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A historia viña de atrás, dun deses encontros fortuítos que de repente fan que os teus 

esquemas se redimensionen, dando cabida a nova información significativa. 

Souben da existencia de Nieves Fariza Alonso na plataforma principal da Estación 

Ourense-Empalme, nó ferroviario no que desde hai pouco máis de medio século con-

verxen as liñas de Castela coas procedentes de diversos puntos da xeografía galega, 

e lugar emblemático -hoxe seino- onde o entroncamento das nosas vidas non podía 

interpretarse simplemente en clave de atraso accidental dun tren. 

Mimetizada na confusión do momento co resto da pasaxe, a súa silueta conse-

guiu esquivar de entrada a miña 

atención. Pero desde o preci-

so instante en que comezaron 

a espreguizarse as caligrafías 

adormecidas e necesariamente 

breves do panel expositor1, en-

tretecendo coidadosamente os 

aspectos máis significativos da 

súa biografía, a miña memoria 

viuse sacudida días, semanas, 

meses despois pola activación 

recorrente do seu recordo, con-

taxiando dunha expresividade 

inusitada todo canto á súa per-

soa facía referencia. 

Daquela decidín ir á 

súa procura e pesquisar 

para ampliar a informa-

ción. O primeiro rastro 

atopeino entre as páxi-

nas dun dicionario onde 

se acumulaban, como 

Nieves, outras mulleres 

galegas2; e logo todo 

aconteceu de súpe-

to: o encadeamento 

de ideas, as lecturas, os 

contactos3. Ían xurdindo e engadíndose a este proxecto novas sensibilidades, que 

finalmente coincidiron na necesidade ineludíbel de rescatar a súa figura do esque-

cemento e devolverlle a voz. Pretendíase contribuír dalgún xeito a saldar a débeda 

contraída con ela, coa súa familia e con todas aquelas persoas que se viron inxus-

tamente privadas da herdanza do seu legado.

E que mellor ocasión para pór en alza a empresa protagonizada por esta peculiar 

loitadora que o Día Internacional da Muller! Unha data que marcaría o inicio dun 

labor máis amplo de recuperación da memoria histórica desta líder natural que in-

vestiu boa parte da súa vida na defensa dos dereitos sociais das persoas máis des-

favorecidas. O seu compromiso foi especialmente combativo no caso das mulleres 

que, como ela, enviuvaran por mor das obras da construción do ferrocarril; unhas 

obras cuxos artífices materiais non foron outros que os chamados “carrilanos”, ope-

Nieves Fariza Alonso:
UNHA LOITA SOLITARIA NUN MUNDO DE HOMES

M ª  E L E N A  D E  J E S Ú S 
R O D R Í G U E Z 
Centro  de  Información Municipal 
á  Muller  do  Concel lo  de  Ourense

1 Faise referencia a Exposición itinerante “Podemos, 

queremos” organizada pola Secretaría Xeral da 

Igualdade de Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar da Xunta de Galicia.

2 Marco, Aurora (2007): Dicionario de Mulleres 

Galegas (das orixes a 1975). A Nosa Terra, Vigo.

3 Cabe citar especialmente neste apartado a Rafael 

Cid (autor de Carrilanos. Os túneles dun tempo, editado 

por Xerais no 2005, obra da que en boa medida é 

debedor este escrito) e a Eugenia Pérez Colemán (filla do 

avogado co que Nieves Fariza compartiu gran parte da 

súa vida laboral e persoa que nos facilitou enormemente 

este traballo ao pórnos en comunicación co seu fillo, 

Emilio Martínez Fariza, e demais familiares).

Nieves Fariza na celebración do casamento do seu 
fillo acompañada de Luis Pérez Colemán, 

sentado a súa esquerda.
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rarios grazas aos que a comunicación ferroviaria entre Galicia e Castela é hoxe unha 

realidade. Mais o que agora pode parecer sinxelo custou no seu tempo trinta anos 

de esgotador esforzo para salvar o tramo comprendido entre Puebla de Sanabria e 

Ourense da liña Zamora-A Coruña, unha proeza da enxeñaría onde, ademais da pel, 

moitos deles deixaron a vida. 

