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O presente volume recolle as actas do I Encontro Interdisciplinar de Historia de 

Xénero. As mulleres na Historia de Galicia, que se celebrou en Santiago de Compos-
tela os días 6, 7 e 8 de abril do 2011. A idea de organizar esas xornadas xurdiu un 
ano antes como parte das nosas inquedanzas, en tanto estudantes da Licenciatura 
de Historia, por ir máis alá da rutina diaria e profundar no coñecemento dun tema 
que nos preocupa historiograficamente mais, tamén, por vivirmos nunha sociedade 
que aspira a lograr a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.  

Durante as últimas décadas sucedéronse cambios fundamentais para o sexo fe-
minino e, neste contexto, a historia das mulleres e do xénero experimentou un 
notable desenvolvemento e diversificación. Por iso, desde o primeiro momento, 
marcámonos como obxectivo do antedito congreso esbozar un estado da cuestión 
sobre as investigacións de xénero realizadas ata o momento, de xeito que, tanto 
alumnos universitarios como profesores de ensinanzas medias, se puidesen benefi-
ciar das intervencións de varios especialistas no tema. Quixemos contribuír, pois, a 
recuperar e reanimar o debate sobre o papel das mulleres na Historia, especialmente 
no relativo ao caso galego, aínda que non exclusivamente. A estas alturas e despois 
de trinta anos de investigación en historia das mulleres no Estado español, cremos 
necesario deliñar que é o que xa sabemos sobre as mulleres na Historia e que liñas 
de traballo se están desenvolvendo na actualidade, co obxectivo de poñer sobre a 
mesa novos temas, novos conceptos e novos métodos de traballo a partir dos cales 
seguir investigando nos próximos anos. 

Aínda que xa hai voces que falan da historia das mulleres como unha moda his-
toriográfica superada, nós apostamos firmemente pola revitalización destes estudos 
de cara ao futuro. Mais, ao noso entender, este proceso debe pasar necesariamente 
por integrar aos homes nestas investigacións. Só así será posible reescribir a historia 
sen que se marxine a unha parte dos seus protagonistas por cuestións de xéne-
ro/sexo. Cremos que a historia de xénero e, en particular, a historia das mulleres 
axudan a reflexionar sobre a sociedade na que todas e todos convivimos e, polo 
tanto, esperamos que, desde o coñecemento e a crítica, animen a construír unha 
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sociedade mellor na que exista unha igualdade de oportunidades real para todos e 
todas.  

Estas actas pretenden dar continuidade aos anteditos obxectivos e, ao mesmo 
tempo, dar a coñecer a un público máis numeroso algúns dos aspectos tratados no 
Encontro, así como algunhas das conclusións ás que puidemos chegar. En primeiro 
lugar, desde o punto de vista metodolóxico, comprobouse a necesidade de estable-
cer unha perspectiva interdisciplinar na investigación da historia das mulleres, ba-
seada na converxencia de disciplinas como a Historia, a Arte, a Literatura, a Filoso-
fía, a Pedagoxía, o Dereito ou a Antropoloxía. 

En segundo lugar, a Historia amosa precisamente que a situación das mulleres 
non foi sempre igual ao longo do tempo: a súa supeditación foi continxente, debida 
a circunstancias ideolóxicas e sociais. Daquela, a divulgación do coñecemento his-
tórico convértese nunha tarefa fundamental e, neste sentido, os organizadores te-
mos o firme convencemento de que a educación é o mellor instrumento que posu-
ímos para mudar a realidade.  

Resulta evidente que a igualdade de xénero non é un simple lema nin un tema 
banal. Máis alá do que nos digan os políticos, as tendencias historiográficas, as 
modas editoriais ou os tópicos da corrección política, a igualdade de xénero depen-
de da conciencia individual e das actitudes que cada quen tome na súa vida cotiá. 
Desde a organización, agardamos que a información e as ideas aquí expostas sexan 
de utilidade aos lectores destas páxinas para promover unha reflexión profunda en 
prol da igualdade. 

