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O MAR TAMÉN

TEN MULLERES
é unha exposición fotográfica itinerante posta en marcha polo Grupo de 
Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A Guarda para visibilizar o 
traballo das mulleres galegas que dedicaron a súa vida ás tarefas do mar. 

Trátase dunha proposta participativa para a que se recibiron imaxes 
de todas as mulleres que quixeron formar parte dela, procedentes dos 
concellos de influencia do GALP 7.

As fotografías desta instalación constitúen unha crónica da vida nas 
comunidades pesqueiras ao longo do século XX e axúdannos a contar 
a historia completa, incluíndo a de aquelas que realizaron labores non 
remuneradas e que compaxinaron o coidado das familias co mantemento 
dos aparellos de pesca ou o restrelo dos areais. Esta é unha mostra de 
mulleres que fixeron e fan equilibrios coa patela na cabeza, contada a 
través de fotografías analóxicas de diversas autorías, tomadas ao longo de 
100 anos e 130 quilómetros de costa atlántica.

Así, O MAR TAMÉN TEN MULLERES recolle a historia das mariscadoras, 
as redeiras, as carrexonas, as percebeiras, as peixeiras, as traballadoras 
da salga e a conserva, as bateeiras e de todas as mulleres do mar. Todas 
elas foron protagonistas do seu tempo e sono agora desta exposición que 
recupera as sabenzas de mulleres anónimas para poñer en valor o seu 
traballo e renderlles homenaxe ao rescatar capítulos preciosos da nosa 
memoria histórica.
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Un grupo de mulleres pasa revisión aos palangres na praza do Costal  |  Cangas, 1956
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

As artes de pesca requiren de 
técnicas específicas para cada 
tipo de aparello, que constitúen 
un capítulo vivo do noso 
patrimonio inmaterial. Neste caso, 
os cestos conteñen palangres 
para a súa verificación antes de 
ser devoltos aos mariñeiros.

REDEIRAS
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Lolita e Carmucha levando o aparello ao barco despois de secar  |  Cangas, 1960
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

O coidado dos aparellos en 
terra pasou a ser o oficio non 
remunerado de moitas mulleres 
da costa do Morrazo. A confección, 
reparación, lavado e secado das 
redes son labores silenciosas e 
imprescindibles que exercen 
as donas de xeito subsidiario á 
actividade pesqueira dos homes.
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Redeiras cosendo os aparellos dentro da ‘Chabola da chiquita’  |  Cangas, anos 60
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

O oficio de redeira trasmítese de 
xeito oral entre mulleres, de nais 
a fillas. En ocasións, reúnense as 
redeiras para aprender unhas das 
outras e esperar os encargos dos 
armadores que requiren de máis 
dunha profesional.
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Directamente do barco, un grupo de mulleres arranxa redes na Praia do señal  |  Cangas, anos 70
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

Tradicionalmente, as redeiras 
viñan realizando o seu labor 
directamente no porto, no 
propio peirao e á intemperie. En 
ocasións, como a da fotografía, 
descolgando os aparellos 
directamente dos barcos unha 
vez completada a descarga do 
peixe.
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Modesta Graña e Nieves ‘a Formiga’, veciñas de Cangas, atando os aparellos do barco Ardora
Cangas, anos 60  |  Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

Alí onde hai un porto pesqueiro, 
hai redeiras zurcindo, anudando 
ou cosendo os aparellos.
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Mulleres do mar  |  Redondela
Cedida polo Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy e a Confraría San Juan de Redondela

As que limpan e transforman 
o que vén nos botes e as que 
quedan en terra sen esperar por 
ningún barco. O papel extractivo, 
atribuído historicamente en 
exclusiva aos homes, é exercido 
por moitas mulleres nas nosas 
costas, onde apañan bivalvos e 
algas.

MARISCADORAS
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Marisqueando  |  Moaña, 1982
Cedida pola Agrupación Cultural Nós de Moaña

Ademais do marisqueo a 
pé, existe unha modalidade 
de marisqueo que se realiza 
dende pequenos botes, que é 
o marisqueo a flote. Este labor 
adoita ser compartido por homes 
e mulleres. Eles manexan os 
botes e elas recollen as redes co 
marisco.
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Mulleres restrelando  |  Vilaboa
Cedida pola Confraría de Pescadores de Vilaboa Pedra da Oliveira

Anciño, ancazo, enciño, engazo, 
rastrelo e rastra. Son os moitos 
nomes que recibe esta sinxela 
ferramenta, símbolo das tarefas 
femininas dos areais. Con eles 
despexan o litoral de algas, ben 
para vendelas como fertilizante ou 
para facilitar a cría de marisco.
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Mariscadoras anciñando a area  |  Moaña
Cedida polo Museo do Mar de Galicia e e Asociación de Mariscadoras de Moaña

O traballo das mariscadoras 
comeza meses antes de apañar 
os bivalvos. As mulleres deben 
limpar as praias de algas e plantar 
a semente. Todo isto sen perder 
de vista aos furtivos.
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Mariscadoras saíndo da auga cos apeiros e as bolsas de bivalvos  |  Moaña
Cedida polo Museo do Mar de Galicia e e Asociación de Mariscadoras de Moaña

