
AS MULLERES DO MAR 
 

Cando pensamos nas mulleres do mar, a primeira imaxe que se nos ven á cabeza é das 

redeiras e tamén as marisqueiras. Se pensamos un pouco máis xa estamos tendo a imaxe das 

mulleres que traballan nas fábricas transformadores dos produtos do mar. Imos facer aquí unha 

pequena homenaxe a estas traballadoras infatigábeis.  

Na actualidade en Galicia, as mulleres representan máis do 84 % das persoas que se dedican 

ao marisqueo, o 84 % das persoas redeiras, máis do 23 % das que traballan na acuicultura 

mariña e o 70 % das persoas que traballan  nas fábricas transformadores e conserveiras. Vemos 

que as mulleres do mar centran o seu traballo en terra e vai moi asociado ao traballo que 

historicamente fai a muller na casa: coser, limpar, ordenar, sachar, etc. 

AS REDEIRAS 

As redeiras levan a cabo un traballo que aínda sendo apreciado non se considerou oficio ata 

hai ben pouco tempo. Sen a actividade das redeiras as labores da pesca nunca poderían levarse a 

cabo. Os homes van ao mar e as mulleres cosen as redes. Cada tipo de rede ten a súa propia 

maneira de coser. O seu traballo vai desde a confección e montaxe das artes e aparellos de pesca 

ata a súa reparación e mantemento. Traballan con redes de aceiro e artes menores como as betas, 

trasmallo, volantas e boliches. 
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AS MARISCADORAS 

Ata mediados do século XX todo o marisco que se podía extraer en praias e rochas e case 

todo o que podían capturar os barcos era comida de pobres. Así, labregos con fame baixaban ás 

praias e coincidían cos mariñeiros á hora de mariscar. Pero este traballo, o realizado na praia, 

era máis de mulleres que de homes. Foi a partir dos anos 50 do século pasado cando o marisco 

comezou a ter prezos elevados e o marisqueo converteuse nunha maneira de gañar diñeiro extra 

para o sustento da familia. A muller, seguiu mariscando pero empezou a ter uns poucos 

ingresos.  

O marisqueo a pé, o máis habitual, refírese á captura de diferentes especies que viven no 

fondo areoso do mar ou enterradas nel. As mariscadoras de a pé recollen principalmente 

berberecho, ameixa, navalla e longueiróns. Non só capturan marisco, senón que realizan outros 

traballos para aumentar a produción; a semente, o traslado dos cultivos a lugares máis accesibles 

e o rareo, que se leva a cabo cando a poboación é excesiva. Tamén controlan as poboacións de 

especies depredadoras.  

Cando o marisco comezou a comercializarse, o marisqueo era un medio de subsistencia ou 

ingreso extra para mellorar a economía, pero desde hai 20 anos, esta actividade está lexislada. 

As mariscadoras, na actualidade traballan suxeitas ao réxime de autónomos, limitadas por cupos 

de horas e quilos. O horario das mariscadoras soe ser de oito horas e as condicións laborais moi 

duras,  no inverno, estas condicións aínda se agravan máis polo frío e a choiva.  

Á dificultade do seu traballo hai que engadir que ás veces os beneficios son escasos debido á 

guerra de prezos, ás cada vez máis frecuentes pragas ou contaminación e ao furtivismo. Estes 

graves problemas están poñendo en perigo o traballo e o salario das mariscadoras e 

mariscadores con licenza. 
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AS MULLERES DAS FÁBRICAS 

Ao falar das mulleres nas industrias pesqueiras, imos diferenciar dúas etapas: 

AS MULLERES NAS SALGADEIRAS 

A instalación das primeiras salgaduras en Muros e na comarca de Fisterra permitiulle 

á muller entrar no mundo laboral, pero esta entrada non foi tan beneficiosa para a 

economía familiar como cabía prever. As mulleres formaron a poboación principal das 

fábricas de salgadura pero o seu salario era reducido. As estibadoras, que eran as que 

asentaban a sardiña, pola importancia do seu traballo obteñen unha remuneración maior. 

O traballo das demais, era peor pagado e consistía en, por turnos, conducir a sardiña en 

cestas desde a lancha que contén a pesca aos pilos da fábrica. Este traballo era a ceo 

descuberto e ás veces de noite, agardando a que arribaran as lancha; se non había peirao, 

tiñan que meterse no mar para coller a carga chegándolle a auga ao peito.  

