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EDITORIAL. 
 

OITO DE MARZO. 
DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 

 
Atopámonos no ano 2011 e por incrible que pareza, o papel da muller se-
gue a manterse nun segundo plano en moitos aspectos da vida. Por exem-
plo no aspecto laboral, cantas mulleres ocupan postos de responsabilida-
de nas empresas, ou porque moitas mulleres reciben un soldo máis baixo 
cós homes  por facer o mesmo traballo? Aínda que para chegar a esto, a 
muller ten que atopar oportunidades laborais sempre inferiores en núme-
ro a dos homes. Non se trata de pedir máis, senón de igualdade. 
Outro aspecto da vida é o fogar. Parece que só as mulleres teñen o deber 
de dedicarse a estas tarefas xunto coa educación dos fillos, pois ben, este 
pensamento que a moitos nos parece desfasado e cavernícola segue vixen-
te nunha parte da sociedade. 
Non nos podemos esquecer do detestable, noxento e odioso maltrato sufri-
do por centos de mulleres, lembrar que só o ano pasado asasinaron a 85, 
e no que vai deste xa son 14. 
A través da historia o home puxo a muller unha mordaza que lle negou 
mesmo a súa identidade como ser humano, borrándoa da existencia social 
e recluíndoa no fogar ou no harén, incapacitándoa para vivir unha vida 
ceibe.  Agora, cando comezamos a internarnos pouco a pouco no terceiro 
milenio, ese muro empeza a caer, pero os seus restos mantéñense na nosa 
sociedade como un recordo absurdo dun onte cruel. 
Romper o cepo represor do machismo non só libera á muller senón tamén 
ao home dun pasado escuro e repulsivo, moitas veces santificado pola 
igrexa. 
Así pois dende aquí levantamos o facho da igualdade para que ilumine os 
séculos vindeiros cunha sociedade máis xusta, onde a muller non sexa un 
obxecto senón unha persoa digna de escribir a historia polos seus propios 
méritos.  

Lenda 
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POR QUE OITO DE MARZO? 
 

Nesta data conmemórase a loita da muller pola súa igualdade co home, na 
sociedade e no seu desenvolvemento como persoa. 
Sobre o oito de marzo existen diversas versións, a máis coñecida é a do in-
cendio acontecido nunha fabrica téxtil en Nova York no ano 1857. Este día 
terían morto as obreiras, que naquel fatídico día, se atopaban en folga rei-
vindicando a redución da xornada laboral. O empresario, como represalia, 
decidiu plantar lume á nave. Nese momento estaban a tinguir as teas de 
cor lila, e o fume que se vía debido ao incendio era desa cor. Sendo a partir 
desta data cando a cor lila pasou a ser identificada como a cor da loita po-
los dereitos da muller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo a historiadora Renee Côte non existe probas documentais de que 
o incendio desas características se producise ese ano, e que ese feito fose 
un motivo para establecer unha xornada internacional das mulleres. As in-
vestigacións de historiadoras femininas sinalan que o que pasou no ano 
1857 foi en verdade a realización dunha marcha convocada polo sindicato 
das costureiras da compañía téxtil Lower East Side de Nova York. Nela re-
clamábase unha xornada laboral de dez horas.    

 
ELISA E YOLI 
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A MULLER 
 

Saciando as ansias do home. 

Tan só hai unha cuestión verdadeira 

que non hai que xogar cos homes  

ante unha muller guerreira. 

Unhas son fráxiles coma o cristal 

outras son duras coma unha roca, 

pero o que de verdade está mal  

é o maltrato entre un ser que toca 

cos seus dedos o ceo infernal, 

que no seu seno da vida ata a  

extenuación 

sendo luz de esperanza na paixón. 

En resume, a muller ten dúas caras 

tan opostas e sinxelas coma raras 

tan inmensas e doces coma o vento 

non fagamos que solten un breve  

lamento. 

                               FRAN              

 
María Montessori. 

 
Pedagoga e médica italiana (1870 – 1952). Foi a creadora dun método de ensinanza inspira-
da no de F. Frobel e na psicoloxía das sensacións de Itard e Seguin. A partir dos traballos 
realizados con nenos con deficiencias, elaborou un método científico e analítico baseado na 
educación sensorial e o dominio do movemento, sobre un material concreto, pensado para 
que cada neno puidese observar e experimentar individualmente no ambiente de liberdade.  
O método Montessori foi obxecto de críticas pola rixidez e a omnipresencia da mestra, e po-
lo carácter complicado e complexo do seu material pedagóxico. Sen embargo, e posterior-
mente tivo unha gran influencia na educación preescolar. 
É autora de diversos libros de pedagoxía:  “A autoeducación na escola elemental” de 1916, o 
“Manual  da pedagoxía científica” de 1930 ou  a “Mente do neno” de 1952. 

ELISA 
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MULLERES MALAS 
 

Falamos sempre de mulleres boas que fan algo. Pero tamén existen as mulleres que 
son malas con outras mulleres. 
Mulleres que non se soportan a elas mesmas ou a outras mulleres. Son malas e só 
ocórreselles facer o mal ou envexar o alleo. 
Outras estráganlle o traballo ás demais mulleres. Teñen ou saen a relucir os celos 
ou a envexa das demais mulleres. 
Eu penso que non hai que envexar a outras mulleres, se non que hai que admiralas, 
simplemente polo que fan. Temos que saír a diante axudándonos unhas a outras. 
Xa sei que é difícil pero hai que intentalo, e aprender unhas doutras, o mal para non 
o repetir e o ben para facer o ben ás outras mulleres.  
E hai que ser sempre unha mesma, SEMPRE UNHA MESMA. 
 
 
ANA NIETO 

 
XA QUE MATEI A PRINCESA. 
XAQUE MATE A PRINCESA. 