Na implementación da iniciativa promovida pola Concellaría da Igualdade do Conce-

llo de Ourense para homenaxear a Nieves, e por extensión aos carrilanos e ás súas 

familias, estaríase a cometer un erro lamentábel se non se tivese en conta a colabo-

ración de “Carrileiros de Foula”. Máxime se partimos de que o seu obxectivo primor-

dial é afondar, conservar e divulgar a cultura ferroviaria, facendo especial fincapé na 

historia deste medio de transporte na provincia de Ourense. Unha historia estreita-

mente vinculada á expansión do noso concello e na que a referencia a Nieves Fariza 

Alonso convértese en cita obrigada. 

A xornada elixida para levar a cabo o noso propósito de ningún xeito permitía pre-

ver que chegado o momento, un día con nome propio e de resonancia internacional, 

non as íamos ter a todas con nós. O tempo xogaba até tal punto na nosa contra que 

a tan desexada homenaxe houbo de trasladarse inopinadamente do oito ao quince 

de marzo, singularizándose desde a primeira hora da mañá pola inestabilidade me-

teorolóxica. Se cadra, esta última non facía outra cousa que metaforizar, a escala re-

ducida, o balbordo e o malestar derivado de certas decisión adoptadas previamente 

de forma unilateral respecto á celebración do Día Internacional da Muller. E cómpre 

resaltar neste caso o calificativo “Internacional”, xa que a súa conmemoración viuse 

comprometida a nivel estatal e por primeira vez na historia polo que, nese intre, 

moitas persoas interpretamos como un desafío á liberdade das mulleres por parte 

do poder establecido. 

Tal inxerencia, desprezando simbolicamente os nosos dereitos e baixo a aparencia 

inocente da “casualidade”, obrigou a remover unha data de tan fonda significación 

para o colectivo feminino alegando como escusa a súa coincidencia coa xornada de 

reflexión das eleccións xerais do 2008.

Mágoa que algúns dos que se din os nosos representantes non “reflexionasen” 

precisamente sobre a arbitrariedade dunha medida que, lonxe de evitar a temida 

interferencia das reivindicacións feministas na intención de voto (da que porén non 

estaban exentos outros axentes ideolóxicos), o único que conseguía, e para iso sen 

demasiado éxito, era invisibilizar as demandas das mulleres desautorizándoas e 

silenciándoas unha vez máis. 

E todo isto ocorre precisamente cando se está a piques de cumprir o primeiro cen-

tenario da conmemoración do 8 de marzo e cando, casualmente tamén, a Asem-

Nieves Fariza durante unha viaxe realizada a Rusia.
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blea Xeral de Nacións Unidas -ironías 

do destino- proclamou o 2008 Ano 

Internacional dos Idiomas para fo-

mentar o multilingüismo, a unidade 

e a comprensión internacional4. 

Aínda así, as mulleres ourensás non 

nos resignamos ao mutismo. Non 

nese día. Tampouco cando, realizan-

do piruetas cabalísticas, conseguimos 

espallar a nosa efeméride por outros 

puntos do calendario ou cando sar-

casticamente nos autoconcedemos o 

dereito a réplica nos “idus” de marzo, 

para render unha máis que merecida 

homenaxe a Nieves Fariza Alonso. 

Queríamos evitar a toda costa que 

aquela mañá a nosa protagonista 

se vise eclipsada novamente polo 

mesmo tipo de manobras que noutrora (e non só no seu caso, senón por regra 

xeral no da maioría das mulleres que lograban destacar socialmente), consegui-

ran relegar a súa historia ao descoñecemento maioritario das súas paisanas e 

paisanos. Mais non foi este o caso das persoas que contemporaneizaron con ela 

na época da construción da liña ferroviaria Zamora-A Coruña. 

En plena posguerra, Nieves rachou dun xeito rotundo e decididamente revolucionario 

cos estereotipos sexistas e as artificiosas separacións de valores, tempos e espazos 

destinadas a manter a cada quen -mulleres e homes- no seu lugar. De feito, cues-

tionou a lexitimidade dos moldes impostos ao xénero feminino atacando de pleno 

a esencia mesma da orde patriarcal: a que dita “quen” pode facer “que”, “cando”, 

“onde” e de que maneira. E fíxoo traspasando a barreira que delimita o público do 

privado e superando simultaneamente as limitacións propias da época onde lle tocou 

vivir, configurándose como unha auténtica pioneira na loita pola igualdade.

