A VILA IMAXINADA

MULLERES E MEMORIA: JOSEFINA ARRUTI
UNHA ACHEGA DE MONTSE FAJARDO

Autora: Montse Fajardo
Biografía: (Vilagarcía de Arousa, 1973) é licenciada en Ciencias Políticas e da Administración e
ten un máster en Dereito das Administracións e Institucións Públicas, pero a súa traxectoria
profesional sempre estivo vinculada ao xornalismo.
Traballou en O Salnés Siradella, Radio Ames, Diario de Arousa e Faro de Vigo e é
colaboradora habitual de faladoiros radiofónicos. Tamén realiza colaboracións puntuais para
Nós Diario, A Nova Peneira e Público.
Na actualidade forma parte do equipo redactor do programa A memoria das mulleres,
promovido pola Concellaría de Patrimonio e Memoria Histórica do Concello de Pontevedra.
No seu marco participou no libro Do gris ao violeta. Achega á historia das mulleres
pontevedresas co texto As que quedaron, no que analiza a repercusión da represión
franquista sobre as familias afectadas. Nesa liña imparte por centros educativos e asociacións
culturais galegas a charla A represión sobre as mulleres tras o golpe de Estado do 36.
En solitario é a autora dos libros Matriarcas. Mulleres en pé de vida (2012), Un cesto de
mazás. Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu (2015), Invisibles. Relatos do maltrato
(2017), O escalón de Ulises. A Pontevedra dos afectos de María Victoria Moreno, a mestra que
escribía libros (2018) e A vida incerta, biografía de Virxinia Pereira (setembro, 2020).
Ademais, foi a comisaria da exposición itinerante Rexas, mulleres baixo o terror franquista,
posta en marcha pola Deputación de Pontevedra en 2017 e a coordinadora das Xornadas
contra a impunidade que este mesmo organismo puxo en marcha en 2019 e 2020.
En 2018 foi galardoada co II premio de Xornalismo Lueiro Rey polo seu artigo "O universo
de Carlos", protagonizado por un neno con autismo.