Arredor do 85% das persoas 
que marisquean en Galicia 
na actualidade son mulleres. 
O gremio bate e anciña a 
area en busca das ameixas 
ou berberechos sementados 
previamente, unha técnica que 
sufriu escasas mudanzas nos 
últimos séculos.
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Compra de berberecho na praia de Cesantes  |  Redondela
Cedida polo Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy e a Confraría de Pescadores San Juan de Redondela

As praias con vistas á Illa de San 
Simón gozaron dunha excelente 
colleita de berberecho, chamados 
aquí croques, durante todo o 
século pasado. Unha abundancia 
que, lamentablemente, non 
continúa nos nosos días.
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Mulleres con restrelos na praia  |  Vilaboa
Cedida pola Confraría de Pescadores de Vilaboa Pedra da Oliveira 

Limpar as praias, restrelo en man, 
para asegurar as súas condicións 
óptimas para o cultivo 
do marisco.
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Traballadoras na cadea de enlatado da Conserveira de Bobo  |  Cangas, 1966
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

Durante a época dourada das 
conserveiras, a costa de Cangas 
albergaba ata dezaseis destas 
fábricas, polo que a man de obra 
local e masculina dispoñible 
era insuficiente. As mulleres 
foron captadas durante a 
industrialización da costa galega 
por ser un sector que se adaptaba 
fácilmente ás longas xornadas 
laborais a cambio de salarios máis 
escasos.

TRABALLADORAS DAS 

CONSERVEIRAS
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Mesa de enlatado continuo da fábrica de Massó  |  Cangas
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

Massó foi pioneira na regulación 
das condicións de traballo na 
primeira década do século XX. 
Aínda que mulleres e homes 
tiñan salarios desiguais, a fábrica 
abriu camiño na incorporación da 
muller ao traballo remunerado, 
por exemplo, ca apertura da 
sonada gardaría construída 
nas súas instalacións, así coma 
o comedor, o economato e as 
vivendas para traballadores.
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Traballadoras de Massó no molle de descarga da baleeira  |  Cangas, 1960
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

Con sede en Bueu e Cangas 
do Morrazo, a fábrica de Massó 
chegou a empregar a 1.100 
mulleres e 350 homes na década 
dos sesenta. Cando pechou, en 
1996, tan só restaba a quinta parte 
do cadro de persoal.
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Bote amarrado no embarcadoiro da 
Conserveira La Guía
Moaña, anos 60
Cedida pola Agrupación Cultural Nós de 
Moaña

Aínda que xa extinta, a conserveira La Guía 
foi un importante impulsor da economía 
do Morrazo entre 1920 e 1960. Chegou a dar 
traballo a máis de 300 persoas, moitas delas 
mulleres que se desempeñaron nos lineais 
de limpeza e enlatado do peixe.
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Traballadoras elaborando carne de balea en Massó  |  Cangas, 1965
Cedida pola Asociación Cultural A Cepa

Massó converteuse rapidamente 
nunha das fábricas de conservas 
máis rendibles de Europa e un 
motor de cambio da economía 
local. Contaba cun modelo de 
negocio baseado na innovación 
e foi a primeira conserveira da 
provincia en utilizar maquinaria 
eléctrica nos seus procesos.
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Descarga do peixe con patela  |  Baiona, anos 30-40
Autor: Aurelio Alar  |  Cedida por Esperanza Vernet  e a Casa da Navegación de Baiona

A patela é a cesta ou caixa de 
bordo baixo que utilizan as 
peixeiras para transportar e 
expoñer o peixe. Di o refraneiro 
que ‘A cesta patela, arrumba 
mais que leva’, pola dificultade 
de equilibrala cargada sobre a 
cabeza.

PEIXEIRAS
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Mulleres limpando o peixe no embarcadoiro do Berbés  |  Vigo, 1926
Cedida polo Arquivo fotográfico Pacheco - Concello de Vigo

Un século atrás, a praia de Vigo 
chegaba ata os soportais do 
Berbés, hoxe separados do mar 
por cen metros de cemento. Alí 
recibían as mulleres os barcos, dos 
que descargaban e limpaban o 
peixe, antes de vendelo no veciño 
mercado ou os soportais da Praza 
da Constitución.
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Venda de peixe  |  A Guarda
Cedida polo Concello da Guarda

O labor de limpeza e 
comercialización da captura foi 
outra das tarefas feminizadas e 
imprescindibles para completar o 
ciclo pesqueiro. Tamén a compra 
e preparación do mesmo, como 
parte das labores domésticas, 
recae historicamente sobre as 
mulleres.
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Mulleres poñen en orde a pesca do día para ser levada ao mercado  |  A Guarda, 1958
Cedida pola Asociación infoMAXE e OR.PA.GU. Organización de Palangreros Guardeses

As praias fixeron en moitas 
ocasións a función de molles, 
nas que o peixe se descargaba 
directamente sobre a area para 
ser seleccionado, distribuído en 
patelas e levado a vender.
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Agardando os barcos  |  Redondela
Cedida polo Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy e a Confraría San Juan de Redondela

