foron o principio dun lento proceso que chega ata os nosos días.
A incorporación das mulleres á universidade a partir dos
anos 60 trouxo xeracións de mulleres que non estaban dispostas a renunciar á súa carreira profesional. Malia a propaganda
do réxime eran quen de atender o traballo e a familia; o esforzo tiña un prezo −unha dobre xornada laboral, menosprezo
dos compañeiros e xefes, e dixomedíxomes−, pero pagaba a
pena. Non obstante seguían suxeitas á licenza do home para
traballaren, viaxaren ou mesmo dispoñeren do seu salario.
Por eses anos, as revistas «femininas» reflicten este
cambio, que tardaría en percibirse noutros medios de comunicación. Recollen nas súas páxinas artigos informativos sobre
novas profesións, o fogar moderno, a familia moderna ou a
imaxe dunha muller que, a pesar dos prexuízos e da ideoloxía
do réxime, non ten complexos á hora de desenvolverse a nivel
profesional. Traballaban coma sempre nas fábricas, onde seguían sendo man de obra barata, pero tamén, e cada vez máis,
nos servizos e na Administración pública.
As discriminacións, porén, seguían aí e como puideron
fixéronlles fronte. Nos últimos anos do franquismo e nos primeiros da democracia, as súas reivindicacións agromaron
por todo o Estado con motivo de conflitos laborais, ás veces á
marxe do sindicalismo organizado que non sempre recollía as
súas demandas específicas: reforma das leis laborais e do código civil, abolición da licenza marital, creación de garderías,
entre outras. As traballadoras de Induyco, Rok, Regojo ou as
mariscadoras das rías galegas fixeron oír con forza a súa voz.
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Desapareceron as trabas legais ao traballo feminino pero
hoxe, cando moitas desas loitas están superadas e esquecidas,
permanece unha parte importante das súas reivindicacións:
mellora das condicións laborais, creación de garderías, igualdade real alén dos prexuízos e discriminacións invisibles ou
equiparación de salarios.
Tarda tamén o recoñecemento social do valor dese traballo, tanto en España como noutras democracias occidentais,
así como o recoñecemento das traxectorias profesionais. O
resultado é que son poucas as mulleres que acadan cargos de
alta responsabilidade. Esta circunstancia levou hai xa anos
as mulleres a reclamaren unha verdadeira igualdade baixo o
principio de que os mesmos méritos e esforzos merecen igual
recompensa e recoñecemento e a poñeren sobre a mesa cuestións aínda candentes como a desigualdade salarial.
Sen dúbida ningunha, a historia do traballo remunerado
feminino é unha historia de loita e superación, porque as cousas non viñeron dadas. Pero tamén é certo que é un pasado
incompleto porque moitos aspectos nunca serán realmente
coñecidos: as traballadoras do servizo doméstico, as da economía informal ou as que traballaban no fogar dificilmente
deixaron pegada nunhas fontes informativas que non lle deron valor ao seu esforzo.
Esta é tamén unha historia en construción xa que aínda hoxe, en moitos lugares do mundo, as mulleres loitan por
conseguir dereitos tan básicos como a folga, a organización
sindical, a fin da explotación das menores, horarios xustos
que permitan o desenvolvemento da vida persoal, etc. Hai
moito andado, pero queda camiño por andar.

Cartel da II Guerra
Mundial (Library
of Congress)
Muller traballando
nunha fábrica, década
de 1940 (Fundación
Wikimedia)
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