MULLERES E MEMORIA:
JOSEFINA ARRUTI
O roteiro de Montse Fajardo está centrado na súa teima de recuperar a memoria das vítimas de
1936 a través da visión das mulleres, neste caso de Josefina Arruti, protagonista do relato
“Agardei por ti” incluído no seu libro Un cesto de mazás. O repaso pola súa biografía sérvelle á
autora para falar das características da represión franquista contra elas, tamén presente
noutros traballos seus como Matriarcas ou A vida incerta.
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O percorrido pola vida da pontevedresa, presa polo simple feito de estar casada co primeiro
alcalde republicano da cidade, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, iníciase na Deputación
Provincial, Goberno Civil daquela. Foi, xunto á Casa Consistorial, o lugar onde se coordinou a
defensa ao golpe, pero ademais, acolleu tras a vitoria dos sublevados as parodias de xuízos que,
sen garantía legal ningunha, provocaron centos de condenas a morte, prisión e ruína
económica.
Xunto á Deputación está a Escola Normal, todo un símbolo do que supuxo o golpe de Estado
para todas as mulleres, mesmo as que o apoiaron. A II República cría na necesidade de que
todas as persoas, independentemente da súa idade, condición social ou sexo puideran ter
acceso á educación e á cultura, e ese edificio acollía aulas para formar un profesorado
cualificado. Porén, tras a vitoria franquista, foi convertido en cárcere e as nenas volveron ver o
seu futuro relegado a ser nais e esposas, furtado o tempo onde as mulleres empezaban a exercer
dereitos cidadás como o voto.
Tamén Josefina Arruti pasou polo cárcere, no seu caso polo que estaba situado na actual
Audiencia Provincial. Ela simboliza moi ben as mulleres que sen estar implicadas política ou
sindicalmente foron apresadas polo mero feito de estar emparentadas con homes perseguidos.
Ao seu home o golpe colleuno en Madrid e foi ela quen pagou a súa implicación coa República e
o Estatuto de Autonomía. Josefina pasou 18 meses nunha cela sen mediar xuízo nin condena, e
logo obrigárona a permanecer retida no seu domicilio de Benito Corbal, outro punto do roteiro,
ata o remate da guerra civil en España. Nos baixos do edificio estaba o cuartel dos cívicos e ela e
as súas tres criaturas, tamén retidas durante meses, foron testemuñas dos berros das persoas
torturadas pola barbarie a só uns pasos da súa casa, agora convertida en inferno. Pero o que
máis lle doeu a Josefina foi que as mesmas persoas que ata hai uns meses a adulaban por ser a
esposa do alcalde, do presidente da Deputación, do Subdelegado de Gobernación, agora a
insultaban pola rúa por roja, por comunista, por presa. Como insultaron e cuspiron a Amalia
Álvarez, a viúva de Alexandre Bóveda, cando paseaba pola rúa Oliva, outro punto do roteiro.
Josefina non ficou viúva pero nunca máis volveu reencontrarse co seu home que tras o vitoria
fascista na guerra civil española, marchou ao exilio.
A pesar de todo o sufrido, Josefina foi unha muller resistente e solidaria, que sen medir as
consecuencias que para ela podería ter ese aceno no tempo do terror, abriu o panteón familiar
para dar acubillo aos restos de ducias de represaliados, como o seu amigo Paulo Novás. Como
Vítor Casas. Como o alcalde de Marín, Antonio Blanco, ou o de Bueu, Xohán Carballeira. Un
marabilloso aceno que lembramos coa parada en San Amaro.
A historia de Josefina pasou décadas non só silenciada, mesmo deturpada por quen a acusaba
de non querer marchar co seu home cando el intentara, sen éxito, reagrupar a familia antes de
saír de España. Mais non fora decisión dela. Por iso, rematamos o paseo na avenida que co seu
nome bautizou en setembro de 2015 a súa cidade. Porque a Avenida Josefina Arruti é un
símbolo da recuperación da memoria de todas as vítimas do franquismo e nomeadamente das
mulleres, das asasinadas, das presas, das rapadas, ou das que sufriron fame, medo, ou
rexeitamento social polo mero feito de estar emparentadas con homes comprometidos con
dereitos dos que agora gozamos e ata algún polo que devecemos.
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PROPOSTAS DIDÁCTICAS:
ACTIVIDADE 1: QUID SOBRE O ROTEIRO
Canta atención puxeches nesta andaina virtual? Saberémolo con este quid que repasa algunhas das
cousas que nela se contaron:
01.- Por qué foi encarcerada Josefina Arruti?
A) Pola súa militancia sindical.
B) Era a alcaldesa da cidade.
C) Estaba casada con Alexandre Bóveda.
D) Estaba casada co alcalde republicano Osorio-Tafall.
02.- Logo de pasar 18 meses no cárcere, os golpistas someteron a Josefina a outro castigo. Saberías
dicirnos cal?
A) Arresto domiciliario.
B) Desterro a Madrid.
C) Inxestión obrigada de aceite de rícino.
D) Rapa.
03.- Cando ficou libre, a Josefina pasoulle algo que lle doeu moitísimo. Saberías dicir que foi?
A) Que lle embargasen os seus bens.
B) Que a insultasen pola rúa.
C) Que a súa filla non puidese estudar.
D) Que detivesen o seu home en Madrid.
04.- Na casa estiveron retidas con ela as súas tres criaturas, que foron testemuñas:
A) Dos berros das persoas torturadas no cuartel.
B) De rexistros dos gardas na súa casa.
C) As dúas anteriores son correctas.
D) Da rapa da súa nai.
05.- O roteiro fixo unha parada na rúa Oliva de Pontevedra. Alí, unha persoa cuspiu no manto de viúva
de Amalia Álvarez, ao berro de Aí vai a muller dun asasino!. Saberías dicir con quen estaba casada?
A) Con Alexandre Bóveda.
B) Con Castelao.
C) Con Santiago Carrillo.
D) Co xefe da Falanxe.
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06.- Nesa mesma rúa, os fascistas incautaron as propiedades da casa de:
A) Clotilde Puig i Mir e Manuel Portela Valladares.
B) Josefina Arruti e Bibiano Fernández Osorio-Tafall.
C) Virxinia Pereira e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
D) María Miramontes e Ánxel Casal.
07.- A pesar do terror, Josefina Arruti tivo un aceno solidario. Saberías dicir cal?
A) Acolleu na súa casa a comunistas.
B) Foi cociñeira do Auxilio Social.
C) Enterrou no seu panteón familiar os restos de represaliados.
D) Puxo unha escola.
08.- Sabes dicir a cal destas persoas implicou ese aceno?
A) Antonio Blanco.
B) Paulo Novás.
C) Xohán Carballeira.
D) Todas son correctas.
09.- Pontevedra rendeu homenaxe a Josefina Arruti. Sabes de que xeito?
A) Puxo o seu nome a un certame literario.
B) Dedicoulle unha rúa.
C) Puxo un busto na Praza da Ferraría.
D) Todas as anteriores son correctas.
10.- A historia de Josefina ficou silenciada durante décadas e iso provocou que houbese unha crenza
errónea sobre ela. Sabes cal?
A) Que non quixera marchar co seu home.
B) Que estaba afiliada ao Partido Socialista.
C) Que estivera presa na Escola Normal.
D) Que era viúva.