 
Muller é pero que muller, non é como nós, nin máis nin menos, nin diferente, 
nin igual. Eu diría idéntica a ela  e ao que representa. Non nos interesa o que é, 
nos ataca o que fai e máis o que conta que pensa e fai, e sobor de todo o que 
conta ela e o que contamos nós e entre nós sobor dela. 
Non é o máis importante do que nos pasa no día a día pero si o que contan al-
gúns na tarde, antes na mañá e non é que nos motive a facer algo que nos mo-
tiva a non facer e falar porque ela si que fala... O que quere, o que lle deixan...  
O que queremos escoitar... 
Cada un é un personaxe máis importante que Belén e ata alí leva B.E. a cada 
un... ao paraíso do que ela é, sobor de todo un personaxe, hoxe é importante, 
porque cada un somos, pero non somos ou somos e non o demostramos, ela 
demostra o que foi, como a "Colares", como o "Bighote", o foron e ela é un per-
sonaxe que o "Foi". E hoxe en día "conta". A algúns lle peta o da conta, e si ela 
o ten en conta ou non. Pero o que máis nos importa é que non a temos en con-
ta a hora de tomar un café pero si cando nos pasan a conta, pero ela nos fala 
de que iso nos conta, porque ela nos ten en conta... Demóstrao no que nos 
"conta do que conta". E iso fainos ter en conta cada un se estamos ou non en 
conta B. E. 
 

EZAMA. 
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Dende a máis tenra infancia miña nai me coidou e me deu todo o seu 
cariño, despois tivo que pagar polos meus estudios e se alegrou moito de 
que fora bo estudante. 

Nos meus anos mozos miña nai deume diñeiro para que me divertira e 
saíra cos meus amigos. Cando fun á mili preocupouse para que non  me 
faltara de nada e cando volvín á casa sempre me recibía emocionada. 
Nos traballos que tiña sempre me apoiaba e me axudaba. Traballa pola 
súa conta na casa e limpando  unhas escaleiras para ter o tempo 
ocupado e para aportar diñeiro na casa. Cando caín enfermo procurou 
levarme ao médico e aínda que ultimamente temos algúns desacordos 
axúdolle todo o que podo na casa e nas compras. Teño unha nai moi 
comprensiva pero moi chapada á antiga. Algunhas veces tense atopado 
mal e ten que ir ao médico. É moi bondadosa e moi protectora. 

JUAN 

Mulleres  
“Miña nai” 

FRASES CÉLEBRES por........................José María Darriba 
 
• O que é  bo en familia é tamén bo cidadán  <Sófocles> 
 

• ¿Qué é unha familia senón o máis admirable dos gobernos?  
<Locordarve> 

 

• Cando elas non queren é cando están querendo >Almeida Garret> 
 

• O que non pode o que quere que queira o que poida < José Ortega y 
Gaset> 

 

• Xamais na vida atoparás tenrura mellor, máis profunda, máis desin-
teresada nin verdadeira que a da vosa nai <Honorato de Balzac> 

 

• Unha nai sempre perdoa : Veu ao mundo para isto <Alejandro Du-
mas (pai)> 

 

• Para o home que tivo unha boa nai, son sagradas todas as mulleres 
< Jap Richter> 

 

• Entender o belo significa poseelo. <William  Lübke. > 
 
 

• As mulleres demasiado belas sorprenden menos o segundo 
día.<Stendhal> 

 

• O bico é unha forma de diálogo. <George Sand> 
 

• O maís difícil non é o primeiro  bico senón o derradeiro. <Paul Geral-
dy> 

• O amor abre o paréntese, o matrimonio o pecha <Victor Hugo> 
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MULLERES LOITADORAS 
 
Moitas de nós temos un tratamento  contra algunha enfermidade e outras 
non. Todas e todos temos que acordar das mulleres que están enfermas 
no hospital, na casa, etc. e teñen que seguir vivindo como poden. 
Moitas mulleres teñen fillos o fillas e/ou familia, outras en cambio están 
solas. Son mulleres loitadoras que pelexan dia a dia contra os síntomas 
das súas enfermidades e non se deixan amolar por iso. Moitas finan no 
intento e outras seguen adiante. A vida segue e hai que levala con digni-
dade. Dende aquí fágolle esta dedicatoria a estas mulleres.  

ANA NIETO 
 

POR TI, SILVIA 
Tiven sorte coñecerte no hospital  Nicolás Peña, me deches moita sorte e 
estouche moi agradecido porque me deches moita tranquilidade e me 
soubeches escoitar. Déchesme moito consolo xa que a estancia alí non é 
nada agradable. 
Que saibas que non me esquecerei nunca de ti. Son os meus sentimentos 
na intimidade da miña habitación. A ver se nos podemos coñecer mellor 
e chegamos a ter un destino común. Dedícoche este artigo a ti, Silvia, 
polo cariño que sento cara a ti. 

CARLOS T. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 <Coco Chanel>. 

As mulleres necesitamos a 
beleza para que os homes 
nos amen, e a estupidez 
para que nós  amemos aos 
homes.  
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ROSALÍA DE CASTRO 

 
Dicíalle…”achéganse os días da morte, xa comecei a ler as cartas, e renovándose no meu co-
razón alegrías, tristezas, esperanzas e desenganos, pero tan cheas de un que en realidade a 
facelas anacos, como cousas inútiles que a ninguén lle importe, sentín renovarse alegrías e 
dores doutros tempos. Verdadeiramente a vellez é un misterio sen nome! Puiden ler aquelas 
cartas que me falaban dos meus días pasados, sen que o meu corazón nin os meus ollos san-
graran,  para que? Se imos vernos pronto! Xa falaremos do máis alá”. Isto estaba escrito 
pola nosa querida Rosalía de Castro ao que foi o seu marido. 
Rosalía naceu en Compostela o 4 de febreiro de 1837. Na súa partida de nacemento 
consta como “filla de pais descoñecidos”. Isto na crítica orixinou certo desconcerto, 
quizais porque se xulgaba impertinentemente con tal excelsa figura das letras gale-

gas, indagar o que parecían “os trapos sucios da 
familia”. Hoxe coñécense con rotundidade  os 
antecedentes familiares de Rosalía. A súa nai, 
Teresa, naceu o 24 de novembro de 1804. Tiña 
32 anos cando naceu Rosalía, e o seu pai 39 
anos. Este era sacerdote e, polo tanto, non puido 
recoñecela nin lexitimar á súa filla, pero intere-
souse por ela encargando á súa irmá o seu coi-
dado. Elas fixéronse cargo da rapaza nos pri-
meiros tempos, levándoa a vivir con elas pri-
meiro a Ortoño e máis tarde a Padrón. Parece, 
segundo os feitos coñecidos, que a súa nai non 
se atreveu a afrontar o nacemento da súa filla 
nos primeiros momentos, por iso consta “ filla 
de pais descoñecidos”. Isto descúlpase e explíca-
se pola presión social e a vergoña por parte da 
familia materna. A súa nai coidouna de pequena 
en Padrón e fíxose cargo dela cando Rosalía con-
taba con case 5 anos. Non se sabe se esta manti-

