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Esta banda deseñada relata a historia de Elisa e Marcela, dúas mulleres 
cuxa peculiar historia foi reconstruída a partir de documentos oficiais e 
de extractos de xornais, moitas veces con testemuñas de difícil compro-
bación. Necesariamente, este relato emprega a ficción para suplir algúns 
ocos e facilitar a narración. Esta bd ten a intención de divulgar e visibili-
zar a vida destas mulleres, pero nunca debe tomarse como unha versión 
cen por cen fiel á historia.

Para coñecer unha versión máis completa da investigación sobre a histo-
ria de Elisa e Marcela, recomendamos consultar Elisa e Marcela: Amigas 
e amantes, de Narciso de Gabriel. E para visitar outra versión do relato 
noutro medio artístico, suxerimos a obra de teatro Elisa e Marcela, de 
A Panadaría.

A investigación para escribir estas páxinas foi exhaustiva, e teño que 
agradecer a axuda e apoio a varias persoas que foron imprescindibles no 
proceso:

A Guillermina, por ser a primeira en orientarme neste camiño e achegar-
me tanto a Elisa e Marcela.
A Areta, Noelia e Ailen por darlle unha volta a todo e abrirme os ollos a 
outras posibilidades.
A Narciso, pola tremenda axuda con todos eses detalles que estaban 
fóra das miñas mans.
A Susanna, polo seu entusiasmo e a súa opinión desde a experiencia con 
guións históricos.
A Manuel, polas ideas e documentación das festas e merendas, que 
darían lugar á miña parte favorita.
A Benito, por escribir para esta bd a tremenda regueifa entre Elisa e 
Marcela e os mozos.
A Dominga, por facer memoria para axudarme co estilismo con finísimos 
detalles.

Graciñas a todas e, por suposto, tamén ao Consello da Cultura Galega e 
á súa Sección de Pensamento por confiaren en min.

Xulia







Elisa e Marcela non é a historia dun 
“casamento sem homem”. Elisa e Marcela 
é unha historia de amor e de liberdade. 
Velaí a súa transgresión.