SE QUERES SABER MÁIS DA
BIOGRAFÍA DE JOSEFINA ARRUTI,
PREME NESTE ENLACE.
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SOLUCIÓNS
:
1-D 2-A 3-B
4-C 5-A 6-C
7-C 8-D 9-B
10-A

ACTIVIDADE 2: QUÍTALLE O MANTO
Hai moitas historias de mulleres que ficaron esquecidas, ensombrecidas polos seus homes ou
erroneamente xulgadas. Escolle unha desas mulleres e explica por que cres que a historia foi
inxusta con ela.

Hai moitas páxinas web (engado algunhas suxestións ao remate deste texto) que poden axudar
o alumnado a atopar nomes de mulleres maltratadas pola Historia ás veces de xeito individual,
como Josefina, ou ás veces de xeito colectivo, como todas as mulleres que foron perseguidas
pola Inquisición por “bruxas” cando en realidade eran menciñeiras.
Aínda hoxe se segue asociando “as bruxas” coas malas do conto mentres monstros como o
protagonista de A bela e a besta convértense en príncipes azuis da man de mulleres que os
salvan con amor, cando o que tiñamos que transmitir ás nenas é que teñen que fuxir dos
monstros, non iniciar romances con eles.
Facer memoria das que nos precederon, contar a historia en feminino é avanzar en igualdade.
Por iso, grazas por escoller este roteiro. Grazas por fixar a mirada nelas:
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MUJERES EN LA HISTORIA
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ÁMBITO DOCENTE:
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.
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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 Montse Fajardo, ademais, explora elementos transversais do currículo
como a igualdade, a memoria histórica, a presenza das mulleres na historia dun país e e
silencio ao que foron sometidas pese a seren relevantes ou a importancia dos valores
persoais e da solidariedade 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, memoria histórica, pensamento crítico,
desenvolvemento e crecemento persoal, oralidade, debate, conciencia social.

A Pontevedra imaxinada é un proxecto da AELG
creado co amparo do Concello de Pontevedra.
Proposta didáctica: Montse Fajardo
Coordinación: Anna R. Figueiredo
Ilustración de capa: Luz Beloso
Maquetación e produción audiovisual: Beatriz Pereira