ña contacto frecuente con ela cando esta vivía coa familia paterna. Se di que quizais 
si. Pero o feito de vivir con ela cando contaba con 5 anos pódese explicar polo pro-
fundo cariño, xa que inspirou moito a Rosalía. 
Esta cásase  e repentinamente morre a súa nai. A catro anos de contraer matrimonio, 
Rosalía comeza a escribir poemas “A mi Madre”, onde mostra grande dor e unha 
grande soidade que formará parte de toda a súa vida, e que nada puido encher o 
burato que deixara a nai na vida dela. Rosalía debeu sentir ademais, cariño, compai-
xón e agradecemento. Mulleres eran protagonistas dos seus poemas, “a súa nai era a 
típica muller namorada e enganada por un home”, pero que se enfrontou á socieda-
de. Se di que a súa infancia formou o seu carácter e obra, e certos trazos de ausencia 
dun pai imaxinario a súa personalidade. Na súa vida Rosalía foi feliz e desgraciada 
ao mesmo tempo, e as infidelidades continuas do seu home constan en moitas cartas 
que escribira ao final da súa vida e que foron destruídas. Tamén é certo que grazas a 
el lanzouse á vida literaria e isto é de agradecer. As cartas responderían aos miste-
rios da súa poesía, e o descontento e ignorancia do seu significado.  
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Pero o seu home era consciente da importancia delas e destruíunas para a posterida-
de, quizais porque a imaxe da súa vida matrimonial non eran tan perfecta nin exem-
plar.  
E nas escasas cartas que se conservan atópanse reproches, confesións de cariño, des-
culpas polas esixencias que puideron ser excesivas. Por exemplo: 
"Meu querido Manolo, non debía de escribirte hoxe, pois me dis que non o faga, pero escase-
an as túas, pois casualmente nos dous días peores que tiven, ata me aconteceu a soidade de 
non recibir carta túa. Xa me estou a afacer e, como todo depende do costume, xa non me fai 
tanto dano. Non obstante, estes días, nos que me atopo enferma, estou máis susceptible, e 
síntoo máis. Perdóote, non obstante, aínda que se que non terías ningún outro motivo para 
escribirme que o dalgún paseo con Indalecio ou outra cousa parecida... " Existen outros 
fragmentos escasos conservados nos que Rosalía atopou en Murguía, o seu home, 
un dos poucos apoios dos que disfrutou na súa vida, aínda que non se sentiu corres-
pondida na mesma medida e facía reflexións sobre a inestabilidade dos sentimentos 
humanos. 
 
Obra en galego: 
“Cantares gallegos” 1863, “Follas novas” 1880, “Contos da miña terra” 1864. 
Obra en castelán: 
“La flor” 1857, “A mi madre” 1863, “En las orillas del Sar” 1884, “La hija del mar” 
1859,  “Flavio” 1861, “El cadiceño” 1863, “Ruinas” 1866, “Las literatas” 1866, “El ca-
ballero de las botas azules” 1867, “El primer loco” 1881, “El domingo de Ramos” 
1881, “Padrón y las inundaciones” 1881. 
Rosalía faleceu o quince de xullo de mil oitocentos oitenta e cinco. 
 
MERCHE PAZOS 

 
 

MIÑA ALMA 
 

A miña alma toma un respiro 
fumando un cigarro. 

Fun á Portela a tomar o fresco 
facendo o camiño ao andar 

contemplando o mar. 
A miña alma de mariñeiro 

libera a miña mente 
e toma un respiro 

agora na casa estou en tranquilidade 
fumando un cigarro 

a miña alma toma un respiro 
así é a miña alma. 

 
 

CARLOS TORRADO 
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SON O CROMOSOMA “X” 
 

“É a muller madura boa amante”. 
 

Os apresurados beben mostos novos; 
a min, vérteme o viño de soleira 

unha ánfora cargada baixo remotos cónsules. 
 

"Arte de amar". Ovidio. 
 
Son o cromosoma "X", nacín fai incontables xeracións cando o mundo 
era mozo, e a verdade, un pouco aburrido. Como xa sabedes son femia 
e á vez unha incógnita. Como dixen os primeiros millóns de anos fo-
ron monótonos pero cando a vara máxica da evolución me tocou produ-
ciu a redución da miña carga xenética e naceu meu compañeiro "Y", 
moito máis pequeno. E a terra soubo o que é o sexo, e a vida da 
simplicidade explotou nunha diversidade de millóns de seres con vi-
das moito máis complexas e divertidas. 
En China son Yin, ventre fecundo, forza sutil que como a auga rompe 
a rocha. Na ignota África entre os Suahili de Kenya desenvolvín o 
amor sáfico máis que en calquera das sociedades coñecidas polos an-
tropólogos, fun Lesbos sen prexuízos ante o asombro dos machos. 
Son a lenda ou a realidade da papisa Juana que como tantas outras 
cousas quedo oculta pola sombra da censura relixiosa. 
Co tempo cheguei a ser o animal máis grande, a femia de balea azul, 
e a poucos metros bufa o pequeno "Y". 
Como femia ovulo e os meus óvulos desprenden unha substancia capaz 
de atraer ao activo espermatozoide polos infinitos espazos vaxi-
nais. 
Pero o cumio en cuestión reprodutiva conseguíno como femia marsu-
pial, na que podo ter unha cría saltando arredor, alimentándose do 
meu leite, outra diminuta na bolsa ou marsupio e outra en xestación 
no útero. Alí a miña intimidade consta de dous úteros e dúas vaxi-
nas. 
Dentro do can e do home ocúltome en forma de verme equinococo, que 
para fecundarse come as partes sexuais dos machos. 
En literatura son Serezade e fago soñar millóns de mulleres e ho-
mes. 
Dende o principio nacín nai que como di o refrán: “amor de madre y 
todo lo demás es aire”. 
En Galicia pola graza de Matín Códax son "onda do mar de Vigo". 
O mito grego converteume en Psique, a alma, a mente que namorou o 
amor. 
O pobo esquimó vestiume co traxe de dúas deusas, a señora do mar 
que habita na profundidade das súas entrañas e dá o alimento e a 
morte, e a raíña dos animais terrestres que camiña baixo o mesmo 
signo. 
Na India fun, son e serei Maya, a tecedora do sono da vida. 
E agora estou aquí baixo a sombra do belo ombú esperando ser rapta-
da polo fauno do meu corazón, mentres a árbore da fermosa sombra me 
desvela o futuro da "X". 
 

