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1 Memoria
e espazo público
O entendemento dende unha perspectiva social dos espazos que
habitamos representa, hoxe en día, unha demanda ineludible na vontade
institucional por atallar as desigualdades (aínda persistentes) entre os
diferentes grupos sociais. O rueiro da nosa cidade, expoñente da
memoria colectiva no espazo público, non é unha excepción. Na análise
dos seus topónimos, faise preciso detectar aqueles colectivos cuxa
representación simbólica comporta unha posición privilexiada ou
vulnerable en función do xénero, discutindo, de ser o caso, as
ferramentas que permitan resolver dunha maneira efectiva esta
situación.

1.1. Marco sociolóxico
A elección da toponimia do rueiro das cidades representa unha das
prácticas sociais conmemorativas máis estendidas da nosa sociedade. En
conxunto cos monumentos ou placas ou o bauticeiro doutros edificios
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singulares e/ou institucionais, buscan rememorar e lexitimar un sistema
de recoñecemento baseado na posta en valor dun concepto ou arquetipo
humano cun determinado “prestixio” e “recoñecemento” social.
Durante séculos, dende os estamentos de poder e toma de decisión,
institucións e individuos estableceron unha metodoloxía de
recoñecemento nesgada e irreal, un proceso androcéntrico que
necesariamente implicou mecanismos de peche e exclusión (gatekeepers). Este feito supuxo unha actuación en favor e baixo os intereses e
endogamia dunha minoría, indo en prexuízo, limitando e restrinxindo a
incorporación e visibilidade da ampla pluralidade: mulleres sobre todo
por representar o 50% da poboación, mais non só elas.
En favor da obxectividade e calidade da propia metodoloxía de
recoñecemento, os estudios de xénero e feministas sinalaron este nesgo
poñendo en cuestión a súa suposta imparcialidade. Dende a crítica,
sinálase especificamente o recoñecemento desigual das aportacións dos
grupos sociais non privilexiados, feito que é orixe de desigualdades e que
continúa vixente hoxe en día.
Nos procesos de cambio social e político (como, por exemplo, o proceso de
construción da igualdade) o rol da memoria é clave, sendo: “precisamente
no espazo público —en tanto territorio da pluralidade cultural, política e
social— [onde] se establecen pugnas políticas e simbólicas encamiñadas a
plasmar nel unha(s) visión(s) do pasado” (Kuri Pineda, 2003, 27).
Para desenvolver este marco sociolóxico sobre o nexo entre memoria e
espazo, centrámonos no texto de Edith Kuri Pineda La construcción social
de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica. Neste artigo,
a autora afirma que : “falar da memoria supón aludir a un proceso social
no que se condensa historicidade, tempo, espazo, relacións sociais, poder,
subxectividade, prácticas sociais, conflito e, por suposto, transformación
e permanencia” (2017, 11). Así, a memoria configuraríase como unha
construción social viva, creada para un fin tamén específico, e ademais
un lugar de confrontación sociopolítica onde poder disputar a
lexitimidade e a hexemonía (Kuri Pineda, 2017, 10). Do mesmo xeito,
segundo esta autora o espazo público tamén sería construído
socialmente: “unha construción histórica que conta con diversos planos,
como o urbanístico, o cultural, o simbólico, o legal e o político” (Kuri
Pineda, 2017, 21). E sería a través do nexo entre memoria e espazo como o
poder se reafirmaría, imprimindo marcas, obxectivándose e
outorgándolle ao espazo físico unha dimensión simbólica máis alá da
material.
A memoria establece vínculos entre o pasado e o presente, pero tamén co
futuro, ligando a experiencia co porvir. E é precisamente esta dimensión
simbólica do espazo público, no xogo das diferentes temporalidades, o
que fai posible a súa resignificación.
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2 Toponimia Urbana
No referente á análise da memoria e espazo público de Santiago de
Compostela, centrarémonos no estudo cuantitativo da súa toponimia
urbana para proceder, a continuación, ao estudio comparado con outras
cidades galegas e estatais, así como ás conclusións do mesmo.

