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Documental de Memoria Oral sobre a muller durante a 
dictadura a partir das súas historias personais. 

 

 

Modalidad: longametaxe documental dixital metodología: Historia Oral 

Formato: HD duración: 70 minutos apx. 

Idioma orixinal: galego/castelán 
 

produción 
OLLOMOL audiovisual O FAIADO producións PABLO BANGA MARGARITA TEIJEIRO 

idea e realización 
ANTONIO CAEIRO 

desenvolvemento 
ANTONIO CAEIRO MARGARITA TEIJEIRO 

base e documentación 
O FAIADO DA MEMORIA 

composición musical 
VARIOS 
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Sobre o Documental 
Todo nace cunha foto, a do día da voda dos meus pais, o 25 de abril de 1959. Nela, aparte dos 
familiares dos meus pais, asoma a cabeza da miña irmá que acababa de cumplir seis anos. 

Esta é unha historia de mulleres, do seu crecimento físico e íntimo, nunha sociedade que acababa 
de entrar nunha dictadura que duraría 41 años e que facía delas unhas invisibles. 

Tamén é a historia de Pura, quen morre antes de ser entrevistada, pero a súa vida represéntase 
nun teatriño, como nas antiguas barracas de feira, como a de Barriga Verde, un espacio onde se 
representan historias para as clases populares, con monecos e cancións. 

Sobre o Autor 
Antonio Caeiro Rodríguez, Gondomar, 1960. Realizador autodidacta ainda que conta con títulos 
de edición, imaxe e realización do CEV, Madrid, 1985. 

Dende os quince anos, tal como se relata no documental, desenvolve historias en S8, 35mm e 
logo, desde 1985, en vídeo. 

Toca distintos xéneros ainda que se especializa en historias orais, centrándose nos anos 30 e 40 
do século XX. Actualmente desenvolve o proxecto cultural O Faiado da Memoria xunto a 
Margarita Teijeiro. 

Biofilmografía 
25X24 (1985), Aillados (1988-2001), A memoria nos tempos do volfram (2003), Esta noite, velada 
(2009), El ruido y el silencio (2010), Arde Madrid (2011), Desde dentro do corazón (2013), A volta 
dos nove (2014), a beleza feríume para sempre (2014), Ecos de Cortegada (2016), O salón do 
Canteiro (2016).. 

Ambientación 
O documental articúlase a partir da vida (íntima) da nai do realizador. A partirer de aí diversas 
testimuñas de mulleres de distintos ámbitos, van desgranando as súas historias personais que 
lles acabaron levando ó matrimonio... ou non. 

Trala morte, acidental, de Pura, la protagonista, sin térselle gravado ningunha entrevista, o autor 
opta por asumilo papel de narrador a partir do relatado por ela, deixando a parte final como un 



 

Mister Misto Production And Service S.L 
 

4 

monólogo na súa lembranza que é a de tantas mulleres nacidas arrededor da Guerra Civil, tal 
como se vai vendo ao longo do documental. 

O que se buscaba nun 
principio era ver como a 
influencia dunha moral 
institucional e relixiosa, 
a través dos 
mecanismos que estes 
utilizaban, como a 
Sección Femenina e a 
propia Igrexa, 
socababan o 
crecimento ínti- mo da 
mujer durante os 
tempos da dictadura. 

Pouco a pouco démonos conta de que o poder do brazo femenino da Falange diluíase dentro das 
mensaxes da propia igrexa e era esta, xa que non había agrupacións da SF en tódalas poboacións, 
a que tomaba o mando do control sobre as mulleres hasta facelas odiar o seu propio corpo e 
intelixencia en beneficio, espe- cialmente, dos homes. 

Os distintos intertítulos, sacados de distintas obras publicadas durante o franquismo ou mesmo 
da biblia, así o van mostrando, establecendo a muller como un mero obxeto dedicado, única e 
exclusivamente, salvo excepcións que superan esta regla, a mera reproducción e mantemento e 
cuidado do fogar e dos fillos. 

“La joven, si es pura, es como un cándido lirio, mas, si ha perdido algo de su pureza, es mísera flor 
ajada”, decía o paulino Maximiliano Mazzel na súa obra Pureza y hermosura. Cantas frores 
alladas fumos atopando na preparación deste documental, de 21 mulleres entrevistadas, das que 
16 saen nel, so 3 chegaron virxes ó matrimonio. A hipocresía dunha época, negra y triste, 
manifestábase abertamente hasta no mais íntimo da persona... e si era muller, moito mais. 
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artigo prensa 
OS AFECTOS, UN DEREITO ROUBADO: “EU TAMÉN NECESITO AMAR” 

 

nha historia sobre unha das 
dimensións da represión das que 
menos se ten falado: a afectiva. 