MANOLO TOMÉ. 
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NA INTIMIDADE 
 

Na intimidade da miña casa 
estou a escribir esta poesía 
estou relaxado e inspirado 

o que a miña alma na tranquilidade 
estou a escoitar rock´n´roll 

cos Rolling Stones 
recordando unha época de marcha 

rompendo a xeada. 
Na intimidade da miña casa 

vén recordos fermosos dunha época 
transición e liberdade 
cada un facía un peta 

así estou na intimidade 
intimidade fermosa 

como unha rosa 
soñando cunha dama 

á que sempre recordarei 
lévoa no corazón 
ámoa sen odio 

a esa dama da miña vida. 
 

CARLOS TORRADO 
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ANA SULLIVAN 
 

Naceu o 14 de abril de 1866 nunha familia pobre no estado de Massachusetts e 
foi a mestra de Helen Keller. Seus pais eran orixinarios de Irlanda provenientes 
da gran fame irlandesa. A súa nai padecía de tuberculose e morreu cando Ana 
tiña oito anos. Ana Sullivan tiña dous irmáns, María e Jimmie, e cando a súa nai 
morreu os seus dous irmáns foron enviados a vivir con outros parentes e Ana 
permaneceu no fogar para coidar ao seu pai. Pero despois dun tempo os seus 
parentes non podían seguir coidando aos dous nenos. Mandaron entón aos dous 
nenos a unha casa de nenos pobres do Condado e alí morreu Jimmie afectado 
por unha tuberculose de cadeira. Ana Sullivan púxose enferma cunha enfermi-
dade que se chama tracoma, a que lle deteriorou a vista. É unha inflamación da 
conxuntiva causada por unha bacteria. Estivo nunha escola para cegos onde lle 
fixeron  moitas operacións para tratar a súa enfermidade, a súa vista mellorou e 
chegou a ser unha estudante exemplar graduándose con honores para axudar a 
outros nenos cegos. Ana aprendeu o alfabeto manual. Traballou cunha moza 
que era cega e xorda e que se chamaba Laura Bridgman. Esta experiencia lle 
serviu para o futuro. 

 
Ana Sullivan trasladouse a Alabama on-
de coñeceu a unha nova alumna cha-
mada Helen Keller. Empezou inmediata-
mente  a traballar con ela ensinándolle 
a ler, a escribir e a falar. Así Helen pui-
do empezar a entender o seu entorno.  
 
Para que aprendera a escribir, Sullivan 
conseguiulle un taboleiro especialmente 
deseñado, acanalado de modo que un 
lapis podía formar letras. Para ensinarlle 
a falar, Sullivan poñía a man de Helen 
na súa gorxa para que puidera sentir as 
vibracións creadas ao pasar os sons po-
la garganta. Sullivan facía que Helen 
tratara de formar estas mesmas vibra-
cións. Sullivan facía que Helen tocara as 
cousas e  entón deletreaba o que era o 
obxecto na man de Helen . Así Helen 
aprendeu  a ler e a escribir. 

 
Helen Keller foi á universidade de Radcliff e  graduouse  con honores. Publicou o 
seu primeiro libro en 1902  “A historia da miña vida”. 
 
Sullivan e Keller viaxaron a Hollywood para filmar unha película baseada nas 
súas vidas, basicamente por interese económico. 
No  20 de outubro de 1936, á idade  de setenta anos , Sullivan morreu con He-
len ao seu carón. 

 
ELISA MIGUEZ PINTOS 
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ENTREVISTA A UNHA NENA FUTBOLISTA. 
 
Xa transcorrera a pretempada no equipo que adestro, benxamíns do C.D. Arcade, can-
do unha mociña de oito anos chamada Alba Souto Ayo, se presentou cos seus pais 
coa intención de entrar a formar parte do equipo. 
Como era a primeira vez  que tiña a oportunidade de adestrar a unha rapaza colleume 
descolocado pero accedín a que se incorporara ao equipo quedando pendentes as xes-
tións administrativas oportunas para que puidera xogar os partidos debido ao meu 
descoñecemento dos pasos a seguir. 
Todo se amañou para que puidera xogar e pronto demostrou as súas gañas de xogar 
ao fútbol da mellor maneira que hai: “Demostralo no terreo de xogo”; E de que for-
ma? pois chegando puntual os adestramentos sen faltar a ningún, sempre con humil-
dade, facendo os exercicios o mellor posíbel e mantendo en todo momento unha acti-
tude correcta e digna de admiración. Gañouse, na miña opinión, un posto no equipo a 
base de esforzo e sacrificio. Agora vámola coñecer un pouquiño mellor facéndolle 
unha entrevista. 
 
Pregunta.- Onde naciches?  
Resposta.- En Soutomaior. 
P.-  Cal é o teu signo do zodíaco? 
R.- Acuario. 
P.- Onde resides? 
R.- En Pazos. (Pontecaldelas). 
P.- Cantos sodes na familia? 
R.- Catro, meus pais e teño un irmán máis pequeno ca min. 
P.- Con que idade empezaches a xogar ao fútbol? 
R.- Con seis anos aproximadamente, cos meus amigos e no colexio. 
P.- Crees que hai diferenzas entre o fútbol masculino e o feminino? 
R.- Si, físicas, xa que os homes teñen mais forza, e sociais, xa que o fútbol masculino 

está mellor considerado co feminino. 
P.– No teu caso, considéraste discriminada ou apartada no teu equipo, no colexio ou 
polas túas amigas/os? 
R.- Non, todo o contrario. 
P.- Estás contenta de pertencer a un equipo de fútbol aínda que sexas a única rapaza? 
R.- Si, estou contenta xa que me sinto integrada no grupo. 
P.- Que te levou a dar ese paso de pertencer a un equipo federado? 
R.– Polos amigos do colexio que me animaron a facelo. 
P.- Que opinión tes do trato dos adestradores, directivos e demais  membros do club? 
R.– Boa, trátanme ben. 
P.- Tes pensado seguir ligada ao mundo do fútbol? 
R.- Si, se podo ata chegar a un equipo de fútbol profesional. 
P.- Defínete como futbolista. 
R.- Rápida, loitadora, con destreza co balón e colaboro cos compañeiros. 
Alba resposta en todo momento con vergoña e humildade, propio dunha pequena 
campioa. 

