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O proxecto Mazarelos 
Mazarelos naceu das inquedanzas por coñecer o noso pasado, do interese por difundir 
coñecemento histórico e para axudar a comprender a actualidade. O que comezou sendo 
unha iniciativa dun pequeno grupo de alumnos galegos do mestrado de Historia 
Contemporánea en diferentes universidades, pronto acadou un percorrido máis grande do 
previsto. Comezamos en xaneiro de 2019 co obxectivo de construír un lugar onde publicar 
artigos históricos e doutras ciencias sociais afíns. Pouco a pouco, foron incorporándose 
colaboradores e colaboradoras que teceron a rede que compón na actualidade Mazarelos: un 
total de trinta persoas vencelladas ao proxecto, xa sexa equipo de medios audiovisuais, 
colaboracións de artigos ou editores. 

 
Dende un comezo partimos coa idea clara de que adquiríamos un compromiso co rigor 
histórico e coa promoción da lingua galega. Baixo esta premisa rexeuse a publicación dos máis 
de cen artigos cos que conta a páxina e dos que conforman o primeiro número da Revista 
Mazarelos en papel. Exploramos diversos formatos, dende entrevistas a asociacións ou 
persoeiros destacados, até artigos orixinais de divulgación de historia, filosofía e historia da 
arte. Outro compromiso que adquirimos dende un comezo foi o de non pecharnos a ningunha 
disciplina, temática ou cronoloxía, e por iso abarcamos dende a Idade Media até a Transición, 
por exemplo. Sempre estivemos e estaremos entusiasmados por recibir novas ideas e 
colaboracións. 

 
Un dos obxectivos que nos marcamos é lograr unha difusión a través das redes sociais que 
faga chegar o que escribimos a un público amplo e diverso. Perante a noción da Historia como 
memorización de datas e persoeiros, cremos que o coñecemento histórico é moito máis que 
unha sucesión de capítulos inflexibles, onde o investigador/a se converte nun mero narrador. 
A nosa intención é eliminar falsas crenzas, formular novas preguntas e presentar novas 
respostas. 

 

mazarelos.gal 
Foi o punto de partida e o elemento central deste proxecto. Un espazo onde poder compartir 
diferentes artigos que as colaboracións achegan sobre os seus diferentes proxectos de 
investigación. A maioría dos nosos artigos son dunha extensión reducida, coa intención de 
permitir a súa lectura ao público menos introducido e ao mais especializado, para o que 
adoitamos incluír referencias bibliográficas que permitan ampliar coñecementos. A brevidade 
pensamos que beneficia a difusión destes artigos polas redes sociais e á súa lectura dende 
dispositivos móbiles. Unha vez constatamos a viabilidade do proxecto inicial e a súa 
estabilidade a medio prazo estaba garantida, rexistramos Mazarelos como asociación sen 
ánimo de lucro no Rexistro Central de Asociacións. Os nosos estatutos recollen os fins da 
asociación: a difusión de contidos históricos en lingua galega, a promoción da lectura de 
historia e a axuda ás novas investigacións. 

 
Hoxe contamos con máis de 30 colaboradores de diferentes localizacións: Galicia, México, 
Brasil, Italia... que participan escribindo  artigos, facendo  reseñas de obras publicadas e en 
varios casos participando na categoría de  entrevistas que arrancamos este ano. 

https://www.mazarelos.gal/indice/
https://www.mazarelos.gal/category/mazarelos-miscelanea/mazarelos-recensions/
https://www.mazarelos.gal/category/mazarelos-entrevistas/
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Páxina de inicio de www.mazarelos.gal 
 

 

 
O Museo Provincial de Lugo. Fundación e orixe das súas coleccións. Artigo escrito por Clara Reigosa. Dispoñible 
en:  https://www.mazarelos.gal/2020/03/02/o-museo-provincial-de-lugo-fundacion-e-orixe-das-suas-coleccions/ 

 

Revista Mazarelos 

http://www.mazarelos.gal/
https://www.mazarelos.gal/2020/03/02/o-museo-provincial-de-lugo-fundacion-e-orixe-das-suas-coleccions/
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A Revista Mazarelos ten unha función complementaria, 
non substitutiva, presentando artigos de maior extensión 
e para un público que prefire ler en papel. A súa creación 
tamén é unha maneira de lexitimar o proxecto e 
presentalo en diferentes círculos a través de 
presentacións da revista, entrevistas e actividade nos 
medios de comunicación que nos atenderon. A intención 
é publicar un número cuadrimestral (xaneiro-maio- 
outubro) cun número estimado de 8 artigos e chegar a 
acadar unha distribución en quioscos e librerías de toda 
Galicia. A revista estruturase nunha serie de apartados 
aos que queremos dar continuidade. Comeza con A 
invitada, na que unha investigadora abre o espazo da 
revista. Seguidamente está O persoeiro, espazo dedicado 
á  lembranza e  memoria dunha  personalidade célebre 

galega. A continuación, o grosso da revista, conta con entre cinco e sete artigos de mediana 
extensión nos que se presentan todo tipo de temáticas e investigacións. Por último, unha 
entrevista pecha a revista na que tratamos de vincular pasado e presente, entre outros 
obxectivos que permitan ao lector reflexionar sobre o seu contexto. 