2.1. Metodoloxía
Na metodoloxía empregada no estudio da toponimia urbana de Santiago
de Compostela, estableceuse unha análise cuantitativa a man baseada
nos datos extraídos do Nomenclator (Instituto Galego de Estatística, 2016)
ofrecidos polo Concello de Santiago de Compostela (fonte primaria). A
análise inclúe os topónimos de rúas femininos e masculinos: nomes
propios e/ou apelidos de persoeiros/as civís (intelectuais e profesionais
maioritariamente), persoeiros/as militares, figuras relixiosas
(eclesiásticos ou canonizados/as), aristócratas, oficios e profesións e
outros (xenéricos, anónimos/as, etc); así como a diferenciación segundo
a xerarquía do viario: avenida, praza/parque/xardín, rúa/vía/travesía
e outros (incluíndo costa, escaleira, barrio, cantón, ruela, estrada e
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calzada). Ditas categorías foron seleccionadas por ser as máis
representativas e maioritarias e establecer unha funcionalidade e
modalidade diferenciada na trama urbana así como unha xerarquía
singularizada na súa orde simbólica. Como nota aclaratoria, na análise da
toponimia urbana compostelá non se contemplaron os topónimos
referentes a xentilicios a pesar de contar con referencias a personaxes
relixiosas (como "Santiago de Chile”, entre outros) por entender a
pretensión de aludir a unha orixe xeográfica.
Noutra orde de ideas, no estudio comparado con outras cidades
empregáronse fontes secundarias de información. Por unha banda, no
caso das cidades galegas (Pontevedra, Ourense, Lugo e A Coruña)
tomouse como base o artigo de Patricia Arias Chacher publicado en 2007
“Sobre toponimia urbana. Mulleres na rúa”. Por outra, no relativo a
outras grandes cidades do Estado Español, empregáronse datos recollidos
online polas propias entidades (concellos) ou publicados en prensa nos
últimos anos.

2.2. Toponimia urbana de Santiago de Compostela
O rueiro de Santiago de Compostela presenta un total de 1059 nomes
diferenciados. Destes, 383 están dedicados a persoeiros ou persoeiras,
representando unha porcentaxe do 36.2% do total.
A ampla maioría dos 383 topónimos aluden ao xénero masculino,
representando un total de 287 fronte ós 97 topónimos femininos. A alta
desigualdade entre as cifras refléxase nas porcentaxes, sendo as persoas
homenaxeadas no rueiro de Compostela un total de 74.7% do persoeiros
fronte a tan só un 25.3% de persoeiras, é dicir, sendo tres veces as cifras
de representatividade do xénero masculino as do xénero feminino. É
importante sinalar que un terzo dos topónimos femininos actuais foron
engadidos a proposta da corporación municipal no ano 2007, moi
recentemente, polo cal a porcentaxe era aínda se cabe máis alarmante fai
tan só 10 anos, nos que a cidade só contaba con 65 mulleres no seu
extenso viario.
En canto ao perfil das personaxes, os datos amosan grandes diferencias
nos diferentes grupos de perfiles achados durante o proceso de análise,
clasificados nas seguintes categorías sociais: persoeiros/as civís (entre
os cales podemos atopar intelectuais, profesionais, membros da
burguesía ou incluso vítimas), militares (pola súa natureza
diferenciada), figuras relixiosas (incluíndo tanto persoas dedicadas a
vida eclesiástica como figuras canonizadas), aristócratas (membros da
nobreza rexentes de reinos, principados, ducados ou marquesados),
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oficios (xenéricos referentes á clase traballadora como “mariñeira” ou
“canteiros”) e outros, incluído aqueles de máis complexa clasificación.
Táboa 1. Número e % de persoeiros/as conmemoradas segundo o seu xénero e
categoría social no rueiro de Santiago de Compostela

Perfil
Persoeiros/as
civís
Militares
Figuras relixiosas
Aristócratas
Oficios
Outros
TOTAL

Masculino

Feminino

nº

%

179

61.3%

10
82
7
5
7
287

3.5%
28.6%
2.4%
1.7%
2.4%
100%

nº
37

%
38.1%

0
50
3
1

0%
51.5%
3.1%
1.1%

6
97

6.2%
100%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE, 2016.