Ca cesta na man e o ollar posto no 
mar, as mulleres forman parte da 
paisaxe costeira. Elas son as donas 
do litoral mentres os homes 
faenan. Esperan para descargar 
os barcos, reparar os danos dos 
aparellos, limpar o peixe e vendelo 
no mercado.
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Grupo de ostreiras de Arcade traballando no areal  |  Soutomaior
Cedida polo Museo do Mar de Galicia e Míguez Rodiño

Dende finais do XIX, a ostricultura 
ocupa un lugar privilexiado no 
sector primario da Ría de Vigo. 
Aquí este cultivo realízase de xeito 
artesanal, plantando a semente 
francesa nas marismas da 
desembocadura do río Verdugo 
e apañando os animais adultos 
restrelando os areais.

OSTREIRAS



28

O MAR TAMÉN TEN MULLERES
OSTREIRAS

Ostreiras de Arcade posando na rúa  |  Vigo
Cedida polo Museo do Mar de Galicia e Seoane Franco

Na ría de Vigo, as mulleres 
ostreiras exercen dende hai 
décadas de símbolo de identidade 
cultural e gastronómica. É nas 
praias de Arcade (Soutomaior) 
onde máis cantidade deste 
marisco se recolle e son as 
oriúndas desta localidade as que 
gozan de maior fama no oficio.
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Na rambla de Pereira antes de embarcar para a batea  |  Moaña, 1958
Cedida pola Agrupación Cultural Nós de Moaña

A construción de bateas 
popularizouse na ría de Vigo 
a partir dos anos 40. Nestas 
plataformas flotantes de 
madeira de eucalipto que 
poboan as Rías Baixas, cultívase 
fundamentalmente mexillón, 
mais tamén outras especies, 
como as ostras e as algas.

BATEEIRAS
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Na batea  |  Moaña, 1963
Cedida pola Agrupación Cultural Nós de Moaña

As cordas das bateas miden ata 
12 metros de largo e albergan ata 
varios quilos de mexillón en cada 
unha delas. O traballo de recollida, 
hoxe mecanizado, no é doado e 
require de forza e pericia para non 
estragar a colleita.
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Muller recollendo argazo na costa para ser utilizado como valume  |  A Guarda
Cedida por Juan Ángel Rodríguez González e Lembranza da Guarda

A recollida da Saccorhiza 
polyschides, popularmente 
coñecida como argazo, foi unha 
actividade moi estendida na 
costa do sur de Galicia como 
complementaria ao traballo 
agrícola. Os restos dos vexetais 
mariños eran utilizados como 
fertilizante nas leiras.

APAÑADORAS DE ARGAZO
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Recollida de argazo na praia  |  Baiona
Cedida polo arquivo de Anxo Rodríguez Lemos e a Confraría de Pescadores La Anunciada de Baiona

A recollida do argazo supuxo un 
reforzo económico para moitas 
familias do litoral atlántico 
durante o século pasado. As 
algas eran recollidas na praia e 
vendidas para ser utilizadas como 
fertilizante nas hortas do interior.
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Percebeira buscando marisco nas rochas  
Baiona
Cedida polo Museo do Mar de Galicia e 
Lomba García

O litoral do sur de Galicia é o 
emprazamento idóneo para apañar os 
percebes. Estes moluscos colonizan as 
rochas batidas polas ondas do Atlántico, 
que baten con forza, polo que a faena 
conleva moito risco. 
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CARREXONAS

Carrexona levando patelas pola avenida Cánovas del Castillo  |  Vigo
Cedida polo Arquivo fotográfico Pacheco - Concello de Vigo

As carrexonas eran mulleres que 
tiraban dos carros cargados de 
patelas de peixe, para levar a 
captura do día do molle á praza. A 
estampa era habitual na contorna 
do barrio vigués do Berbés, lugar 
de descarga das barcas.
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ACERCA DE...

O GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA 
é unha entidade colaboradora da Consellería do Mar, responsable de aplicar a 
estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) no seu territorio, que se 
estende por un total de once concellos que definen os límites terrestres das rías de 
Vigo e de Baiona: Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, 
Baiona, Oia, O Rosal e A Guarda. Este GALP encárgase de xestionar e controlar as 
axudas do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para o desenvolvemento 
desta estratexia no período 2014-2020. Os seus obxectivos son o fomento do 
crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á 
empregabilidade e á mobilidade laboral nas comunidades pesqueiras e acuícolas, 
incluíndo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca. Este 
proxecto inclúese dentro do Obxectivo 4 da estratexia, encamiñado a fomentar o 
benestar social e a posta en valor do patrimonio cultural das zonas pesqueiras como 
elemento para reforzar a identidade territorial, acadando maiores cotas de igualdade 
de oportunidades desde a perspectiva de xénero.

galp.mar.riadevigoaguarda@xunta.gal
      https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda

      https://www.facebook.com/GALP-R%C3%ADa-de-Vigo-A-Guarda-548748488580680/
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