FRAN 
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A ESCRAVITUDE NO SECULO XXI 
 

Cando se oe falar de escravitude nos situamos no pasado o no seu caso 
no terceiro mundo. Esta palabra ten un ámbito temporal e espacial se fa-
cemos referencia ás plantacións de escravos negros ata moi entrado o 
século XIX.  
Agora estamos no novo século das luces “todo para o pobo pero sen o 
pobo”. Fago referencia a esta frase porque falando do pasado, no  século 
XVIII, aqueles monarcas que sendo absolutistas querían mostrarse politi-
camente correctos co pobo, é  aquilo de variar un pouco a frase de “ao 
pobo, pan  e circo”, fixéronse chamar Despotismo Ilustrado,  déspotas  
pero populares.  Neste novo século ilustre e informatizado na parte  boa 
do mundo xa non se cometen abusos,  nin dereitos de pernada por parte 
dos mandatarios, o clero, a nobreza, como antano. Tampouco por parte 
das multinacionais que son a burguesía imperante. A xente é igual ante a 
lei, vivimos en democracias sociais e de dereito cuxo abandeiramento é a 
xustiza, a igualdade, a liberdade e a participación ordenada dos xuízos, 
pareceres e opinións de uns e outros.  

En concreto, na nosa Lei de Leis  de 
1978, a liberdade é tratada coma un de-
reito fundamental inherente á condición 
humana, protexido por unha lei orgánica 
e con tódolos mecanismos xudiciais, ma-
teriais e orgánicos posibles. E hai liber-
dade! Esa idílica liberdade da que todos 
gozamos nesta Europa Equilibrada, pero 
afondar na sociedade é como facer unha 
limpeza de cute, escarvas e zas!, come-
zan a aparecer puntos negros inespera-
dos e inconvenientes, cando non 
“picajosos” e calidades sociais que están 
aí e, tal vez, dentro duns séculos, poden 
ou non aparecer nos libros de historia 
coma unha especie de tiranía. 

Os seres humanos temos uns dereitos. Todos sentimos, padecemos e 
moi ao noso pesar, somos de carne e oso, mortais e espirituais. Pense-
mos en dúas formas latentes de escravitude: por un lado centos de mu-
lleres son arrincadas dos seus fogares, pero son de outro ámbito espa-
cial, o terceiro mundo. Xa non entran neste conxunto harmónico que so-
mos os europeos, pero o certo é que están aí, recluídas en clubs de es-
trada, como o gando. A ningún ser vivinte  lle gusta nin se merece que se 
lle prive da súa liberdade, nin da súa dignidade, sen entrar en detalles 
morbosos que todos nos imaxinamos. O pesadelo que deben padecer es-
tas persoas,  as vexacións físicas, psíquicas, violacións reiteradas, inse-
guridade...pero ninguén di nada. Os homes solicitan os seus servizos, pa-
gan, e aquí paz e logo gloria.  
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Queiman as súas vidas e outros se enriquecen. É unha forma de escravi-
tude digamos atroz, pero escondida, nin sequera os antigos romanos 
eran tan malos amos. 
Outra forma de escravitude son as adiccións, de unha maneira moi sutil. 
Coas drogas, coa cocaína, a heroína, a persoa é un peixiño libre no auga 
que un día se equivoca e morde un cebo  para ser arrastrado polas gala-
das á superficie, sacarlle as entrañas, comelo, e despois rematar tirando 
as espiñas ao lixo. Digamos que é unha escravitude máis voluntaria, pero 
hai que ter en conta que falamos de semellantes. Equivocáronse, si, pero 
e a súa vida?, pouco a pouco deixan a súa vida de lado, se suman nunha 
espiral de máis e máis, gastan a súa vida, poden roubar, ata matar sen 
ser asasinos natos. E tamén se esquecen do seu orgullo e mendigan, 
mentres outros constrúen imperios. A ruína de uns sigue. 

As minas de ouro para o outro antes eran as caídas nas batallas dos 
grandes imperios, os prisioneiros de guerra, despois a cor, o branco so-
bre o negro, pero hoxe hai outros indicadores que determinan quen é es-
cravo quen é amo. O home é un lobo para o propio home pero agora so-
mos un pouco máis civilizados, vivimos nun verxel de liberdades e derei-
tos fundamentais e se algo vai mal simplemente búscase unha boa escu-
sa ou miramos para outro lado, xactámonos de cómo avanzamos de cara 
ao pasado. 
14 de novembro de 2010. 

MARÍA SOLEDAD MARTÍNEZ. 



16 

A GIOCONDA DE LEONARDO DA VINCI. 
 
A Gioconda é o cadro máis famoso que existe. Ese é un dos motivos polos que aín-
da nunca foi taxado, e se o fose, é posibel que alcanzara a cifra máis alta da histo-
ria do arte. Foi roubado no Louvre por un pintor italiano no ano 1911, aparecendo 
dous anos máis tarde. Tamén foi enchido con ácido e golpeado cunha pedra. É a 
pintura máis vista deste museo (Louvre). No ano 2005 foi protexida cunha vitrina 
antibalas nunha sala protexida da calor, da humidade e o vandalismo. 
Parece ser que a protagonista do cadro é unha dama florentina, casada cun tal 
Francesco del Giocondo, banqueiro napolitano. Existen máis posibilidades de quen 
é a protagonista do cadro, hai quen di que é española, unha tal Constanza  de 
Ávalon, e máis posibilidades, que sexa o retratado o propio Leonardo. 
A dama do cadro non ten cellas nin pestanas. Isto era costume nas damas daquel 
tempo, depilarse o pelo da cara. 