Os datos amosan unha ampla desigualdade nos perfiles escollidos dos
persoeiros/as á hora de conmemorar ó noso espazo público segundo o
xénero sendo, ditos perfís, mostra da principal causa que motiva a súa
posterior homenaxe. Mentres que eles son maioritariamente
intelectuais, profesionais e representantes do poder económico e
financeiro (persoeiros civís, 61.3%), elas son principalmente santas e
virxes (figuras relixiosas 53.5%). Se ademais, no relativo á primeira das
categorías, comparamos as profesións masculinas fronte ás femininas
evidénciase unha disparidade abafadora no relativo á diversidade de
representacións: mentres que eles teñen máis de 36 profesións
variadas elas tan só 17, sinalando de xeito específico que
practicamente a totalidade das mesmas foron engadidas no ano 2007.
Así, entre os persoeiros civís podemos atopar homes relacionados con
postos de poder como políticos, empresarios, banqueiros, avogados ou
xuíces; recoñecidos intelectuais como escritores, filólogos, poetas,
astrónomos, científicos, matemáticos, filósofos, físicos, químicos,
farmacéuticos, humoristas gráficos, cirurxiáns, médicos e doutores,
historiadores, xornalistas, pintores, arquitectos, escultores, inventores,
arqueólogos, politólogos, economistas, mestres, xeólogos, botánicos,
veterinarios, compositor; sendo esta unha mostra sen dúbida
heteroxénea que inclúe ata trobadores, benfeitores ou sindicalistas.
Non en tanto, entre as persoeiras civís podemos atopar mulleres máis
relacionadas co mundo da arte (cineasta, poeta, soprano, escultora,
bailarina, actriz, pintora, debuxante e concertista), así como mestras,
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académicas, activistas, escritoras, políticas, científica, sindicalista e
filósofa.
Do mesmo xeito, os datos reflexan a nula presencia de mulleres
militares no rueiro fronte aos 10 topónimos masculinos. Estas cifras
que contrastan coa ampla maioría de figuras femininas relixiosas,
máis da metade do total de topónimos femininos (51.5%), fronte a
baixa representación que ten esta categoría no caso do xénero masculino
(28.6%). Polo tanto, as mulleres son maioritariamente figuras
relixiosas, e non personalidades históricas eclesiásticas, é dicir, son
santas, virxes, señoras do, fillas de, irmás ou personaxes bíblicas,
reafirmándose así o seu rol asignado historicamente a través dos séculos
segundo o seu xénero.
Así mesmo, o xénero feminino supera ao masculino na categoría
“outros”, debido en parte a que os topónimos anónimos aparecen aquí
con máis frecuencia (6.2% fronte ao 2.4%). Nomes como “da garrida”,
“da rosa” ou “da nai” son só un exemplo.
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2.3. Xerarquía do viario compostelá en función do xénero dos
topónimos
No estudo en función do xénero do viario de Santiago de Compostela,
tamén existen desigualdades en función da súa xerarquía na orde
simbólica establecida.
Entre os 1059 nomes do rueiro da cidade podemos atopar distintos tipos
de vías, dende as máis comúns como avenidas, prazas, parques, rúas,
paseos, ruelas, travesías, camiños ou vías; ata as máis singulares como
rotondas, xardíns, calzadas, costas, escaleiras, corredoiras, barrios,
cantóns, montes ou glorietas.
Deles, as categorías seleccionadas dos 383 que están dedicados a
persoeiros ou persoeiras, son avenida, praza/parque/xardín,
rúa/vía/travesía e outros (incluíndo costa, escaleira, barrio, cantón,
ruela, estrada e calzada). O criterio foi o de constituír estes exemplos os
máis representativos e maioritarios e o de establecer unha
funcionalidade e modalidade diferenciada na trama urbana.
Táboa 1. Número e % de persoeiros/as conmemoradas segundo o seu xénero e
tipoloxía do viario no rueiro de Santiago de Compostela

Tipoloxía
Avenida
Praza/parque/xardín
Rúa/vía/travesía
Outros
TOTAL

Masculino
nº

%

37
19
217
14
287

12.9%
6.6%
75.6%
4.9%
100%

Feminino
nº
%
4
4.1%
4
4.1%
81
8
97

83.5%
8.3%
100%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE, 2016.