AS MULLERES NA INDUSTRIA CONSERVEIRA 

O desenvolvemento, a partir de 1880, da moderna industria conserveira galega 

supuxo a introdución de novos procesos de fabricación: introdución de maquinaria e 

tendencia á mecanización das tarefas. Sen embargo, en canto á man de obra, as mulleres 

seguiron constituíndo, ao igual que ocorrera nas fábricas de salgadura, a principal forza 

de traballo.  

O proceso de transformación do peixe nas conserveiras, polas tarefas simples e 

rutinarias que son (limpeza, transporte, colocación, embutido, empacado,…) necesitan 

man de obra abundante, barata e sen cualificación especial. Só determinadas tarefas 

vinculadas co proceso de fabricación da lata de conservas ou o mantemento e reparación 

de maquinaria precisan ter obreiros especializados.  

O carácter temporal do traballo e a xa citada baixa cualificación de moitas das tarefas 

permitiu aos empresarios contratar man de obra barata, fundamentalmente feminina. E 

para elas, o traballo nas conserveiras tiña un carácter complementario dos ingresos 

familiares que compaxinaban con outras actividades: traballo doméstico, faenas 
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agrícolas, venda abundante,… de aí que  moitas mulleres optasen por traballar nas 

novas industrias que se estaban instalando en toda a comarca de Fisterra e Muros. 

Houbo algunhas fábricas conserveiras onde o persoal era exclusivamente feminino pois 

eran tamén mulleres as que se encargaban de manexar todas as máquinas.  

As condicións laborais non eran boas, nalgúns casos os empresarios mesmo 

maltrataban de palabra e de obra ás mulleres e os nenos e nenas que tamén traballaban 

nas fábricas a pesares de que desde o ano 1900 existía unha lexislación protectora do 

menor que limitaba as idades mínimas para desenvolver un traballo remunerado, así 

como as horas máximas permitidas e as condicións. As xornadas de traballo duraban 

nove horas e media, sen contar hora e media de descanso, ademais cando había 

abundancia de pesca existían as xornadas de vela, pola noite, que consistían en sesións 

de seis horas; ocorrendo ás veces, que eran sen interrupción e enlazábanse a xornada 

dun día coa do día seguinte. Este exceso de traballo producía cansazo e aturdimento, o 

que daba lugar a un aumento dos accidentes laborais. Ademais das longas xornadas, a 

constante humidade, as deficientes instalación, o emprego da forza física para o 

transporte, limpeza e empacado do peixe facían moi duro o traballo na conserva para as 

mulleres. 

O salario que recibían estas mulleres era baixo, así as conserveiras galegas eran moi 

competitivas “grazas” ás malas condicións laborais e salariais que sufrían as/os súas 

traballadoras/es e os empresarios da conserva fixeron grandes fortunas.  

Outro trazo característico do traballo nas conserveiras é a elevada estacionalidade. A 

actividade nestas fábricas depende das flutuantes aportacións das actividades pesqueiras 

e marisqueiras. Esta flutuación do subministro de materia prima trae consigo variacións 

no emprego, no grao de ocupación das fábricas e nas tarefas que se levan a cabo. Esta 

estacionalidade no traballo fai que sexa habitual a figura de traballador/a fixo 

discontinuo.  

Aínda que lentas e tardías, as mulleres reveláronse contra as malas condicións 

laborais e os abusos e malos tratos que recibían dos encargados e patróns. As 

traballadoras da conserva protagonizaron diversos conflitos, algúns de grande 

intensidade. Un dos motivos das revoltas das traballadoras foi a modificación das 

condicións de traballo, a traballadora da conserva prefería traballar a destallo, pois 
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debido ao carácter estacional da súa actividade, esta opción permitíalle incrementar os 

seus ingresos aumentando o ritmo de traballo fronte ao traballo a xornal que pretendían 

introducir os patróns. As traballadoras opuxéronse con firmeza a este cambio e non só 

reclamaron volver á situación anterior senón que esixiron mellorar as súas condicións 

laborais e salariais, fixeron varios  meses de paro e conseguiron parte das súas 

reivindicacións, entre elas: o traballo a obra feita e que o traballo nocturno ou 

extraordinario tivera unha retribución especial. 

Os avances na mecanización e na lexislación social contribuíron á mellora das 

condicións de traballo nas conserveiras.  

Na actualidade xa case non quedan conserveiras na comarca de Fisterra e en Muros. 

En Camariñas sigue en funcionamento Cerdeimar que dá traballo a un bo número de 

mulleres do contorno. Non se pode dicir o mesmo da factoría Calvo que empregaba un 

bo número de mulleres da zona de Muros e Esteiro, esta fábrica botou o peche a finais 

de 2017, deixando sen traballo a moitas mulleres da zona. 
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