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Neste vídeo imos percorrer algúns dos lugares antes transitados por mulleres decididas quen,
ao seu paso, foron abrindo espazos máis ou menos extensos, máis ou menos iluminados pero
sempre necesarios para o devir das que as sucedemos. Mulleres sempre cos ollos abertos, á
espreita: observar, decidir, actuar. Mulleres así en Pontevedra. Paso firme. Adiante.

Das moitas mulleres que afortunadamente transitaron a vida cultural pontevedresa,
centrarémonos en Aurora Vidal Martínez. Membra dunha familia de escritoras, Pilar debuxa, xa
veredes, os ollos abertos de Pontevedra.

Aurora Vidal Martínez vén ao mundo en Pontevedra o 28 de Agosto de 1910 e falece na mesma
cidade o 10 de maio do 2005. Pero vaiamos aos poucos…

Aurora Vidal Martínez nace na Rúa Riestra no Agosto de 1910. Así que se nos situamos nas
ruínas de Santo Domingo, veremos máis ou menos, a rúa polas que Aurora pasou infinidade de
veces desde que naceu. Aínda que antes, os coches circulaban máis e os peóns algo menos. Estas
rúas son protagonistas dalgúns dos seus versos como se recollen no poema ''Romace a miña
terra'', no libro Pontevedra Literaria.

Ver o vídeo

1

https://www.aelg.gal/actividades/proxectos-docentes-sobre-espazos-literarios/2020/11/6/unidades-didacticas-sobre-paseos-literarios-de-pontevedra/video/3007/unidade-didactica-sobre-paseo-literario-pontevedra-miriam-ferradans
https://www.aelg.gal/actividades/proxectos-docentes-sobre-espazos-literarios/2020/11/6/unidades-didacticas-sobre-paseos-literarios-de-pontevedra/video/3007/unidade-didactica-sobre-paseo-literario-pontevedra-miriam-ferradans
https://www.aelg.gal/actividades/proxectos-docentes-sobre-espazos-literarios/2020/11/6/unidades-didacticas-sobre-paseos-literarios-de-pontevedra/video/3007/unidade-didactica-sobre-paseo-literario-pontevedra-miriam-ferradans
https://www.aelg.gal/actividades/proxectos-docentes-sobre-espazos-literarios/2020/11/6/unidades-didacticas-sobre-paseos-literarios-de-pontevedra/video/3007/unidade-didactica-sobre-paseo-literario-pontevedra-miriam-ferradans


Ademais da vila de Pontevedra, a súa familia está fortemente vencellada á parroquia de
Salcedo, onde está a casa familiar e onde nace o seu irmán Xoán Vidal, tamén escritor, fundador
do quincenario Hebe e membro fundacional do Grupo Nacionalista Galego de Pontevedra.
Como diciamos, a súa familia é dona dun comercio téxtil  na rúa Real nº 26. Este comercio
convertiuse nunha especie de punto de encontro entre membros do Partido Galeguista da
cidade así como de persoeiros da cultura en xeral e a onde acudía tamén a nosa protagonista.

En 1931, Aurora decidirá estudar maxisterio na Escola Normal de Pontevedra xunto coa súa
irmá. Ditas Escolas eran as institucións encargadas de formar aos futuros mestres e mestras e
estaban diseminadas ao longo de todo o país.

De aí partirá a distintos lugares da xeografía que a levarán a Castellón ou Canarias xunto coa
súa irmá. A súa nai preocupada pola marcha das fillas e o posible non regreso para facer a súa
vida na cidade pontevedresa, proponse ampliar o negocio do textil, procurando que estas
decidan regresar para facerense cargo.
        
No nº 9 da Praza de Curros Enríquez situouse o novo comercio ata que finalmente será ubicado
na rúa dos Soportais onde a casa familiar e onde, no ano 2010, o Concello de Pontevedra
descubriu unha placa para a lembranza de Aurora e Xoán Vidal. Por que insistimos tanto nestes
detalles? Porque os ollos de Aurora visitan estes lugares con frecuencia e permítenos imaxinala
entrando na tenda coa súa  nai ao frente e o seu irmán argallando na parte de atrás da mesma.  

As súas primeiras obras aparecen en diversas publicacións como Sonata Gallega e Vida Gallega
pero non será ata o ano 1946 cando vexa a luz o seu primeiro libro, un romance pastoril titulado
Camino de Belén, peza teatral en nove cadros e tres actos con ilustracións do pintor Manuel
Torres e que será estreada no xa desaparecido Teatro Malvar nese mesmo ano. Ao igual que esta
obra, Sonetos Líricos -o seu primeiro libro de poesía, 1948- sairá da emblemática imprenta Peón
situada na Praza do Teucro.
                           
O seu grande interese polo teatro queda reflectido no feito de que promoveu en 1949 a creación
do Teatro Experimental de Arte o que demostra a súa preocupación polas vangardas e as novas
posibilidades artísticas e literarias.

