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Na organización e realización do Álbum de mulleres implícanse 

cuestionamentos e decisións que tamén teñen que ver co desenvolvemento das xornadas 

Xénero e documentación que hoxe nos levan a confluír nesta sala. Trátase de proxectos 

organizados pola actual Comisión de Igualdade1 e promovidos no seo do Consello da 

Cultura Galega. 

A citada Comisión emerxe en 2007 e dá continuidade á liña de traballo iniciada 

polo CCG en 2004 coa creación da Comisión Técnica de Xénero2. A dita liña de 

traballo consiste na elaboración de vías e medidas que permiten pór en valor e dar 

visibilidade ás contribucións das mulleres á cultura galega e universal. Neste sentido e 

desde un punto de vista feminista, a Comisión está a dar forma a propostas que, como o 

Álbum de mulleres ou as presentes xornadas, están a facer posible que unha institución 

como o CCG contribúa á incorporación plena das mulleres na dinámica sociocultural 

galega: na historia, na ciencia, na arte, nos medios de comunicación, nas formas de fala, 

na Galiza interior e na exterior e, en definitiva, en todos os ámbitos de relacións sociais. 

 As integrantes das citadas Comisións tiveron e teñen ben presente desde o 

comezo que no  coñecemento da realidade social galega é importante revalorizar o 

interese en tomar en conta as relacións entre homes e mulleres. O acceso a datos e a 

información que permitan profundar nas citadas relacións, xa sexan individuais ou 

colectivas, emerxe como un dos principais problemas que hai que solucionar.  Saben ao 

igual que todas e todos sabemos que a presenza de mulleres no descorrer da historia é 

                                                 
1 Fan parte desta Comisión: María Xosé Agra, Pascuala Campos,  Aurora Marco, Encarna Otero, Carmen 
Pérez Pais, Ana Romaní, María Luisa Sobrino, Carme Vidal e Dolores Vilavedra 
2 Fan parte desta Comisión: María Xosé Agra, Pilar Cagiao, Encarna Otero, Carmen Pérez Pais, Ana 
Romaní, María Luisa Sobrino, Andrés Torres, Carme Vidal e Dolores Vilavedra 
  



ineludible e que a continua e persistente reproducción de lóxicas patriarcais e 

androcéntricas dificultou e dificulta a difusión de achegas, publicacións e investigacións 

máis e menos académicas que se veñen ocupando nestas cuestións.  

En Galiza hai camiño feito, queda moito por facer e constátase, máis unha vez, a 

dispersión de datos existente debido á carencia dun arquivo ou centro de documentación 

específico e á falta de  indicacións axeitadas nos arquivos e centros de documentación 

que funcionan na actualidade e que permitan pór á disposición da cidadanía recursos e 

materiais que, lonxe de asumir representacións tópicas, idealizadas ou ideoloxizadas da 

“muller galega”,  reflictan as realidades plurais vividas polas mulleres galegas.  

Coñecer máis de perto necesidades e propostas que desenvolver na construción 

de procesos de  documentación e arquivos non nesgados polo androcentrismo e o 

sexismo fai parte dos obxectivos destas xornadas. Recuperar e facilitar o acceso á 

información, datos, voces, imaxes, escritas, traballos e traxectorias de mulleres emerxe 

como o obxectivo principal do Álbum de mulleres e configúrao como un emerxente e 

actual centro de documentación dixital. 

Mais, ante todo a realidade do Álbum de mulleres é unha práctica en rede de 

colaboracións interpersoais individuais e colectivas de mulleres e homes, que se amplía 

constantemente e se desenvolve en diferentes niveis de relación. Estas son máis estreitas 

e continuadas con aqueles e aquelas que, como a Comisión, forman parte do CCG3, e 

máis puntuais, e non por iso menos imprescindíbeis, con aquelas persoas e institucións4 

que están a contribuír na elaboración, obtención e difusión dos materiais que se 

transmiten. O Álbum é por tanto, o resultado da unión de esforzos de especialistas en 

diferentes áreas de produción e investigación. 