 
É a última obra de Leonardo e , de feito, a 
estivo retocando, levándolle a este catro 
anos ata vela rematada. O primeiro dono 
foi o Rei Francisco I de Francia e máis tar-
de Napoleón. Un tal Giorgio Vasari escribiu 
sobre a vida dos artistas da época. El di 
que os ollos da Mona Lisa teñen un grande 
brillo e son ricos en matices. As pestanas e 
as cellas están perfectamente deseñadas. 
Isto implica unha grande técnica e moita 
dificultade. Tamén di que as súas mans 
son  fermosísimas e que posiblemente can-
do Leonardo pintaba a súa modelo, tiña 
esta a alguén cantándolle, tocándolle músi-
ca ou contándolle algunha historia. De esta 
maneira conseguiu  a expresión de pracer 
no seu rostro. A técnica utilizada daba 
unha estupenda sensación de tridimensio-
nalidade e de profundidade. Os críticos 
coinciden e afirman que o mellor do cadro 
son as mans e o enigmático sorriso.  
 

Unha experta en percepción visual di que é unha ilusión que aparece e desaparece 
debido a que o ollo humano procesa as imaxes. A expresión bucal di da perda dos 
dentes incisivos e do hábito de chiar os dentes por estrés durante o sono. E  a opi-
nión de outro profesor di que o sorriso é característica da muller preñada. Chega a 
esta conclusión analizando a forma da cara, dos dedos inchados e do xesto das 
mans enriba do ventre (algo moi típico das mulleres preñadas). 
Tamén os estudos da Universidade de Amsterdam din que o sorriso da Mona Lisa 
está composto polas seguintes emocións: o 83% débese a felicidade, o 9% a des-
gusto, o 6 % a medo e o 2% a anoxo. Estes estudos están baseados no análise da 
expresión por un programa informático, que avalía a emoción interpretando os 
xestos da cara. 

 
 

MERCHE PAZOS. 
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A MENOPAUSA 
 
As regras aparecen regularmente todos os meses,menos nos emba-
razos, ata a idade de corenta e oito ou cincuenta e dous anos 
e despois desaparecen habitualmente. 
A menopausa, pode chegar de xeito repentino ou estar precedi-
das dun período de irregularidades menstruais máis ou menos 
longo. 
Este período perimenopáusico que dura ás veces varios anos, 
pode estar marcado por diferentes fenómenos. As regras poden 
empobrecerse e durar máis días ou pola contra, volverse máis 
abundantes. Os ciclos entón se alongan ou se acurtan. Poden 
aparecer períodos sen regras (amenorrea) máis ou menos longos, 
entrecortados por regras normais. 
 É a idade na que aparecen os canoros das vías xenitais e can-
do a muller debe, máis que nunca, facerse exame anual de pre-
vención e un exame das mamas.  
A desaparición das regras é unha etapa fisiolóxica, é dicir, 
completamente normal e ineludible da vida de toda muller. 
A menopausa acompáñase dalgunhas molestias que aparecen nesta 
crítica idade. Sen embargo, hai que distinguir as molestias 
ligadas ao cese de secreción ovárica dos síntomas diversos e 
variados que se manifestan nese período da vida e que están 
unidos ao envellecemento xeral. As subidas de calor,  cuxa  
existencia e importancia varía moito dunha muller a outra, son 
características da menopausa. É unha sensación repentina de 
calor que sube á cara e que se repite a intervalos variados, a 
miúdo á mesma hora. Poden ser remprazados por suores nocturnos 
con sensación de calor seguido dun frío intenso. Directamente 
relacionadas coa baixada da taxa de estróxenos, e  o aumento 
da secreción da FSH hipofisaria que a segue, as subidas de ca-
lor desaparecen rapidamente cun tratamento hormonal de estró-
xenos. A sequidade da pel é mais progresiva e acompáñase dunha 
atrofia das mucosas xenitais que fan dolorosos os contactos 
sexuais por falta de lubrificación. Esta atrofia será máis 
acentuada se a muller non tivo fillos ou unha vida sexual ac-
tiva.  
A osteoporose ou diminución do capital cálcico do oso empeza 
coa menopausa e se agrava progresivamente. Pero todo depende 
do capital óseo máis ou menos rico que se teña ao principio. 
Outras molestias poden aparecer: nerviosismo, insomnio, cam-
bios de carácter, aumento de peso, que están máis ligadas ao 
envellecemento que ao déficit ovárico. 
En fin, nun 20% dos casos a menopausa non desencadea ningunha 
molestia. 

 
 

MANUEL GONZALEZ PEREZ 
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A MAR FERRERO (Manolín Servando) 
 
Mar Ferrero, así firmou os seus escritos, pero  os que éramos compañeiros del chamabámolo 
Manolín. 
Manolín naceu en Ponferrada o día 1 de abril de 1957, finou 31 anos despois no mesmo mes, 
mesmo día e na mesma hora. 
Para min, Mar Ferrero sigue vivo pola súa poesía, tivo unha abundante obra  poética na súa 
curta vida. Por isto e pola súa personalidade, merece destacalo no lugar que corresponde. 

CARLOS TORRADO 
 

Qué fermoso é namorarse de novo! 
Solsticio 
Verán 

Fumando un cigarro 
Qué fermoso é namorarse de novo! 

Primavera 
O sangue altera 

O amor 
Qué fermoso é namorarse de novo! 

Madrid 
O meu amor 
No recordo 

Qué fermoso é namorarse de novo! 
A muller da miña vida 

Nos oitenta 
Qué fermoso é namorarse de novo! 

Sabes que  lembro de ti 
Estas presente na miña vida 

Dedícoche esta poesía 
Qué fermoso é namorarse de novo! 

Lembro amor e liberdade 
Transición 

Qué fermoso é namorarse de novo! 
CARLOS TORRADO 

MAÑANCIÑA  
 

Hoxe pola mañanciña cedo 
Fun a dar unha voltiña 
Polos prados e  Portela 
Fun pola veira do pexegueiro 
Tomei un cafeciño Na Lúa 
E despois as nove en Lenda 
Como todas as datas 
Pasear pola mañanciña cedo 
Dáme boas vibracións para estar tranquilo e sen estrés 
E tomar o aire fresco 
Me gusta madrugar todos os días. 