Boa mostra do seu comportamento precoz e transgresor atopámolo na súa etapa 

de mestra por terras de Celano-

va, cando Nieves non dubidou 

en amosar a súa oposición á 

Igrexa católica negándose a im-

partir clases de relixión. Foi este un xesto de insubmisión non exento de riscos para 

ninguén, pero menos aínda para ela, unha muller “desviada” da senda trazada 

para as do seu xénero. Esperábase delas que cumprisen coas súas funcións “den-

tro” e non “fóra de” ese espazo de intimidade do que, ironicamente, se lles cedía 

toda a potestade como “amas” do fogar, toda vez que se limitaba escrupulosamen-

te a súa participación social. 

Deste peculiar xeito de posicionarse derivaría a súa persecución e condena a morte 

e, con elas, a necesidade de emprender a vía da fuxida e o acubillo. Mais isto non 

sería posíbel se previamente non lograse esquivar á Falange grazas a unha es-

tratexia combinada de valor e enxeño que, paradoxalmente, a levaría a implorar 

axuda para salvar a vida do seu fillo pequeno, Emilio, aos mesmos que a buscaban 

para pór fin á súa propia existencia.

Foi neste ríxido contexto onde despuntou ideolóxica e comportamentalmente Nie-

ves Fariza. Posteriormente volvería a experimentar este mesmo tipo de actitudes 

inflexíbeis cando, rebelándose contra a inxustiza inherente á explotación dos ope-

rarios do ferrocarril e, por ende, contra as miserábeis condicións en que se vían 

obrigados a sobrevivir coas súas familias, ergueuse resolta contra os representan-

tes das elites empresariais e políticas da capital. 

4 Fonte: http://www.aulaintercultural.org/article.

php3?id_article=2400

Fotografías familiares de Nieves Fariza 
acompañada do seu fillo Emilio Martínez Fariza.
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Homenaxe a Nieves Fariza do Concello de 
Ourense coorganizada coa asociación 
de Carrileiros de Foula.
(arriba á esquerda): Nome, Nome, Emilio Martínez 
Fariza, Marta Arribas e Francisco Boluda.
(arriba, no centro): Imaxe xeral do acto.
(arriba á dereita): Familia Fariza.
(á esquerda): Familia Fariza e persoal da 
Concellaría de Igualdade diante da árbore 
plantada na memoria da homenaxeada.
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5 Quixo o destino que Marisa finase a principios 

deste ano, impedíndolle participar por ben pouco 

tempo na homenaxe que se lle rendía a Nieves, 

acto que, como puidemos saber posteriormente 

polo seu fillo Emilio, ela tanto desexara promover. 

Desde estas páxinas queremos facerlle extensivo 

este recoñecemento, pois sabemos que recolleu 

a testemuña da súa nai e até o último momento 

fixo da súa vida unha loita permanente contra as 

inxustizas sociais. 

Visto en perspectiva, o seu afán reivindicativo resulta aínda máis significativo 

se o comparamos coa situación recente de incerteza laboral na que moitas e 

moitos traballadores asisten desde un mutismo impotente á mingua sistemática 

dos seus dereitos a causa dos axustes estruturais impostos 

polas políticas de corte neoliberal.

No entanto, as reivindicacións de Nieves non caerían en saco 

roto, xa que da súa poderosa dialéctica derivaría unha sen-

síbel mellora nas condicións salariais dos obreiros ao con-

seguir que se lles abonase o desprazamento até os seus 

postos de traballo, gañando deste xeito o sobrenome de “a 

dos quilómetros”. A este calificativo engadiríaselle tamén o 

de “a desenterramortos”, de resultas do seu enfrontamen-

to cos empresarios de MZOV para esixir o pago de pensións 

dignas ás viúvas dos carrilanos que, afectados pola silico-

se -o mesmo que lle acontecera ao seu marido-, carecían 

de seguridade social. Este último alcume ilustra dun xeito 

suficientemente gráfico o labor de convencemento que tivo 

que desenvolver con aquelas mulleres para que permitisen 

exhumar os cadáveres dos que foran os seus compañeiros e 

realizarlles a autopsia. Era este o único modo que tiñan de 

reclamar a correspondente pensión, unha vez diagnosticado 

o seu falecemento polo “mal da vía” e sempre, claro está, 

que o mesmo foi admitido como doenza profesional.