O Álbum de mulleres navega na rede de internet desde o dous de decembro de 

2005 e o núcleo que lle dá forma desenvólvese co establecemento dunha relación de 

colaboración continuada entre a Comisión de Igualdade e o portal culturagalega.org. 

Este medio pon en práctica formas de traballo que permiten introducir e incrementar 

progresivamente acceso a datos, documentación e información.  Tamén, e polo tanto, a 

posta en marcha do Álbum leva consigo tomar en consideración que as novas formas de 

comunicación na rede de internet axilizan as posibilidades de acceso e divulgación a 
                                                 
3 Máis concretamente con Manuel Gago (dirección culturagalega.org), Miguel Alonso (deseño 
culturagalega.org), Anxos Sumai (biblioteca CCG), Begoña Tajes (publicacións CCG),Teresa Navarro 
(dixitalización CCG) e co persoal do Arquivos Sonoro de Galicia e o Arquivo da Emigración Galega.  
4 Autoras e autores de biobibliografías e especiais, arquivos persoais e colectivos, centros de 
documentación, bibliotecas, museos, editoriais, xornais, revistas, organizacións, grupos, fundacións, 
academias 



valiosas fontes de datos e de información e, neste caso, ofrécense e increméntanse coa 

intención de ser de utilidade en dous niveis: un, de divulgación máis xeral e que poda 

ser empregado como fonte de referencias informativas básicas; e outro que de forma 

máis concreta poida ser empregado como ferramenta de traballo en ámbitos 

especializados de investigación, ensino, etc. Na actualidade componse dunha Galería 

biobibliográfica, Liñas do tempo, Ligazóns de interese, Especiais e Formas de contacto 

que paso a describir non sen antes deixar anotado que, polo xeral, no Álbum indícanse 

as fontes de procedencia dos materiais e datos que se publican. 

 

Galería biobibliográfica 

http://www.culturagalega.org/album/ 
 

Componse de biobibliografías de mulleres galegas ou relacionadas con Galiza, 

nas que se dá conta da súa singularidade e nas que se conxuga a historia en dous 

sentidos, a daquelas que fixeron grandes xestas e a das que fixeron grandes xestos nos 

diferentes ámbitos da vida social. Achéganse datos biográficos, amósanse as súas 

relacións e producións, proporciónase bibliografía, ligazóns de interese e extras. Estes 

últimos divídense en dúas categorías: <<extras de>> e <<extras sobre>>. As 

biobibliografías compóñense de arquivos fotográficos, pictóricos e sonoros, 

documentos, textos e comentarios máis e menos recentes e de diferente autoría. A 

galería biobibliográfica amplíase cunha nova entrada cada quince días e na páxina de 

entrada do Álbum preséntanse as mulleres biobibliografiadas por orde de aparición. 

Ábrese tamén a posibilidade de facer unha búsca por orde alfabética e outra que as 

agrupa nos seguintes ámbitos de ocupación: Docente, Literario/Letras, Artístico, Acción 

político-social, Empresarial/Profesións liberais, Médico/Sanitario, Medios de 

comunicación, Doméstico, Xurídico, Político-institucional, Investigación/Científico, 

Relixioso, Marítimo/Agrícola/Gandeiro. Polo xeral as mulleres biobibliografiadas 

desenvolven actividades en máis dun destes ámbitos  

 

Liñas do tempo  

Recollen de forma cronolóxica acontecementos e datas relevantes ao longo da 

historia e faise fincapé nas referencias de e sobre mulleres. A información divídese en 

tres niveis: Galiza, Territorio español e Mundo. E preséntase en dúas versións que van 

sendo revisadas e ampliadas con periodicidade semestral. Unha delas, interactiva, máis 



abreviada e ilustrada. A outra, titúlase As mulleres na historia e trátase dun documento 

PDF que, ademais de permitir a consulta na web, pode ser descargado. 

 

 

Ligazóns de interese 

http://www.culturagalega.org/album/ligazons.php 
  

Revísanse e increméntanse periodicamente. E, polo de agora, agrúpanse nas 

seguintes categorías ordenadas alfabeticamente.  