CARLOS TORRADO 
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Os meus sentimentos 
Están reflectidos nesta poesía 
Na miña alma de poeta 
Miña alma revolucionaria 
Corazón de rockeiro 
Morrer coas botas postas 
O maior orgullo dun revolucionario 
En pensamentos e actos  
Liberdade de pensamento 
Así son os meus sentimentos 
Na intimidade e tranquilidade. 

CARLOS TORRADO 
 

REFLEXIÓNS 
1.- IDIOTA 
 

Son unha idiota por esperar a un home que non me fai caso. 
Ningún caso. Anda con outra pero a min non me importa. Para nada me 
importa que “tontee” con outra. Sobre todo se ela é a que é, unha presu-
mida, unha presumida  que se cree que todos os homes van detrás dela. 

 

2.– AFORRADORA 
 

Teño na casa unha lata chea de moedas de prata. Son para pagar as fac-
turas do coche, da luz, do teléfono fixo e do móbil. A vida está moi cara, 
sobre todo para mín. Aínda que son unha aforradora e gasto moi pouco, 
non chego a fin de mes. Por iso, para non deber cartos a ninguén teño na  
casa unha lata chea de moedas de prata.  

ELISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Montesquieu> 
 
 

 
 

Os costumes fan as leis, as 
mulleres fan os costumes; as 
mulleres, pois, fan as leis.  
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AS AMAZONAS 
 
Sabemos que existen catro tipos de amazonas: As amazonas que montan a cabalo, o río    
Amazonas en América, as amazonas guerreiras e a ave Amazona. 
Segundo Homero, neste caso imos falar das amazonas guerreiras da mitoloxía grega, que 
cabalgaban con moita habilidade e queimaban o peito dereito para que se tensase mellor o 
arco loitando sempre en equipo. 
Hai moitos mitos e lendas das amazonas, unhas din que foron gregas, outras húngaras, tamén 
se fala de Francia, India, que procedían de Asia Menor, de Libia, musulmás, d´A Coruña, ou  
África. 

Segundo Carlos Alonso del Real, dinos 
no seu libro que se encontraron utensi-
lios de guerra, tamén cos cabalos. 
N´A Coruña as mulleres eran moi acti-
vas e ían á guerra e os homes quedaban 
na casa. 
Mirina, que era unha amazona, e Alfon-
so Reyes fixo unha cita que di así: 
“Chamárona Batiea, pero os inmortais a 
chamaron tumba da áxil Mirina”. 
Dícese que as amazonas participaron na 
guerra de Troya. 

Segundo se di neste libro, para poder casarse tiñan que ter combatido antes e por iso moitas 
delas  tiveron que acudir á guerra máis próxima que foi a de Troya. 
Pentesilea (amazona) din que era moito máis guapa que Artemisa e Afrodita e foi a última 
amazona. Teseo foi nunha expedición a Anatólia, e atopouse coas amazonas. Loitou en Ate-
nas, na batalla de Marathon e na defensa contra os celtas. 
Artemisa e Ares eran as paratoas das amazonas. Heródoto chamaba ás amazonas 
“oiorpata” (mata varóns).  
Moitas cidades levan o nome das amazonas: Éfeso, Anea, Mirina, Elea de Nicomedia, Cúma 
de Eólia ou Tumba en el Ponto. 
Os peitos cortados do que nos fala Diodoro, os atopamos no romanceiro xitano de Federico 
G. Lorca: 

“Lleno de pechos cortados 
Y coronitas de flores, 

El mar de las amazonas, 
Resonaba no sé donde” 

 
No Caucaso tamén foron vistas, en concreto, en Tiflis, atopouse unha sepultura dunha Mu-
ller guerreira. 
Diodoro di que as amazonas extinguíronse e as súas armas para a guerra eran escudos de pe-
les de grandes serpes, espadas, lanzas e arcos. 
Aos homes ao nacer os debilitaban de brazos e pernas para que non puidesen combatir e ás 
nenas lles amputaban o peito dereito para non entorpecer na batalla. Debilitaban aos homes e 
os convertían en abázcaros ou en amos de crías e elas facían a guerra, a política e a relixión. 
Pero ben, din que só é unha lenda e quen sabe se as amazonas existiron ou non. 
 

ANA NIETO 
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O MOVEMENTO FEMINISTA 
 

Unha precursora en 1792, a inglesa Mary Wollwaronwxe FT (1759-1797)  es-
cribiu un dos grandes clásicos da literatura feminista. Unha vinculación dos 
dereitos das mulleres, a súa visión dunha educación que permitirá ás nenas 
realizar o seu potencial humano, inspiraría  a moitas reformadoras do futu-
ro. 
A emancipación das mulleres era un elemento substancial nos movementos 
liberais e progresistas de reforma dos séculos XIX e XX. 
O xurdimento do movemento feminista pode compararse á abolición da es-
cravitude e á organización política das clases obreiras. 
A primeira ola de feminismo foi na sociedade do século XIX, recen industria-
lizados os Estados Unidos e o Reino Unido, a vida das mulleres estaba suxei-
ta a certas restricións sociais. Púñase énfase nas tarefas domésticas e no tra-
ballo voluntario relixioso e de beneficencia, pero o emprego remunerado  e 
fora do fogar non estaba ben visto. As mulleres de clase media tiñan prohi-
bido o acceso a moitos empregos mellor remunerados, tradicionalmente de 
homes. Normalmente traballaban xornadas longas en malas condicións e 
con salarios baixos. Negábaselles o acceso a educación superior, a forma-
ción profesional e ademais non podían votar. 
O movemento polo sufraxio no Reino Unido empezou en 1866 cando John 
Stuart Mill (1806-1878) deputado radical do parlamento e filósofo, presen-
tou a primeira petición de voto feminino, encabezada por Millicent Gramet 
Fawcett (1847-1929) 
A principios do século XX as mulleres tamén reivindica-
ron reformas sociais, como a información sobre o control 
da natalidade e a creación de maternidades. Reivindicaron 
os seus dereitos a través dos sindicatos como a Unión Na-
cional de Mulleres Traballadoras, fundada en 1906. 
Con respecto ao feminismo contemporáneo, teño que di-
cir que ao principio, ata 1930, as mulleres non consegui-
ron moito. Onde as reivindicacións, a mediados dos anos 
1950  arraigaron, foi no mundo occidental. O movemento 
feminista  rexurdiu a finais dos anos 60 e principios dos 
70 e nutriuse da política radical estudantil de América do 
Norte e Europa occidental. 
Como conclusión direi que as mulleres aínda seguen en 
inferioridade de salarios, salvo en algúns países nos que 
as mulleres participan activamente no goberno, nos niveis 
máis altos da burocracia ou nos sindicatos de traballado-
res. Países que son unha reducida minoría. 
As mulleres seguen vivindo nunha sociedade  gobernada principalmente po-
los homes. E isto non é xusto xa que homes e mulleres deberían ter as mes-
mas oportunidades e os mesmos niveis. Que exista un plan de igualdade re-
al e non estar por baixo polo simple feito de ser muller. 
 