As mulleres na Historia de Galicia é unha obra que se edita en dous formatos. 
No volume impreso recollemos a meirande parte dos relatorios presentados ao 
Encontro seguindo, en liñas xerais, a orde de intervención nas xornadas. Ademais, 
incorporamos a comunicación do Dr. Domingo L. González Lopo, xa que com-
plementa a nosa visión sobre o período contemporáneo facendo referencia a un dos 
grandes temas tratados desde Galicia: os procesos migratorios. Por outra banda, 
adxúntase un CD no que se publican as comunicacións presentadas, así como cinco 
textos máis que, por diversos motivos, non puideron ser expostos no Encontro. 
Tamén se inclúe o material gráfico íntegro das actas, tanto o dos artigos editados 
no volume como o dos do soporte dixital. 

Porén, a realización dun proxecto destas características non sería posible uni-
camente coa vontade e as ilusións dos que subscribimos estas liñas. A estas alturas, 
como organizadores das xornadas e como editores destas actas, son moitas as per-
soas ás que quixeramos agradecer o seu apoio e colaboración. 
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De forma colectiva, estamos en débeda de gratitude co Dr. Manuel Villanueva 
Acuña, quen, xunto coa Dra. Mª Dolores Dopico Caínzos, foi o primeiro en dar-
nos a oportunidade de coñecer as múltiples tarefas necesarias e imprescindibles para 
organizar con éxito unha actividade destas características. Sen as experiencias lucen-
ses previas, posiblemente, as dificultades organizativas terían sido moito maiores. 
Tamén queremos agradecerlle á Dra. María del Carmen Rodríguez González, a 
nosa responsable académica, a súa disposición e amabilidade para que a Universi-
dade de Santiago de Compostela recoñecera unha actividade coma esta, organizada 
por simples estudantes. De forma especial, dámoslle as grazas ao Dr. Domingo L. 
González Lopo polo seu apoio constante e polas fermosas palabras que nos dirixiu 
nada máis rematar as xornadas. Como docente e como “colega”, a súa persoa sem-
pre nos fará recordar o mellor destes cinco anos de carreira.  

Non queremos esquecernos dos demais profesores que desinteresadamente 
aceptaron formar parte do comité científico. En particular, queremos agradecerlle 
ao Dr. Francisco Durán Villa, con quen coincidimos no noso interese pola historia 
das mulleres ao longo destes anos de facultade, a atención prestada na súa condi-
ción de Vicerreitor de Estudantes e Formación Continua. Así mesmo, agradecemos 
o apoio institucional recibido pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Gali-
cia –en especial na persoa da súa anterior responsable, a Dra. Marta González Váz-
quez-; a Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de Compos-
tela e a súa coordinadora Dª. Trinidad de Miguel Bouzas; a antiga Vicerreitoría de 
Estudantes e Formación Continua da USC e a Excelentísima Deputación de Pon-
tevedra.  

E, sobre todo, queremos darlles as grazas a tódolos relatores e comunicantes 
que, desde o primeiro momento e co maior interese, accederon a colaborar con esta 
iniciativa, compartindo con tódolos asistentes os seus coñecementos. Sen eles e sen 
o público asistente, que tan ben respondeu á nosa chamada superando tódalas ex-
pectativas, non se tería celebrado este I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xé-
nero. Finalmente, non podemos rematar estes agradecementos colectivos sen re-
coñecer o labor editorial de Andavira, que nos deu a oportunidade de materializar 
un proxecto no que puxemos tantas horas de traballo e tantas ilusións, así como a 
amabilidade e xenerosidade coa que Sabela Arias deseñou a portada desta obra. 

Sabemos que o contido destas actas é o resultado da colaboración de moitos au-
tores pero, aínda así, a cada un dos editores gustaríanos agradecer o apoio daquelas 
persoas que, ao longo de todos estes meses, estiveron aí. 