-     Administracións públicas 

- Bibliotecas galegas 

- Biografías 

- Busca bibliográfica 

- Centros de documentación de mulleres 

- Coeducación 

- Colectivos e organizacións 

- Investigación e docencia 

- Mulleres e antropoloxía 

- Mulleres e arte 

- Mulleres e deporte 

- Mulleres e filosofía 

- Mulleres e historia 

- Mulleres e literatura 

- Mulleres e matemáticas 

- Mulleres e música 

- Publicacións feministas e de mulleres 

 

Especiais 

http://www.culturagalega.org/album/especiais.php 

 

Vanse incorporando ao Álbum e son revisados e ampliados arredor de datas 

conmemorativas e acontecementos de especial relevancia.  

O primeiro en tomar corpo é o que fai referencia á data 8 de marzo: Día da 

muller, Día internacional da muller traballadora ou Día das mulleres. Trátase dunha 



data destacada no evolucionar do movemento feminista. Publícase por primeira vez no 

ano 2006 e vaise ampliando anualmente. Achega documentos de traballo para coñecer a 

traxectoria do movemento feminista organizado no mundo e en Galiza e para situarnos 

nun debate que segue a ser actual: a presenza e as condicións da incorporación das 

mulleres ao ámbito laboral. 

O segundo especial foi publicado o 17 de maio de 2006 e titúlase As letras das 

mulleres. Nel achéganse textos en que se reflexiona sobre a escasa presenza das 

mulleres na Real Academia Galega e entre as figuras homenaxeadas na celebración do 

Día das Letras Galegas. Recóllense tamén  arquivos sonoros: voces creadoras que traen 

a rica sona da palabra da poesía á rede. Neste caso, en 2007 o especial non foi ampliado. 

Ao longo do ano véñense e iranse incrementando os documentos, artigos e información 

que configuran a biobibliografía de María Mariño, a escritora escollida este ano como 

centro da celebración. 

 O especial Mulleres e Memoria Histórica publícase no mes de decembro de 

2006 e responde á declaración institucional do ano 2006 como Ano da memoria e á 

constatación de que na maioría das tarefas levadas a cabo arredor desta celebración son 

moi poucas as veces nas que se ten en conta que as mulleres tamén fixeron, fan e farán 

parte da historia. Achega datos que permiten dar conta da presenza de mulleres galegas 

en diferentes ámbitos de actividade social e cultural desde comezos do século XX e 

divídese nos seguintes apartados: As mulleres nas primeiras décadas do século XX, A 

etapa da República, A sublevación militar, Milicianas, Exilio, Represaliadas, Fuxidas e 

A guerrilla antifranquista dos anos 40. No especial engádense tamén ligazóns de 

interese e vinculadas coa temática tratada. 

 O especial De nenas e de libros, publícase o 2 de abril de 2007, Día 

Internacional do Libro Infantil e Xuvenil.  Amáis das habituais ligazóns de interese e da 

reprodución de documentos históricos relacionados e publicados en revistas feministas, 

contén artigos en que se analiza o sexismo existente nas publicacións infantís galegas 

dos anos setenta do século XX e os estereotipos sexoxenéricos dominantes e  

diferenciadores  do comunmente asignado ás nenas e do comunmente asignado aos 

nenos. Inclúese tamén unha bibliografía que comenta 20 libros coeducativos e 

publicados desde 2005. 

 Mulleres e ciencia é o especial no que estase a traballar na actualidade. 

Responde a declaración institucional do ano 2007 como Ano da ciencia e será publicado 

no mes de decembro.  



Para finalizar, hai que sinalar que para o desenvolvemento, mellora e novas e 

futuras propostas do Álbum considerouse e séguese a considerar importante que este 

fique aberto a aquelas críticas e suxestións que as usuarias e usuarios queiran e poidan 

transmitir. Neste sentido, as colaboracións (as vosas e as de calquera que faga uso do 

Álbum de mulleres), poden ser enviadas ao correo electrónico: 

xenero@consellodacultura.org  
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