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Foron durante un tempo o refuxio da cultura, do progreso, da modernidade e dos conceptos morais máis plenos; foron as 
abandeiradas dun ideario social; foron exemplos de entrega a uns valores e a unhas nobres ideas. Atrevidas, ousadas, cultas, 
adiantadas ao seu tempo, comprometidas, activas, vitais… foron as mestras daquela primeira metade do século XX, e que 
conformaron todo un roteiro de extrema e dignísima docencia que serviu de modelo para todos os que viñeron despois. Foron, 
sen dúbida, moito máis que un feixe de mestras… Foron a estampa máis valiosa e excepcional dun pobo e dunha sociedade en 
tempos de medo, de anguria, de agonía, de pechada escuridade…  

FERNANDO GAREA 

Sinalabamos a semana anterior ao falar do legado desa grandiosa personalidade que foi Concepción Arenal e que axudaron a manter 
vivo nomes como os de Elvira Novo García e Hipólita Muiño, que ambas as dúas –entre os moitos eidos nos que destacan– merecen 
unha máis que recoñecida homenaxe por defender a idea dun ensino igualitario, moderno e reflexivo. De feito Hipólita Muiño, que foi 
mestra de Instrucción Primaria en Ferrol, e que colaborou no ámbito xornalístico e literario con diversas publicacións, foi unha das 
pioneiras na contribución á idea dun ensino semellante para homes e mulleres. Na mesma liña, de ilustres personalidades femininas 
vinculadas ao labor docente e que son adiantadas ao seu tempo e motores de progreso e de cambio, xa temos citado e dedicado moitas 
liñas a algúns suxerentes nomes como María Barbeito Cerviño, unha ilustre educadora e pedagoga, tamén moi "devota" da influente 
‘Concha’ (Concepción Arenal) a quen lle vai dedicar un sonado artigo Mi Tributo onde se sinala a grande influencia do pensamento da 
ferrolá sobre a herculina.  

Unha María Barbeito que xa destacara poderosamente na súa etapa de formación universitaria e que axiña aparece destacando tamén 
no campo da organización educativa dentro do centro Eusebio da Guarda, un símbolo da vila coruñesa, que exerceu a dirección dese 
centro desde 1915 para convertelo nun modelo e para destacar polo seu afán renovador, polo seu compromiso intelectual, pola súa 
achega á coeducación, e pola súa defensa dos valores dos infantes e das mulleres. O que levará ao recoñecemento do goberno da 
República que acordará nomeala inspectora de designación directa, cargo que ocupará ata a súa inhabilitación no ano 1936, sen que 
iso impida que continúe o seu labor calado a prol da xeneralización da educación e da defensa da cultura a todas as capas sociais, 
como xa amosara coa creación de sonoras institucións como ‘El niño descalzo’, as célebres ‘Cantinas Escolares’, a ‘Casa Cuna’, ou os 
moi activos ‘Comedores e Ropeiros das Escolas da Guarda’, ou a Xunta Xeral de Beneficiencia que ela mesma presidira a comezos da 
década dos trinta, e que tanta sona adquirirán polo amplo labor desenvolvido a prol da mellora das condicións dos rapaces.  

Pero aquel feixe de mulleres foron máis que mestras, moito máis que docentes; unhas apostaron polo espallamento da cultura e a 
acción social, polo compromiso co progreso e a igualdade de dereitos atendendo as capas sociais; outras como Celia Bernardiña 
Brañas apostaron por amosar nun mundo reservado para homes, estritamente elitista como era o campo da investigación científica, que 
as mulleres tiñan as mesmas capacidades e aínda maior entusiasmo e dedicación, outras foron o alicerce, o vértice do galeguismo máis 
comprometido, ensinando que a dignificación da identidade é a mellor resposta contra do aillamento; outras como María Vázquez, foron 
o nobre exemplo da defensa máis libre dun ideario, da individualidade, da paixón polo amor entendido como entrega entre dous 
individuos, unha defensa que lle vai custar a propia vida, e outras, coma aquela herculina Rosario Salgado, que rematou cambiando a 
docencia pola paixón da música e do canto mais sen esquecer nunca as súas orixes e a súa primeira devoción… 

