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As flores do ben 

No televisor da sala de estar de Carmen tamén se difunde a noticia de que cada 
vez hai máis mulleres que homes cursando unha carreira universitaria na cidade na que 
vive, Santiago de Compostela. Ela non entende de notas de corte, de PAU ou de 
asignaturas onde só existan probas escritas. A rapaza, dende a xanela electrónica di 
que actualmente, en Galicia, só un campo universitario non acolle unha maioría 
feminina nas súas aulas: Enxeñaría e arquitectura. ¿Cambiou tanto a cousa como din?

Os datos do IGE (Instituto Galego de Estatística) amosan que o número de 
mulleres que acude á universidade é maior que o de homes, en apenas un 5%. Porén, 
cando estudamos os datos cunha óptica maior decatámonos da súa dispersión. 
Carreiras como Educación Infantil contan con só un 4’5% de homes matriculados no 
primeiro ano, mentres que as enxeñarías son todo o contrario. A xente especializada no 
ámbito, como Mosteiro García, apunta a que malia a incorporación masiva da muller á 
universidade, todavía persisten actitudes e comportamentos sexistas que restrinxen as 
oportunidades das mulleres en canto á formación e, aínda de forma máis pronunciada, 
na profesionalización. Afirma que “mentres non se combata a fondo a desigualdade 
nestes ámbitos é ilusorio pensar nunha verdadeira igualdade de oportunidades entre os 
sexos”.

A Carmen, isto si lle soa máis familiar. No seu caso, estudou nunha carreira de 
mulleres. Filosofía e letras, que se impartía nos claustros das facultades que se atopan 
no corazón da cidade, xunto á praza de abastos. Na súa clase só había tres mozos, o 

Afiánzase a presencia da muller na universidade pero tamén padece una segregación es-
tanco: as carreiras siguen sendo “de homes” e “de mulleres”.

As mulleres galegas con estudos universitarios superan en un 11% aos homes.
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resto eran rapazas, cuxas saias podían ser estreitísimas, ou cun voo que ocupaba toda 
a porta, como dicía a súa compañeira Pilar 
Trigo Pazos nunha poesía que ela todavía é 
capaz de recitar. Cabe destacar, que ela 
pronuncia os versos cunha entoación 
admirable. 

Igual de ben lembra a dificultade das 
probas que a levaron á entrar nos estudos 
superiores. Facendo memoria, conta cun 
sorriso a dureza daquela reválida feita no 
instituto Rosalía. Fabas contadas eran 
quenes conseguían aprobalas ó primeiro 
intento. Hoxe en día, carreiras coma 
Medicina ofertan 350 prazas e 2.580 
estudantes tentaron entrar nela o ano 
pasado.

GIL ENRIQUE
Cando facemos caso á estatística, pódense ver certos progresos no que é a 

evolución da titulación feminina. Na gráfica 1 amósansenos as porcentaxes de mulleres 
e homes que poseen títulos universitarios na actualidade, e na táboa expóñense os 

Niveis de estudos de homes e mulleres nados entre 1940 e 1969 (Aos 32-36 anos 
de idade) en %

Formac
ión

Primaria (ou 
menos) Secundaria Laboral non 

universitaria Universitaria

Sexo Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller

1940-44 77 86 7 6 7 4 9 4

1945-49 74 81 8 10 8 4 10 6

1950-54 61 67 14 15 14 8 11 6

1,88%

23,64%

23,64%

1,21%
19,01%

30,61%

Mulleres diplomadas Homes diplomados
Mulleres doutoradas Homes licenciados
Mulleres licenciadas Homes doutorados

GRÁFICA 1. DATOS PROPORCIONADOS 
POLO IGE (INSTITUTO GALEGO DE ES-

TATÍSTICA) CENSO 2001
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estudos dos contemporáneos de Carmen, a nivel estatal. As cifras na táboa van nun 
lixeiro e esperanzador ascenso para o xénero feminino.

Teremos que agardar até a 
xeración nada en 1960 para que superen 
as mulleres ós homes en canto á 
formación universitaria. É este o cambio 
social do que falan historiadores como 
Pérez Rúa, unha xeración cuxos pais 
criáronse en casas férreas e frías. Esta é 
a quinta pioneira en reparto de tarefas no 
fogar e que estableceu unha nova idea 
de familia. 

“Que non vos pase coma min, que teño que 
dicirlle a teu pai diñeiro para mercar unha 

barra de labios” 
Mercedes Álvarez Lires 

Ao seu marido “Como tú no estudiaste, 
limpias la casa tú y cuidas a los niños tú. Fue 

una ruptura total y absoluta.” 
Inmaculada Paz Andrade 

“Tiven compañeiras do meu departamento 
que ao marchar dixeron: “Marcho antes de 
que comprobes que a unha muller non a 

deixan ser titular aquí”. Eu non llo dixen, pero 
pensei, vamos a velo.” 

Carme García Negro 
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Carmen lembra os tés do hotel Compostela dos domingos, ós que non podía ir 
porque non tiña roupa nin cartos. Lembra as clases de Otero Pedrayo, as comparsas 
dos compañeiros, as Marías, as chuvias sempiternas, os profesores duros e os bós. 
Non moi lonxe do que poderán lembrar as mulleres que forman parte das porcentaxes 
ás que abriu as portas. A rapaza da xanela electrónica sorrí, despedindo o telediario.