Os datos demostran ó nesgo á hora de nomear ó viario segundo a súa
xerarquía. Segundo a súa dimensión simbólica, aquelas de maior
relevancia como as avenidas por exemplo, son dominio masculino
sendo a súa porcentaxe de nomeamento tres veces o das mulleres
(12.9% fronte a un 4.1%). Desta realidade ademais, conclúese como os
nomes femininos constitúeno aquelas rúas máis modestas (83.5%
fronte ao 75.6%), feito que probablemente inflúa na súa situación pouco
céntrica na cidade. Acaecemento, o da distribución espacial, no que sería
de interese profundar en estudios futuros.
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2.4. Comparativa do caso de Santiago con outras cidades
galegas
O caso de Santiago de Compostela, se ben amosa unha forte
desigualdade, non expresa unhas diferencias tan agudas como outras
cidades galegas nas que os datos deixan ao feminino aínda peor parado.
Así, se ben contamos na capital galega con 97 topónimos femininos,
que representan tan só un 9.2% do total de 1059 nomes, dita porcentaxe
é moito menor aínda noutras capitais provinciais como o 3.9% de
Pontevedra (17 topónimos femininos), o 4.5% de Ourense (con máis de 40)
ou Lugo (32) e o 6% da Coruña (Arias Chacher, 2007).
En todo caso, é preciso lembrar que no caso compostelán, un terzo dos
nomes de xénero feminino foron engadidos no ano 2007, e que
probablemente as cifras anteriores se achegarían máis á realidade da
media galega nese momento (entre o 4 e o 6%). Por outro lado, e en
comparación, o 27.1% de topónimos referentes ao xénero masculino
fronte ao 9.2% dun total de 1059 nomes evidencia unha forte
desigualdade na representación simbólica da diversidade humana na
cidade. En relación ao resto do país, esta porcentaxe chega a agravarse
moito máis nalgúns casos como o pontevedrés, no que un 43.2% das rúas
conmemoran persoeiros masculinos (Arias Chacher, 2007).

2.5. Comparativa do caso de Santiago con outras cidades do
estado español
En relación ao estudo comparado con outras cidades estatais,
recolléronse datos publicados en prensa nos últimos anos analizando a
situación. Así, en Madrid, pese a triplicarse as vías dedicadas ao xénero
masculino con respecto ao feminino, o 21% das máis de 9.000 vías
desta grande cidade teñen nome de muller, porcentaxe
considerablemente superior ao 9.2% compostelán. Esta proporción é
similar á de Barcelona (19%), constituíndo Valencia, cunha porcentaxe
do 10%, un exemplo de desigualdade similar ao de Santiago (Llaneras,
2017).
Do mesmo xeito que en Compostela, a principal causa que motiva o
recoñecemento do colectivo feminino no viario madrileño é o vínculo
relixioso, constituíndo un 83% do total. Esta porcentaxe é superior ao
51.5% compostelán, feito que quizais explica as cifras lixeiramente
superiores do número de vías de xénero feminino: somos máis, porque
hai máis santas. Paralelamente, os homes teñen representacións
profesionais diversas e variadas, mentres que “o único oficio que sae
reflexado na placa de dúas mulleres é ‘mestra’” (Llaneras, 2017).
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No caso barcelonés tamén se procedeu a un impulso no nomeamento
feminino do viario dende a Corporación Municipal a partir do ano
1996, pasando da irrisoria cifra de 27 vías (7%) ás 97 contabilizadas en
2010 (Sánchez, 2016).
Noutras capitais como Córdoba, na que das 4.403 escasamente hai 141
arterias conmemorando figuras femininas (3.2%), aínda incluíndo un
alto número de figuras relixiosas (Eldestein, 2017). En Palencia, por
exemplo, a fenda continúa vixente ao existir 216 nomes masculinos
fronte a tan só 45 femininos, é dicir, un 83% fronte a un 27%,
porcentaxes (próximas ás de Santiago con un 74.7% de persoeiros fronte a
tan só un 25.3% de persoeiras). Así mesmo, similar a Compostela, no caso
palentino o colectivo feminino só motiva o nomeamento de rúas, sendo
practicamente anecdótica a súa escolla para o nomeamento de avenidas
ou prazas.
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3 Conclusión
3.1. Toponimia urbana de Compostela, un ámbito de
desigualdade
Segundo amosan os datos, a toponimia urbana de Santiago escenifica
un ámbito de desigualdade, representando o total dos viarios que
homenaxean a figuras femininas unha porcentaxe do 9.2%, un terzo
dos que homenaxean figuras masculinas (27.1%).
Así mesmo, atopamos que a ampla maioría de topónimos urbanos
femininos están referidos a figuras relixiosas (que non a personalidades
históricas eclesiásticas vinculadas aos estamentos de poder); falamos de
santas, virxes, señoras do, fillas de, irmás ou personaxes bíblicas,
reafirmándose deste xeito o rol asignado historicamente a través dos
séculos segundo o seu xénero. Este feito contrasta co caso masculino, no
que o motivo principal de recoñecemento ten que ver con méritos de
persoeiros civís: homes relacionados con postos de poder ou recoñecidos
intelectuais e profesionais, representando no seu caso unha mostra de
perfiles moito máis variados e diversos que os das mulleres.

