
A asociación de mulleres Arela de Saxamonde (Redondela) publica en outubro do 2015 
o libro Mulleres e memoria en Saxamonde. Reproducimos aquí o limiar da publicación, 
que me invitaron a escribir…      
 
LIMIAR 

    
Este libro xorde do desexo e do corazón dun grupo de mulleres. É a culminación de 
todo un proceso de investigación participativa da man da Asociación de Mulleres Arela 
de Saxamonde.  
 
O proxecto arrinca no ano 2013, cun traballo que Arela decide facer a través da imaxe e 
da palabra, recollendo fotos e promovendo entrevistas en grupo das mulleres da zona. 
Como resultado de todo este estudo, Saxamonde -unha das catorce parroquias do 
concello de Redondela- conta agora cun inestimable arquivo histórico de 280 
fotografías1, recollidas grazas á colaboración dunhas 40 persoas. Asemade, tamén 
conta coas gravacións das conversas coas mulleres entrevistadas... Mestúranse así as 
imaxes coa historia de vida narrada por cada unhas destas mulleres. 
 
Das fotos recollidas selecciónanse unhas 150 para a Exposición “Muller e memoria en 
Saxamonde”; unha exposición estruturada nunha serie de paneis con fotos e textos 
explicativos da situación das mulleres desde comezos do século XX ata os anos 70.  
 
“Quixemos salvagardar a memoria das mulleres, o que supuxo a vida das mulleres, que 
parece que a vida sempre foi escrita polos homes...” Falaban tres das mulleres da 
directiva da asociación. E así é! Ata o de agora, a historia sempre foi escrita por homes, 
desde os seus corpos de homes, desde a súa perspectiva e prioridades de homes. Hai 
tan só unhas décadas que as mulleres comezamos a reescribir a historia, e estámolo 
facendo desde nós, mulleres, desde os nosos corpos de mulleres, desde a nosa mirada 
de mulleres, desde os nosos lugares de mulleres, desde as nosas vidas de mulleres...  
 
É salientable que a Exposición se inaugure cunha mesa redonda na que presiden as 
mulleres maiores da parroquia, que a comunidade recoñece como mulleres sabias. E é 
tamén relevante que o acto se realice en novembro, na véspera do Día Internacional en 
contra da violencia de xénero. Porque en palabras da directiva de Arela: “Para nós, esta 
iniciativa é unha maneira de loitar en contra da violencia de xénero: poñer en valor ás 
mulleres, a súa vida, o seu traballo, a súa participación  na historia”. 
 

                                                 
1 Sanz Fina, La fotobiografía, Editorial Kairós, 2008, páx. 21. “As fotografías son anacos da nosa 
vida... Nelas sentimos a necesidade de deixar constancia de quen somos... de amosarnos... para 
deixar patente que... temos un  lugar no mundo... As nosas penas e alegrías séntense no corpo... Ler 
os corpos é ler a historia das persoas... E todo iso pódese ver nas fotografías.” (Tradución propia) 
 



E, en efecto, se a invisibilización das mulleres é un dos aspectos máis importantes da 
violencia do patriarcado, este libro que temos entre mans é unha inestimable 
contribución na construción do bo trato. Do bo trato a cada unha das mulleres de 
Saxamonde e a todas como colectivo. Do bo trato entre homes e mulleres e do bo trato, 
tamén, como categoría estrutural para a organización das nosas comunidades e da 
mesma sociedade.  
 
É un libro que achega unha mirada nova ao deconstruir o discurso do patriarcado. E 
nunha sociedade na que segue habendo tanto sexismo, tanto machismo -non hai máis 
que contar o número de mulleres asasinadas cada ano- non deixa de ser unha tarefa 
necesaria e mesmo urxente. 
 
Nais, avoas, sogras, irmás, madriñas, tías, amigas, veciñas... labregas, taberneiras, 
leiteiras, amas de casa, costureiras, criadas, mariscadoras... Coñecer a historia destas 
mulleres e difundila é importante. Para  todas e todos nós. Para decatármonos de que 
temos aí referentes de quen aprender e nas que recoñecer autoridade.  
 
Recuperar a memoria doutras mulleres e contribuír ao seu recoñecemento é parte do 
camiño de recoñecérmonos a nós mesmas no que somos e no que valemos. É un acto 
de autoestima e autoafirmación.  
 
Si, este libro é un libro valioso porque fala de mulleres. E é dobremente relevante 
porque, ademais, está feito por mulleres que se atreven a saír ao espazo do público 
para presentar a súa achega. Síntome profundamente orgullosa e agradecida por ter 
sido invitada a escribir este limiar e ser así partícipe deste fermoso proxecto comunitario 
protagonizado por mulleres da aldea.  
 
Moitas felicitacións a vós, Nati Campos Castro, Divina Carrera Martínez, Rosa Freaza 
Lago, Marga García del Portillo, Maribel Martínez Amoedo, Aurita Martinez Gómez e Mª 
Luz Viñas Otero, da directiva da Asociación de Mulleres Arela de Saxamonde, 
promotoras do proxecto! Parabéns a todas as demais mulleres da parroquia que o 
fixestes posible! E tamén a vós, homes bos e xenerosos, que colaborastes nel!  
 
Oxalá a lectura deste libro invite a outras mulleres a liderar iniciativas semellantes nas 
súas aldeas. Nos invite a todas a liderar con paixón e ousadía as nosas vidas.   
 
 

Outubro 2015. 
 

Tareixa Ledo Regal. 
Socióloga. Maxíster en Estudos de Xénero.  

Terapeuta do Reencontro. 
 



 
 
 