Sobre per- soas que teceron as súas 
relacións amorosas “nunha época na que 
os sentimentos” -e aínda máis a sexuali- 
dade- “estaban proscritos”. Diso vai o 
novo traballo de Antón Caeiro, ‘Eu tamén 
necesito amar’, que é un dos filmes -xa 
proxectado- que forman parte da 
programación de cine documental do 
Curtas Film Fest de Vilagarcía. ‘Eu tamén 
necesito amar’ arranca dunha fotografía de 
1959, tomada en Villaza, Gondomar. As 
persoas asistentes á voda de Antonio e 

Pura -os pais do director deste 
documental- retrátanse á saída da igrexa. 
Mais hai algo, nesa imaxe, que lle chama a 
atención. “Nesa foto atopo a cabeza da 
miña irmá, que é o que me rompe o 
esquema daquela España que estaba 
pasando o ecuador da ditadura”, conta 
Caeiro. Na casa familiar gardáranse fotos 
dunha relación anterior que tivera Pura. 
“Foi cando se me ocorreu facer un traballo 
que falase desa xeración que non vive 
exactamente unha guerra civil,pero que si 
vai a sufrir os seus efectos”, explica o 
director. 

 

“A idea de falar de parellas, de homes e mulleres, morreu coas primeiras 
conversas, previas á gra- vación. Os homes non tiñan historia que contar 
xa que a súa idea era única, plana na maior parte dos casos” 
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Partindo, así, dunha historia 
persoal, Caeiro analiza, a través 
de entrevistas, unhas relacións 
íntimas media- tizadas pola 
ideoloxía da Igrexa e da Sección 
Femenina. E faino desde a 
perspectiva das mulleres. “A 
idea de falar de parellas, de 
homes e mulleres, morreu coas 
primeiras conversas, previas á 
gravación. Os homes non tiñan 
historia que contar xa que a súa 
idea era única, plana na maior 
parte dos casos”. Mais non era 
así no caso das mulleres. Alí 
estaba -lembra- “a riqueza de 
matices, a loita contra a 
dificultade, o querer levantar 
cabeza, aínda dentro do propio 
matrimonio. Aí é onde vin que 
había unha historia”. A 

protagonista ía ser -e é, pero dunha maneira distinta á prevista 
inicialmente- Pura, a nai de Caeiro. “E a quen lle interesará a miña 
historia?”, preguntaba ela. Ao que el respondía: “ti déixame a min e 
confía”. Mais a saúde de Pura empeorou. E acabou marchando. 

Mais o documental, que é tamén homenaxe a Pura, continuou. Con 17 
testemuñas daquel tempo. “Parado- xicamente as mais próximas, 
familiarmente, foron as últimas en ser entrevistadas”, sinala Caeiro. A 
historia dera os seus primeiros pasos en San Sadurniño, no 
Chanfaina’Lab. A idea era, entón, facer un pequeno tra- ballo sobre un 
salón de baile. Un lugar onde, lembra Caeiro, a xente podía achegarse 
ata onde o permitían  o que dirán e as carabinas. “O que queriamos era 
escoitar as historias que nos interesaban e, especialmente, tratar de 
atopar as influencias da Sección Femenina e a Igrexa nesas condutas 
morais”, explica. Mais “a base feminina da Falanxe foi desaparecendo 
pouco a pouco das nosas preguntas porque o seu ideario xa estaba 
introducido nas mentes desde moitas xeracións anteriores sen 
necesidade de que se lles tivesen que inculcar cousas novas. O único que 
fixeron as seguidoras de Pilar Primo de Rivera foi continuar co que a 
Igrexa leva- ba facendo séculos”, reflexiona. 