Miguel García-Fernández quere agradecer e dedicar o esforzo realizado a: Bego, 
grazas por todo o teu apoio nesta e noutras empresas da miña vida e, sobre todo, 
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graciñas por estar sempre aí, manita; á miña xenealoxía feminina, porque dela her-
dei gran parte do que son, particularmente, da miña nai Ana e da miña avoa Ma-
nuela; a meu pai, por tanto esforzo e porque dos debates de sobremesa tamén 
aprendo moitas cousas; a Silvia, porque, desde o principio, o medievalismo e os 
lazos da amizade xuntaron os nosos camiños, e a Jose, por estar aí animándome a 
proseguir e a crer nun mañá mellor. Sen dúbida, esta andadura pola historia do 
xénero tamén é debedora das ensinanzas dos meus Mestres: grazas ao Dr. Ermelin-
do Portela Silva, por todo o seu apoio e por darme a oportunidade para facer con el 
a tese que sempre desexei, e á Dra. María del Carmen Pallares Méndez, porque as 
súas obras sempre me axudan a reafirmar a miña vocación como medievalista e 
como historiador das mulleres e das relacións do xénero. Finalmente, non podo 
deixar de recordar a axuda e as ensinanzas recibidas ao longo da miña formación 
por parte dos investigadores do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” -
particularmente, do Dr. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés e a Dra. Mª Gloria de 
Antonio Rubio-, así como da Dra. Ana Rodríguez López e o Dr. Carlos Estepa 
Díez, do Instituto de Historia do CSIC, e a Dra. Ofelia Rey Castelao, da Universi-
dade de Santiago de Compostela. 

Silvia Cernadas Martínez. Eu teño que acordarme, en primeiro lugar, dos meus 
pais. Aínda que nunca entendestes a miña paixón pola historia, grazas ó voso apoio 
incondicional puiden estudar o que quería e preocuparme soamente de loitar polos 
meus soños. Grazas tamén a miña irmá, Lorena, por aguantarme todos estes anos e 
ó meu noivo, Víctor, por facer das miñas ilusións as túas e por entenderme como 
ninguén o fai. Grazas a Miguel, por ser como es e por terme aberto as portas da 
muralla hai xa cinco anos. Así mesmo, quero agradecer a pegada que os profesores 
da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago deixaron na mi-
ña formación e a axuda de D. Agustín Reguera Ocampo, alcalde do Concello de 
Soutomaior, quen apoiou este proxecto desde o principio. 

Aurora Ballesteros Fernández. Ao meu pai, Mingo, pola súa infinita curiosida-
de; á miña nai, Marité, polo amor polos libros, e ao meu irmán pequeno, Mingos. 
Tamén a Gerardo e a Mari, e a Óscar, por todo o que compartimos. A Sara Pita, a 
muller-sorriso, por telo sempre tan grande; a Inés Posse, por tantas horas de pali-
que, café e arrebatos, e a Sonia Mandiá e Magali Trillo, compañeiras de fatigas. A 
Isabel Saco, por explicar historia como ninguén, a Rubén Martínez, pola paixón 
por Grecia, e a Virginia Calvo, polo espírito crítico e as lecturas subversivas... A 
Manuel Villanueva, por toda a dedicación e a implicación persoal. A Mar Llinares e 
en especial a J.C. Bermejo, por contaxiar o entusiasmo nas súas clases, e por todo o 
que fai fóra delas. E a Pedro Piedras, por la esperanza en los años. 
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Emprendido o camiño, esperamos seguilo percorrendo xa que, algúns dos 
obxectivos marcados, non serán posibles senón a través da continuidade deste tipo 
de iniciativas colectivas así como das empresas individuais… 

MIGUEL GARCÍA-FERNÁNDEZ 
SILVIA CERNADAS MARTÍNEZ 

AURORA BALLESTEROS FERNÁNDEZ 
 

 
 
 
 