A súa obra teatral irase ampliando ao longo dos anos con obras como El divino caminante (1987);
O zapateiro coroado rei, O espantallo Namorado (1992) ou Xa naceu Xesús (1993), obra estreada
no ano 1997 no Teatro Principal. En ambas obras a música e a cor na escenografía xogan un
papel fundamental. A Aurora interésalle todo o proceso, entende que ata o máis mínimo detalle
forma parte da obra, é dicir, concíbea coma un todo.

En canto a súa produción poética en galego será no 1958 cando publique Poemas de nenos e
paxariños coa que inaugura a súa obra no noso idioma. Baixo o selo de Alborada, con prólogo de
Faustino Rey Romero quen compara a poesía de Aurora Vidal coa de Gabriela Mistral e cunha
viñeta de Manuel Méndez na portada, trátase dun libro de 23 poemas de corte intimista e de
profundo lirismo onde Aurora Vidal amosa a súa tendencia á melancolía e a importancia da
paisaxe como elemento e como símbolo.
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Alén disto, a nosa autora, foi unha destacada membra da vida cultural de Pontevedra xunto a
súa amiga Herminia Fariña, nada en Santiago pero con períodos vivencias na cidade do Lérez
preto do negocio familiar de Aurora. Herminia tamén supón unha interesante figura dentro do
panorama cultural galego da época pois formaba parte dos círculos de poder, por dicilo dalgún
xeito, dentro da cultura galega. Se temos en conta que eran mulleres e xa sabemos como
andaban as cousas nesa época, é máis atraente aínda, procurar na vida destas escritoras. Por
certo, o primeiro libro de Herminia Fariña sae da imprenta Peón, da que falamos fai un
anaquiño.

O Teatro Principal foi un lugar importante para Aurora pois nel estreáronse varias das súas
obras como mencionamos ao principio. Tamén o foi o Teatro Malvar, lugar de culto para os
amantes desta arte quen viron como o edificio desaparecía tras varios anos de inactividade.

A escritora participa en multitude de ocasións na Festa da Poesía que celebraba o Ateneo de
Pontevedra e alí entronca amizade con escritores como Álvaro Cunqueiro, Cuña Novás ou
Sabino Torres. Asemade partilla tempo e inquedanzas  nas tertulias literarias da cidade como a
que discorría habitualmente no café Carabela e pola que pasaron unha variopinta cantidade de
persoeiros da cultura do país coma o poeta Celso Emilio.

A súa trascendencia é tal que no ano 1952 é nomeada membro correspondente da Real
Academia Galega a proposta de Antonio Couceiro Freijomil, Francisco Vales Villamarín e
Leandro Carré Alvarellos.

No ano 1954 participa no III Congreso Internacional de Poesía xunto coa súa estimada
Herminia, Pura Vázquez, Dionisio Gamallo ou Álvarez Blázquez, entre moitos outros. O peso
como escritora de Aurora en Pontevedra é evidente. Podedes ver fotos do encontro nesta
páxina.

Muller culta e traballadora, o seu compromiso coa ensinanza e as letras é unha constante ao
longo da súa vida. O negocio familiar foi, durante anos, pioneiro na importación de produtos
textís grazas a nai de Aurora e tamén supuxo parte da construción da memoria  colectiva da
cidade co seu escaparate. Mulleres da contorna ían á vila, cada moito, a mercar os seus
produtos. Boinas, boinas e panos chegaron a Bueu en múltiples ocasións.

A estirpe das mulleres cos ollos abertos de Aurora Vidal continuou a través da mirada das súas
sobriñas, fillas do seu irmán Xoán, escritoras tamén coma ela. Algunhas das súas obras seguen
inéditas e quizás algún día aparezan xunto coa necesaria reedición dalgún dos seus libros de
difícil, ou case imposible, acceso.

Rematamos o noso percorrido no Quiosco da Alameda onde o pai de Aurora, Juan Vidal Lino,
músico da Banda Municipal de Pontevedra, tocaba algúns domingos pola mañá e a onde din,
que se podía ver a Aurora disfrutando das súas actuacións.

Aurora falece en maio do 2005 e atópase soterrada no cemiterio de San Amaro, en Pontevedra.
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ACTIVIDADE 1

Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións. No caso de seren falsas, xustifica a
túa resposta:

a) Aurora Vidal estuda na Escola Normal de Maxisterio xunto a súa amiga Herminia Fariña.

b) Aurora Vidal entra en contacto coa intelectualidade da época grazas, en parte, ao seu

irmán Xoan Vidal, tamén escritor e membro fundador do PG en Pontevedra.

c) A primeira obra de Aurora Vidal foi escrita en galego.

d) En 1958 publica o poemario Poemas de nenos e paxariños con prólogo de Faustino Rey

Romero.

e) Aurora Vidal non só se encargaba de escribir as pezas teatrais senón tamén da

escenografía e a ambientación das mesmas.

f) A autora non adoitaba participar da vida cultural da cidade de Pontevedra.

g) Aurora Vidal foi membra correspondente da Real Academia Galega.