 
Neste  último número lanzado o pasado mes de xuño a revista conta cos seguintes artigos. En 
canto ao invitado, o investigador Paulo Cesar Gomes trae dende o Brasil o artigo Historia da 
Ditadura: uma experiência de divulgaçao do conhecemento histórico no que fala da propia 
experiencia nun proxecto que achega a Historia á xente. Seguidamente temos o artigo escrito 
pola lucense María Núñez Cobas de Enriqueta Otero Blanco. De mestra a guerrilleira 
antifranquista, no que afonda na figura da castroverdense. En canto aos artigos de historia, 
temos a seguinte escolma: Poñendo os pés na terra. Sobre o diálogo entre a Historia e a 
Psicoloxía Social, de Daniel Baliñas; Arquitectura e militancias aquén e alén: a imaxe de Galiza 
e modernidade en Caridad Mateo e Gomez Román, de Santiago Caramés; Unha estudantina 
pasada por auga. A Compostela de Pérez Lugín, elaborado por Jose Manuel Sánchez; a 
barquensa Ana Pérez Varela trae consigo o artigo Rescatando a memoria dun artista clave: o 
prateiro compostelán Ricardo Martínez Costoya; e por último Jorge Viz trae o artigo Derivé 
pública na praxe artística de Nicolás Combarro. A maiores unha reflexión relacionado coa 
portada elaborado pola autora da mesma, Andrea Rivas Fiel, co título De fouce e Agulla; e por 
último unha conversa con Diana Pelaz e Jose Miguel Andrade Cernadas, investigadores da 
USC, na que falamos de medievalismo, perspectiva de xénero e moito máis. 

 
En canto á financiación, a posta en marcha do formato físico débese a unha campaña de 
micromecenado na plataforma goteo.org. Grazas a máis de 100 co-financiadores que 
mercaron a revista por adiantado e aportaron doazóns desinteresadas obtivemos unha 
cantidade que nos permite afrontar a impresión do primeiro e segundo número. 
Paralelamente buscamos o apoio de empresas e institucións, que só deu os seus froitos no 
caso de Dinahosting, aportando o aloxamento web. Na revista temos a colaboración da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Deputación de Coruña e do Concello de Santiago. 

https://www.mazarelos.gal/revista-mazarelos/numeros/
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Do mesmo xeito, estreamos o pasado mes de xaneiro a nosa  Tenda en Liña, na que se poden 
obter tanto a subscrición para obter tanto as edicións en papel na casa como o formato dixital 
na rede, así como mercar de forma individualizada os números dispoñibles da mesma. 
Ademais desta tenda, temos distribución en  puntos físicos localizados en Compostela, Ferrol, 
Lugo, Ourense, A Coruña e esperamos pronto expandir esta distribución. 

 

Presentacións, actividades e sorteos 
Dende Mazarelos cremos para transmitir un compromiso vivo coa Historia agochada en cada 
persoa, cada lugar e cada momento, polo que apostamos por desenvolver unha serie de 
actividades nas que as persoas que nos queiran acompañar sexan as auténticas protagonistas. 
Para isto, contamos coa axuda dos nosos colaboradores e colaboradoras, así como doutras 
asociacións  afíns  coas  que  compartimos un compromiso pola  difusión  da  nosa  cultura, 
organizando algunhas propostas que consideramos poidan ser moi proveitosas e dinámicas. 
Comezando  polas  presentacións,  adoitamos  realizalas  en  localizacións  vencelladas  aos 
contidos de cada número. A continuación aparecen algunhas delas: 

 

 
Presentación do primeiro número de Mazarelos, Santiago de Compostela (17-01-2020) 

 

 
Presentación do primeiro número de Mazarelos, A Coruña (08-02-2020) 

https://www.mazarelos.gal/tenda/
https://www.mazarelos.gal/puntos-de-venda/
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Presentación do primeiro número, Ribadavia (16-02-2020) 

 
 

 
Presentación do segundo número, Santiago de Compostela (25-06-2020) 
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En canto ás  actividades, a pandemia obrigounos a aprazar moitos proxectos programados 
para este ano, mais iso non implicou que abordásemos outras vías. Por pór un exemplo, o 
pasdao mes de maio retransmitimos un debate que organizamos sobre as repecursións da 
pandemia ante as ciencias sociais, no que participaron entre outros Alba Díaz Geada, do 
departamento de Antropoloxía do Campus de Lugo da USC; Lourenzo Fernández Prieto, 
Catedrático de Historia Contemporánea de USC ou Antía Perez Caramés, socióloga da 
Universidade da Coruña: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispoñible na nosa canle de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCP5W9U19eyaO5ze3ZpnLykA 

 
 

Por último, adoitamos realizar unha serie de  sorteos nos que intentamos premiar aos nosos 
seguidores con agasallos que os sigan nutrindo dese espazo cultural que intentamos cubrir no 
eido galego. Están compostos por materiais como libros, revistas ou xogos de mesa 
relacionados coa historia e a cultura. 

 
 

Medios 
Para máis información sobre o proxecto, podes acceder á nosa categoría onde verás todas as 
nosas intervencións en medios de comuniación  premendo aquí. Se eres un medio e queres 
contactar connosco para calquera tipo de intervención ou colaboración, adxuntamos a 
continuación as canles para establecer o contacto: 

 
 

Contacto 
www.mazarelos.gal 
revista@mazarelos.gal 
facebook.com/mazarelosgal 
twitter.com/Mazarelosgal  

https://www.mazarelos.gal/category/mazarelos-miscelanea/actividades/
https://www.youtube.com/channel/UCP5W9U19eyaO5ze3ZpnLykA
https://www.mazarelos.gal/category/mazarelos-miscelanea/sorteos/
https://www.mazarelos.gal/prensa/
http://www.mazarelos.gal/
http://www.mazarelos.gal/
mailto:grupomazarelos@gmail.com
mailto:grupomazarelos@gmail.com
http://facebook.com/mazarelosgal
http://facebook.com/mazarelosgal
https://twitter.com/Mazarelosgal