Novamente, o seu acto de rebeldía convértea en obxecto de persecución polos 

mesmos empresarios que se viran na obriga de compensar as viúvas, os cales non 

dubidan en denunciala por exercer de laboralista sen estar en posesión do título e 

mandala á cadea. Foi esta unha 

etapa particularmente dura na 

que, de entre todos os avogados 

aos que vai a recorrer a súa filla 

Marisa na procura de axuda, só 

o ourensán Luis Pérez Colemán 

accederá a representar a súa nai 

ante os tribunais.5

Recuperada a súa liberdade, 

Nieves encargarase de obter a 

titulación requirida para evitar 

novas represións e, asociándose co que fora o seu defensor, abrirá na rúa do 

Paseo de Ourense un consultorio social en cuxa denominación queda recollida a 

súa actitude vital e profesional: “Adelante”. 

O bufete, que aínda hoxe permanece ancorado no recor-

do de moitas e moitos ourensáns a pesar da súa recente 

desaparición, habería de ter continuidade unha vez rema-

tadas as obras do ferrocarril nas sucesivas sucursais que 

se foron abrindo posteriormente en diversos puntos de 

Galicia, da bacía mineira astur-leonesa (de onde derivaría 

o sobrenome de “A Pasionaria Branca”) e incluso na ca-

pital do Estado.

A loita emprendida por Nieves só se viu freada pola morte, 

acontecida en 1978, ano no que se ratificaba en referendo a 

Constitución Española. Era pois obrigado renderlle unha ho-

menaxe coincidindo co 30º aniversario do seu pasamento.

O lugar non podía ser máis emblemático: o extremo sur do 

túnel 95 da liña Zamora-A Coruña á altura da Estación de San 

Francisco, punto onde remata o tramo Puebla de Sanabria-

Ourense despexado décadas atrás polos carrilanos.

A data, como se dixo anteriormente, o 15 de marzo de 

2008. Ese día Emilio Martínez Fariza, o único fillo supervi-

vente de Nieves, aquel pequeno que no seu día lle servira de escusa perfecta para 

fuxir da loucura dos falanxistas, compartiu con nós emocionado as súas lembranzas 

de Nieves como muller e como nai, roles exercidos con non menos apaixonamento 

que os que a fixeron destacar no foro público, onde loitou incansabelmente para 

defender as persoas más vulnerábeis nun período escurantista marcado pola fame, 

a tristura, o atraso e o medo. 

Todas as persoas alí congregadas fomos quen de celebrar as presenzas, espe-

cialmente as das varias xeracións de familiares procedentes de Asturias, León 

e Galicia que se achegaran nese día até Ourense para honrar a súa memoria. E 

tamén, máis alá das ausencias -que tamén as houbo-, e á marxe das liortas polí-

ticas actuais en torno ás bondades do tan gabado tren de alta velocidade, foi un 

momento especial para o reencontro coas viúvas, os descendentes e as amizades 

dos carrilanos que, desde a nostalxia dun pasado épico, celebraron a ocasión de 

brindarlles o debido recoñecemento.

... para combater 
o agravio do 

esquecemento, ficará 
unha árbore plantada 

polo seu fillo Emilio e un 
dos seus bisnetos. Será 
o símbolo da necesidade 

de arraigar o legado 
desta personalidade 

vital para a nosa historia 
ao noso imaxinario 

colectivo, ...
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Transcorreu a calidez desta escena entre flores brancas -en claro simbolismo co nome 

da homenaxeada- e violetas, a cor que nos une en sorodidade a todas as mulleres 

baixo a bandeira feminista. Pero ademais, acompasadas polos alegres sons das pan-

deiretas e rescatando a Nieves da ignominia do silenciamento, as cantareiras de Al-

garabía prestáronlle a cadencia da súa melódica voz. 

