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MARÍA JOSÍA JOSÍ É CARRASCO
Eider Carballeira Domínguez e Claudia Domínguez Renda

María José Carrasco naceu o 11 de febreiro 
de 1945, aquí en Vilagarcía de Arousa. É a 
avoa de Claudia Domínguez Renda que 
estuda 2º de Bacharelato, e ten unha historia 
que contar.

O seu interese polo Partido Galeguista 
comezou grazas ó seu pai, Dámaso Carrasco 
Duaso (1907-1987), que, antes da Guerra 
Civil, era galeguista, concelleiro de Vilagarcía 
polo Partido Galeguista, e  sempre lles falou 
en galego aos seus fi llos. Contáballes sobre 
Rosalía de Castro, Castelao e a cultura galega 
en xeral. Nas primeiras eleccións municipais, 
tras a morte de Franco, en 1977, foron á súa casa a buscar ao seu pai para que encabezase a lista 
do Partido Galeguista en Vilagarcía de Arousa, mais el negouse, pois dicía que xa estaba maior e 
xa fi xera o seu labor, que agora era o tempo para os máis mozos.

Entón pediulle á súa fi lla, María José, que naquel momento tiña uns corenta anos, e era a máis 
involucrada na causa, que entrase ela nas listas. A lista ía encabezada por Fernando Quintela 
Novoa, e ela ía no terceiro posto. Foi a muller que máis alto chegou das que se presentaron para 
aquelas eleccións no concello de Vilagarcía. Había dúas mulleres máis interesadas en política no 
momento en Vilagarcía, Sofía Agrelo e a escritora Xaquina Trillo, tamén polo Partido Galeguista.

O mitin que transcribimos foi o seu primeiro discurso público que deu, está escrito a man no reverso 
do papel electoral que adxuntamos e parécenos que é un texto reivindicativo, pedindo melloras 
sociais e infraestruturais para a vila.

Eu son Maria José Carrasco, e vou no número 3 na lista do Partido Galeguista.

Vou neste posto porque o meu partido pensa que xa é hora de que unha muller tome parte 
activa na vida do Axuntamento. Eu represento as amas de casa. Queremos unha Vilagarcía ía í
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limpa, con xardíns coidados, íns coidados, í
con rúas por onde camiñar sen 
necesidade de ir vestidos de 
buzo, con guarderíbuzo, con guarderíbuzo, con guarder as infantiles ías infantiles í
municipais, onde as nais 
traballadoras poidan deixar 
os fi llos, e unha praza onde 
as verduras non estean polo 
chan e os prezos estean á vista. 
Unha cidade, ¡en fi n!, onde 
sexa agradable vivir e onde os 
nosos fi llos aprendan a convivir 
cos demais e manter a cidade 
coidada e limpa coma se fora 
a súa casa. As mulleres somos 
máis da metade dos habitantes 
do municipio, temos moito que 
dicir e a obriga de dicilo. Pra 
poder facelo necesitamos o 
voso voto. VOTADE AO PARTIDO 
GALEGUISTA!

Supúñase que sería unha 
especie de reunión cun grupo 
de mulleres rurais de Bamio 
mais cando ela chegou ao 
lugar acordado encontrouse 
soa e rodeada de homes 
que a miraron mal dende o 
primeiro momento. Ningunha 
das mulleres do grupo rural 
apareceu. Xusto a reacción que tiveron aqueles homes, converteuse nunha das razóns polas que 
María José Carrasco loitou por cambiar. A pesar de que ao principio os alí presentes mostráronse 
reticentes, ao fi nal acabaron escoitando con atención o que aquela muller nova tiña que dicir. 
Ela era membro activo dentro do partido, acudía ás reunións en Pontevedra, Vigo, Compostela… 
e participaba activamente de calquera votación ou asunto que se tratase no partido.

Ela presentou a todos os compoñentes da lista nun mitin na Casa da Cultura de Vilagarcía. 
Comezou presentando ao cabeza de lista, a Fernando Quintela Novoa, e expuxo o ideario do 
partido, e cales eran as medidas que tomarían se chegasen ao poder (cousa que non chegou a 
pasar).

Aínda que Dámaso Carrasco, o seu pai, non encabezou a lista, sempre apoiou ao partido, estivo 
simbolicamente no último posto da lista. Isto é típico, no último lugar vai unha persoa que apoia ao 
partido pero que non quere saír elixido.

O Partido Galeguista en Vilagarcía era moi activo. Mesmo editaban unha revista trimestral, onde 
se falaba das novidades do partido, dos novos afi liados… A revista chamábase ‘Hoxe’, estaba 
editada e impresa en Vilagarcía, na editorial Celta. Pero cada delegación de cada zona en Galiza 
podía escribir unha aportación á revista.

Nas eleccións municipais o Partido Galeguista non conseguiu ningún concelleiro en Vilagarcía, a 
pesar da forte campaña e de todos os avances sociais do momento. Pois o AP (Alianza Popular), o 
PSOE (Partido Socialista Obreiro Español), e o PC (Partido Comunista) tiñan unha maior infl uencia. 

María José Carrasco foi unha pioneira na política vilagarciá, enfrontándose, sen medo, ás criticas 
e loitando por integrarse nun mundo copado por homes naquel momento.


