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EDICIÓN NON VENAL







Tan só é preciso abrir un libro de texto de calquera escola para ver que na meirande par-
te da historia o papel da muller permaneceu silenciado. O mundo construíuse desde un punto 
de vista patriarcal no que con frecuencia faltaban as voces femininas que relataran a súa 
visión da historia. Neste proxecto escoitamos as voces desas mulleres que nos narran a súa 
historia, que é parte da historia da terra de Ortigueira.

Contar con publicacións coma esta é imprescindible para evolucionar como pobo, para con-
seguir unha igualdade real entre mulleres e homes e, sobre todo, para coñecer unha parte 
fundamental da historia que permaneceu oculta moitos anos e que non podemos deixar no es-
quecemento. “Con voz de muller” permítenos escoitar as lembranzas das mulleres no concello 
de Ortigueira. Esta obra recompila historias que van desde a infancia ata a actualidade, 
acompañadas de fermosos recordos gráficos. 

Este libro supón unha forma de redescubrir a historia de Ortigueira a través de contos e de 
anécdotas, de saber máis sobre as formas de vida do pasado dende o punto de vista feminino a 
través dos relatos e mulleres que o viviron en primeira persoa. Experiencias das que, estou 
seguro, todos e todas temos moito que aprender.

Desde a Deputación da Coruña queremos aplaudir esta iniciativa e agradecer a colaboración de 
todas as mulleres que participaron neste proxecto e que abriron o seu corazón e compartiron  
a memoria das súas vidas con todos aqueles que queremos escoitalas. 

Valentín González Formoso
Presidente da Deputación da Coruña



































Xuntas experimentaron as diferenzas de xénero. Algunhas 
contábannos con atrevemento que o vían nas súas casas, 
no barrio e/ou no traballo. Esas aprendizaxes informais 
axudáronlles a presentir cal sería o seu rol como 
mulleres, nais e esposas. Outras, non obstante, pasaban 
polo alto a desigualdade. 

Non, non traballabamos igual. Home, na casa para o 
"empiece" ou isa, eramos as nenas. Eran os maiores os 
que traballaban máis. E se eran homes( ... ) Ai, na casa 
non, non facían nada, antes non. Isa non pasaba. Isabel

Os domingos facíao todo mamá, e el viña pa baixo pá 
taberna. Solita
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EU NON TIVEN REGHALO NINGÚN, QUE ME 
ACORDE. 
O TRABALLO DAS NENAS FRONTE AD XOGO INALCANZABLE 

Pequenas nenas adultas, así foron elas na súa maioría, 
pasaron pola infancia case na punta dos pés. Anhelaron 
as causas máis sinxelas, a pesar de que na imaxinación 
campaban ás súas anchas con enerxía e liberdade, con 
máis frescura ca nunca. 

Eu xoghaba coas espigas do maínzo cando ía coas vacas, 
collía as espighas e facíalles trenzas, cando non me 
vían. Isabel
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TOMAMOS O CAFÉ OU IMOS AOS CHURROS E 
CHARLAMOS, E PASAMOS A MAÑÁ 
UN DÍA DA SÚA VIDA 

Achegámonos ao final deste camino que percorremos xunto 
a elas ao redor dun biscoito e unhas cuneas de café. 
Non queremos despedirnos aínda. Desexamos saber como se 
atopan neste momento, como son os seus ritmos diarios, 
os seus " aghoras". 

A maioría cóntannos que dedican os seus tempos ao 
traballo doméstico, á horta e as súas plantas, a ver a 
televisión, aos seus animais e a camiñar. Camiñar 
parece ser, en xeral, unha das súas mellares terapias. 

42 

Eu normalmente levántome, fago a limpeza, paño a
lavadora, facer a comida, ir á harta para facer algo, 
plantar fabas, cebolas, leitugas ou iso. É o único que 
fago. A tele non me gusta moito e se cadra pois dar un 
paseo e nada, así ... facer a casa e a comida e listo. 
Déitome, aiiiiii! o outro día que vin "Supervivientes"
E ata as dúas da mañá non me durmín. Carmen

Eu se está bo tempo teño unha perriña e vou paseala, 
cerquiña, porque como estou mal dos xeonllos non podo, 
volvo pá casa, sento, fago a cea e volvo recoller, 
porque o meu marido déitase cedo. Despois vexo a tele e 
voume pá cama. Carmucha

Mira lévantome a iso das nove, nove e pico, e se non 
estamos levantados espértanos o neto que vai para 
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