12

A recente adición de figuras intelectuais femininas ao rueiro
compostelán no ano 2007 salva á cidade de achegarse ás porcentaxes
aínda máis agravadas doutras cidades galegas. Se ben ao realizar unha
análise a nivel estatal, compróbase que o panorama é de xeito
xeneralizado moi desfavorable, aproximándose sempre as porcentaxes de
topónimos urbanos femininos a un terzo dos masculinos.
Este feito amosa, nunha realidade humana aproximadamente
constituída por unha porcentaxe paritaria de mulleres e homes, un nesgo
androcéntrico e imparcial na metodoloxía de recoñecemento. Isto
implica necesariamente mecanismos de peche e exclusión que limitan e
restrinxen a incorporación e visibilidade das mulleres, e que cumpre
analizar e reparar.
Co fin de avanzar na igualdade efectiva de xénero no territorio de
Compostela, propóñense medidas levadas a cabo noutros contextos de
desigualdade, do mesmo xeito que se recomenda para o futuro o aumento
de investigacións relacionadas con esta cuestión como, por exemplo:
-

-

Cal é a localización espacial dos viarios en función do seu xénero e
se existe homoxeneidade na centralidade ou periferia dos mesmos.
Profundar no perfil dos persoeiros e persoeiras e en cal é o motivo
final que propicia o seu recoñecemento.
Un recorrido pola temporalidade, dende unha perspectiva
historiográfica, que recolla a evolución no tempo do nomeamento
de rúas pioneiras no recoñecemento de mulleres, indagando nas
causas e consecuencias do proceso.
Extensión da análise da representación simbólica das mulleres na
cidade e no espazo público na arte pública conmemorativa
(monumentos) e en nomes de edificios singulares.

3.2. Alternativas de futuro
Ante a situación xeneralizada de desigualdade neste ámbito, algunhas
cidades foron pioneiras no establecemento de medidas específicas que
fomenten situacións máis igualitarias:
O proxecto São Paulo 16% denuncia como o “84% das rúas que
homenaxean a persoas ilustres en São Paulo refírense a homes”. Con este
motivo O Estadão e FCB Brazil iniciaron en 2017 a iniciativa
#SomosMaisQue16porcento, “unha iniciativa para tornar a cidade
cada vez máis diversa”. Así, a través da súa web 16porcento.com.br a
cidadanía pode participar votando ou indicando mulleres que paga a
pena conmemorar. O obxectivo final: “entregar un documento con todos

13

os nomes votados para a Câmara de Vereadores” e así poder mudar esta
realidade (O Estadão e FCB Brazil, 2017).
Outras cidades como Florencia, en Italia, respectan por normativa
municipal a paridade de xénero dedicando o 50% dos topónimos
urbanos a nomes de mulleres. A iniciativa foi impulsada por una
concelleira logo de comprobar que de 200 novos topónimos so 12 eran
mulleres (EFE, 2008).
E para finalizar, compre sinalar como en moitos casos a participación
das mulleres nos procesos de toma de decisión pode favorecer dun
xeito máis igualitario a presencia simbólica das mulleres na cidade, ao
implicar unha reafirmación da identidade grupal das mulleres nos
espazos de toma de decisión.
A memoria do espazo público é de todas e de todos, é unha ponte entre o
pasado e o futuro que temos a obriga de resignificar na promoción dunha
maior xustiza social. Na construción dun territorio inclusivo e diverso,
debemos recoñecer e visibilizar as distintas identidades grupais das
persoas que o habitan. Só así poderemos camiñar e constituír un espazo
público que sexa, dunha vez por todas, un ámbito de igualdade.
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