Alí, para combater o agravio do esquecemento, ficará unha árbore plantada polo seu 

fillo Emilio e un dos seus bisnetos. Será o símbolo da necesidade de arraigar o legado 

desta personalidade vital para a nosa historia ao noso imaxinario colectivo, alimen-

tando co seu zume a ilusión e a esperanza de milleiros de mulleres que hoxe, como 

onte, seguen a loitar por alcanzar o prezado valor social da Igualdade. 

Mais a homenaxe non estaría completa se unha vez transcorrida esta conmovedora 

xornada a Concellaría de Igualdade non fixese a proposta de rescatar do anonimato a 

Nieves Fariza Alonso para incorporala de xeito perdurábel na vía pública, nese espa-

zo noutrora acoutado para as mulleres. Responderíase así á necesidade de feminizar 

o rueiro ourensán, recobrando para o mesmo non só nomes significativos pola súa 

achega ao ámbito da igualdade entre os xéneros, senón tamén feitos e valores tradi-

cionalmente asignados ás mulleres, e polo mesmo menosprezados. 

Pero, ademais de contribuír a equilibrar a presenza de ambos sexos nas rúas, é pre-

ciso tamén neutralizar a carga representada por determinados comportamentos e 

actitudes manifestamente androcéntricos e de rancio sabor patriarcal. Estes, na ac-

tualidade e desde sempre, dan significado implícito -cando non explícito- ás nosas 

rúas e prazas sobrerrepresentando incluso o propio xénero masculino, que rexistra 

entre as súas filas dignísimos representantes das artes, as ciencias, a educación ou 

sinxelamente do mundo laboral, sen ir máis lonxe, como aconteceu cos carrilanos.

Motivos para estas propostas hai de abondo. No caso concreto de Nieves, se ben 

naceu en Cambados un 17 de xaneiro de 1911, Ourense converteuse na súa debe-

dora, xa que foi aquí onde esta mestra e activista a través do seu traballo, a súa co-

herencia ideolóxica e o seu talante progresista nos ofreceu unha lección maxistral, 

constituíndose nun referente social e histórico do noso país e en abandeirada da 

causa da igualdade. De feito, como acertadamente sinala Rafael Cid “Nieves Fariza 

Alonso merecería ser incluída no pequeno grupo de mulleres galegas que, en tem-

pos moi distintos aos actuais, lles roubaron aos homes o papel de líderes sociais que 

reservaban en exclusividade para eles”. 

Por todas estas razóns, que non son poucas, cremos que é preciso que a Administra-

ción se sume á iniciativa de “Carrileiros de Foula” de recuperar para as e os peóns do 

noso concello a ruta dos carrilanos entre Ourense e Seixalbo, vinculándoa á figura de 

Nieves pola relevancia que tivo a súa loita para con este colectivo. 

Ademais, dada a súa situación e por constituír o punto de arranque do mencio-

nado camiño, a zona axardinada situada por riba do túnel da estación de San 

Francisco sería o lugar idóneo para acoller o seu nome ou, cando menos, para in-

mortalizar este episodio da nosa historia nunha anta na que quede gravado para 

estímulo de camiñantes e das futuras xeracións o que fora o seu lema: “Adiante!, 

Sempre cara adiante!”. 

Finalmente, e intentando avanzar un paso máis en prol da igualdade quixemos facer 

da transversalidade un feito alí onde sempre habitaron os nomes e os valores mas-

culinos: na museística. Por iso, na liña aberta de colaboracións con “Carrileiros de 

Foula”, a cesión do estandarte coa imaxe de Nieves Fariza Alonso ocupa xa un lugar 

no seu museo ferroviario, ao que se irán engadindo sucesivamente outros materiais, 

dando así resposta á invitación cursada por esta asociación para iniciar unha liña de 

traballo sobre xénero e ferrocarril. 

Non sabemos con certeza se as mulleres acadaremos cedo ou tarde a igualdade nun 

ámbito ata o de agora tan descoñecido para nós; máis do que non cabe dúbida é de 

que Nieves foi pioneira e alumna avantaxada na materia.
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