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE 2

A obra de Aurora Vidal está fondamente vencellada a súa labor como docente. Como vimos,

estudou na Escola Normal de Pontevedra en plena instauración da II República, por iso vos

propoñemos que investiguedes un pouco máis sobre estas escolas e sobre o seu funcionamento:

Existía a segregación por sexos? Que requisitos eran esixidos para poder entrar a estudar nelas?

Podía unha persoa de cualquiera estrato social ser admitida? Existían as axudas ao estudo? Que

acontece con estas escolas tras a Guerra Civil do 36?
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PROPOSTAS DIDÁCTICAS:



ACTIVIDADE 1
 

a) Falso. Estudou coa súa irmá. Herminia Fariña foi unha gran amiga súa coa
que compartiu múltiples inquedanzas culturais.
b) Verdadeiro.
c) Falso. A súa primeira obra foi un romance pastoril titulado Camino de
Belén publicado no ano 1946, escrito en castelán.
d) Verdadeiro.
e) Verdadeiro.
f) Falso. Foi unha activista da cultura en xeral e da literatura en particular,
participando en faladoiros, en encontros poéticos e en múltiples actividades
vencelladas á cultura.
g) Verdadeiro.

ACTIVIDADE 2
 

Este exercicio será de resposta aberta orientada á indagación e á descuberta
por parte do alumnado da realidade académica da época, das diferenzas e
similitudes coa situación actual así como permitirlles crear unha
contextualización histórica fidedigna da situación das mulleres durante ese
período histórico e como a través da súa ollada podemos conformar esa parte
da historia aínda pouco coñecida.

SOLUCIÓNS DAS ACTIVIDADES:
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O Decreto 86/2015, de 25 de Xuño, polo que se establece o currículo da ESO e Bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia, trata no seu artigo 4º os elementos transversais, é dicir, os elementos
que se traballarán en todas as áreas, sen prexuizo do seu tratamento específico. Este artigo cita
numerosos elementos transversais, entre eles a compresión lectora (CL); a expresión oral e escrita (EOE),
a comunicación audiovisual (CA); as tecnoloxías da información e a comunicación, (TIC); a educación
cívica e constitucional (ECC); a igualdade efectiva entre homes e mulleres (GX) e a prevención da
violencia de xénero (PVX), establecendo que "se evitarán comportamentos e contidos sexistas e os
estereotipos que supoñan unha discriminación por razón de orientación sexual ou da identidade de
xénero"; a igualdade de trato e non discriminación (IG); a resolución pacífica de conflitos (RPC) ou a
educación en valores (VAL). Esta proposta didáctica responde a estes coñecementos transversais.

Asemade, resaltamos o grupo de obxectivos xerais que coidamos poden ser obxecto de traballo a partir
desta sesión de aula:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía
democrática.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas,
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

A proposta de roteiro está indicada para calquera grupo de ensino secundario ou de bacharelato. De
xeito particular coidamos que o interés principal reside nos centros de estudo da cidade de Pontevedra,
mais pode ser empregado por calquera outro centro xa que a temática transversal tratada a través do
roteiro está relacionada coa educación integral do alumnado galego.  

Tendo en conta a proposta de roteiro ou saída pola cidade, tamén se pode adaptar en conxunto para
algunha actividade complementaria de Primaria, sobre todo dos últimos cursos.
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ÁMBITO DOCENTE:



A vila imaxinada é un proxecto de creación de material de apoio á docencia desde a
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega que se adecúa aos estándares de
aprendizaxe da lei educativa vixente e propón alternativas para conseguir os
obxectivos de etapa do alumnado do noso sistema educativo en coordinación coa
realidade galega na que se atopan.  Dentro desta proposta global atopamos A
Pontevedra imaxinada coma concreción en torno a unha cidade.

A Pontevedra imaxinada oferta outro xeito de mirar a cidade de Pontevedra da man de
creadoras e creadores que alicerzan o pensamento nas letras dotan de significados, ás
veces descoñecidos, ás rúas que camiñanos mo día a día.

Esta achega de Míriam Ferradáns, ademais, explora elementos transversais do currículo
como a igualdade, a memoria histórica, a presenza de mulleres dramaturgas a
principios do século XX, a importancia do teatro e da cultura e pode ser empregada
tanto na materia de lingua galega e literatura como na titoría ou como actividade
complementaria á que se pode engadir unha saída pola cidade en compaña dos
docentes que desexen levala a cabo.

Se algún de vós a realiza deste xeito e quere documentala ou elaborar un proxecto
arredor da nosa proposta estaríamos encantados de saber dela. Para este fin podedes
empregar o correo da nosa oficina:

oficina@aelg.org
 

Como temáticas principais da proposta didáctica resaltamos: feminismo, identidade,
identidade de xénero, respecto, diversidade, diversidade afectivo sexual, pensamento
crítico, desenvolvemento e crecemento persoal, oralidade, debate, memoria histórica,
teatro, historia do teatro, mulleres na literatura.

A Pontevedra imaxinada é un proxecto da AELG
creado co amparo do Concello de Pontevedra.

Proposta didáctica: Míriam Ferradáns
Coordinación: Anna R. Figueiredo
Ilustración de capa: Luz Beloso
Maquetación e produción audiovisual: Beatriz Pereira