Foron máis que mestras, activas, solidarias, e o mellor exemplo acaso o teñamos nun nome como o de Nieves Fariza, a alcumada como 
‘Desenterramortos’, a loitadora social por excelencia, a pioneira na defensa dos dereitos dos máis necesitados nun tempo no que loitar 
custaba a vida… Unha muller atrevida e ousada, que despois dos feitos que dividen o país en dúas metades, cando a pecha escuridade 
se fai dona do odio e a senrazón, comeza –lonxe do seu labor docente no que xa destacara polo seu compromiso político e social– un 
traballo a prol da defensa dos traballadores máis humildes que a van converter nun referente social e histórico do país. 

A ‘pasionaria blanca’ 

Gañou con xustiza esa alcume polo seu compromiso, pola súa loita, polo seu labor, polo seu dinamismo. 

Foi coñecida baixo ducias de alcumes, e entre eles os máis sonados aquel terrible "desenterramortos" polo seu afán na exhumación 
de cadáveres cos que achegar as probas que a xustiza negaba, ou a "dos quilómetros" polo mérito de ser unha das pioneiras na 
defensa e conquista do dereito ao aboamento do custo do traslado dos traballadores por parte da empresa; ou a do "Home das 
viúvas", pola defensa que fixo destes colectivo na defensa do pago das pensións… 

Mais ela, en esencia, non era máis que Nieves Fariza Alonso, nada un dezasete de xaneiro de 1911 en Cambados, e moi vinculada 
ideoloxicamente por lazos familiares a ideas progresistas. 

Comezou o seu traballo na docencia, e alí amosou axiña o seu compromiso coa modernidade e o progreso. 

Chegan os tempos da guerra, a represión, a fuxida, o obrigado acubillo… Morto o seu home, e sen ningún dereito que se lle 
recoñeza, atenta a esa inxustiza, inicia un roteiro activo na conquista de dereitos sociais para os máis necesitados, exercendo como 
avogada –sen posuír o título– e amparada por outras figuras como Pérez Coleman… 

Serán anos e anos de loita, de entrega e dedicación, que lle van merecer o respecto non só dos seus amigos senón tamén daqueles 
aos que se enfronta… A ‘Pasionaria Blanca’ será un referente na defensa dos valores sociais no noso país. 

Na noite estrelada 

Unhas sufriron o esquecemento imposto e case que eterno; outras o desprezo e o insulto; moitas delas foron convidadas a marchar, 
a refuxiarse, a renegar coma se o seu labor fora unha ofensa, algo que cumpría agochar; outras simplemente foron afastadas; e 
algunhas, as menos, pero non por iso produce menos repugnancia, simplemente asasinadas… 



Noites escuras e de silencio. Noites pechas que saben de bágoas e de dor… Noites froito da senrazón de dúas Españas 
condenadas a enfrontarse por non aprender nunca a falar e a respectar a diferenza… xusto a idea que elas defendían e amosaban 
como un exemplo de vida… 

María Vázquez Suárez… unha das moitas mestras de aldeas e parroquias galegas. Unhas desas que xogou a inventar un soño e un 
ideal… Mestra de Miño alá no estío ardente do 36. 

Berros, confusión, balbordo e inquedanza… Cómpre sinalar e afastar os responsables daquel desastre… E María semella ser unha 
delas, simplemente por falar da fermosura do amor e da entrega plena… No silencio e na escuridade, lévana cara a Pontedeume. 
Alí, no areal de Centroña, xunto a outro feixe de individuos –descoñecidos entre eles– é fusilada… 

De novo o silencio, e a soidade… O vento zoaba, e a noite, de súpeto, rachou o manto pechado e mudou en estrelada… 

 