 

“O único que fixeron as seguidoras de Pilar Primo de Rivera foi 
continuar co que a Igrexa levaba facendo séculos” 

 
As mulleres falan neste 
documental con moita 
naturalidade. De cousas, ás 
veces -di Caeiro- “que nin os 
seus propios fillos 
escoitaran”. Raras veces se 
percibe vergoña ou 
incomodidade nelas e, cando 
se albisca, parece mínima. O 
equipo de rodaxe era tamén 

pequeno: só dúas persoas. “Elas explaiábanse como se non houbese 
ninguén arredor. Nalgunha entrevista tamén estaban os fillos, pero eran 
as mínimas, e os maridos desapare- cían da contorna”, subliña Caeiro. 
O panorama que describen, de cando eran nenas e mociñas, é non 
menos aterrador por resultar coñecido: escurantismo familiar sobre 
todo o relacionado coa sexualidade -silencio sobre a menstruación, por 
exemplo-, inculcación de medo aos homes ou imposición dun forte 
control fa- miliar e social da sexualidade das mulleres, nun contexto de 
educación de homes e mulleres nunha ideoloxía absolutamente 
patriarcal. 

Mais o que fai especialmente interesante o documental é, 
tamén, o relato de como, nese contexto opresivo, as 
mulleres se arranxaban como podían para transgredir as 
normas 
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Para investigar sobre a influencia 
da Sección Femenina nas 
mentalidades, o director buscou en 
“libros da época, revistas da propia 
sección (Y, Telva,...), documentais 
tamén da época e traballos feitos 
hoxe en día”. Mais “todo o que vía 
e lía non o atopaba nas conversas”, 
asegura. O ideario patriarcal estaba 
integrado no “vivir cotián ben a 
través do cura ou dos estamentos 

locais. Interesoume máis, por iso, o apartado da Igrexa e esa 
mentalidade pacata que transmitía: ese terror ao que podería 
pasar”. A Igrexa era, así, segundo o director,o “centro de toda a 
lectura desa escritura moral” que se transmite no documental a 
través das entrevistadas: “tres anos sen darlle un bico o mozo” 
aínda que desexo fose “igual antes que agora”, pero “non podías 
to- carlle nin un brazo, senón xa estabas mal vista”. E esa idea -
afirma Caeiro- “aínda está presente en moitas daquelas mulleres 
a día de hoxe posto que o insertado a lume no cerebro segue 
estando aí, máximo agora que estás a un paso do ceo… ou do 
inferno”. 

 

Mais o que fai especialmente interesante o documental é, tamén, o 
relato de como, nese contexto opresivo, as mulleres se arranxaban 
como podían para transgredir as normas. 

 

“Posiblemente” -reflexiona Caeiro- 
“o feito de estar apartados do resto 
do país, que non do mundo 
(América estaba máis perto que 
Madrid), fainos aos galegos e 
galegas algo diferentes”. Había 
medo e culpa. Porén, “de tódalas 
entrevistadas, que lembre, só tres 
chegaron virxes ao matrimonio. E iso 
co temor a que, a pesares das 

promesas de matrimonio que lles facían para “conseguir la flor más 
preciada”, todo podía truncarse no últi- mo minuto. Pero a 
diferencia doutros lugares de España -por dicir un espazo perto-, elas 
non se recluían en si mesmas, salvo excepcións, senón que estaba 
ben visto que ese fillo/a acabase axudando a esa nai na vellez, non 
quedando ela, se non casaba, soa e desamparada”. E a historia deste 
país -engade Caeiro- “está chea de mulleres, invisibles na maioría das 
veces, que levantan a súa casa sen precisar de home a súa beira, ben 
porque nunca estivo, por quedar viúvas, por emigración, etc”. 

 

“A historia deste país -engade Caeiro- “está chea de mulleres, invisibles 
na maioría das veces, que levantan a súa casa sen precisar de home a 
súa beira” 
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O falecemento da súa nai obrigou a Caeiro a reformular a estrutura do documental. Decidiu ser el mesmo o 
condutor da historia -aínda que é Vicente Mohedano quen pon a voz en off coas súas palabras-. E dividiu  
o relato en partes, separadas por intertitulados que recollen sentencias utilizadas polo réxime franquista para 
adoutrinar a xente nova. Tratados como ‘Tu vida conyugal’ e libros da Sección Femenina usados nos colexios. 
“Un dos libros que máis usei para este traballo é a Biblia e unha das súas frases, en relación coa menstrua- 
ción, vai insertada no traballo. Eran frases que, máis que para domesticar as mulleres, tentaban fortalecer a 
autoestima do home, unha base “intelectual” -hai que ter en conta de que eses traballos estaban firmados 
por “eminencias do establishment” do momento- para manter o estilo de patriarcado que desde o Estado se 
quería manter. E funcionaba, aínda que sempre saíse algunha “bruxa” que poñía o sistema en solfa e loitaba 
por darlle a volta. E tamén o conseguiron”, di Caeiro. 

 

 

 

 

 

 