JAVIER VALVERDE 
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CONTOS QUE NON SON CONTOS. 

MÚSICA MESTRE!!! 
 
Sempre houbo en Galicia unha gran tradición bandística. Moitas e boas agrupacións que de-
leitaban e deleitan á xente, en festas, procesións ou romarías. Algunhas tan grandes, que 
mesmo pasaban dos cincuenta números. 
Nunha pequena aldea de Lugo, trataron de traer unha banda para as festas de setembro, pero, 
como a aldea era tan cativa, pensaron en contratar só unha parte da mesma. 
Amable e Paco eran os maiorais da comisión, e achegáronse a cidade mais grande da bisba-
rra. Ían falar co xefe da agrupación, Don Alejandro Solís, natural de Valencia. 
Mestre, vimos contratarlle vinte músicos para a festa dos Remedios. 
Xá, pero que músicos? Por que non todos custarán o mesmo. Depende do instrumento que 
executen. 
Colleu unha lista e engadiu: 
O máis caro o director, que son eu , séguenlle os primeiros clarinetes, logo as frautas trave-
seiras e frautíns, requintos, trompetas, fagots e contrafagots, oboe, corno inglés, trompas... 
Aquel home non acababa de nomear instrumentos que nin coñecían. Amable atallou  a con-
versa en seco e preguntou: 
E logo? Cal é o músico máis barato? 
O bombo. Contestou o profesor. 
Pois daquela, dixo Don Paco, que veñan vinte bombos, e non se fale máis. 

JUAN 

 
AMIGAS 

 
 
Nacemos nenas, aléitannos as nosas nais, lévannos ao colexio, edúcannos, alí coñecemos 
novas amiguiñas.  
Estamos xuntas, o pasamos ben. Saímos do colexio e comezamos unha nova vida, iso de 
“traballas ou estudas”. É nese momento de “parvoeira” cando non sabes o que facer. Elixas o 
que elixas perderás ou non a/s túa/s amiga/s, porque elixirán un camiño diferente ao teu, ou 
non. 
A vida dá moitas voltas e tamén dá sorpresas e o mundo é un pano. 
Ao final reencóntraste con esas amigas en vodas, bautizos, algún aniversario, etc. 
Pasan os anos e están casadas, son diferentes contigo, aquelas amigas que tiñas no colexio ou 
no instituto xa non son as mesmas, a xente cambia para ben ou para mal, pero seguen sendo 
as túas antigas amigas coas que viviches a nenez, a xuventude, a idade adulta ou a vellez. 
 
 

ANA NIETO 
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CONCEPCIÓN ARENAL. Biografía 
 

Socióloga e ensaísta española (Ferrol 1820 - Vigo 1893). Morreu aos 73 anos, en Vigo, onde 
foi aterrada no cemiterio de Pereiró. Hai unha rúa que leva o seu nome e un monolito neste 
cemiterio vigués. No seu epitafio o lema que a acompañou toda a vida: “Á virtude, a unha 
vida, á ciencia”. 
De formación autodidacta, dedicou a súa vida á reforma social, en especial a mellorar a si-
tuación obreira, a reforma do sistema penitenciario e a defender os dereitos da muller 
(comezando pola instrucción). 

A súa fama pronto transcendeu as fronteiras españo-
las, e sobre todo despois da aparición dos seus dous 
traballos máis coñecidos: “A beneficencia, a filantro-
pía e a caridade” e “Manual do visitador pobre”. Fun-
dou con Antonio Guerola a revista “La voz de la cari-
dade”, na que publicou uns cincocentos artigos. E du-
rante o reinado de Amadeo I e a primeira República 
desempeñou o cargo de visitadora xeral de prisións de 
mulleres, que o goberno creara especialmente para ela 
no 1864.  
A súa produción máis importante atópase en estudos 
sobre a ciencia penitenciaria. Tamén lle ven de fami-
lia, sen ir máis lonxe, o seu pai Ángel del Arenal, foi 
un inminente militar que sufriu moitas veces prisión 
pola sua ideoloxía liberal e por estar en contra do réxi-
me monárquico absolutista do Rei Fernándo VII. Co-
mo consecuencia das estancias en prisión caeu enfer-
mo e morre en 1829 quedando Concepción orfa de pai 
con poucos anos de idade. 

En 1829 marcha coa sua nai a Cantabria de quen recibiu unha ferrea formación relixiosa.  En 
1834, trasládase a Madrid.  
Máis tarde, en contra da vontade da súa nai entrou como oínte na facultade de dereito da 
Universidade Central (Hoxe a Complutense de Madrid), vestida de home, con roupa mascu-
lina porque as mulleres nesa época non podían estudar, lles estaba vetado. Tamén participou 
en faladoiros políticos e literarios, que daquela eran cousas de homes.  
Acabada a carreira, casou en 1848 co tamén avogado e escritor Fernando García Carrasco. 
Con el colaborou no periódico liberal “ Iberia”, ata que o seu marido morreu de tuberculose 
e Concepción quedou viúva, soa e sen recursos. 
En Cantabria vendeu as suas posesións polas dificultades económicas que pasaba. Publicou 
libros de poesía e ensaio: "Cartas aos delincuentes","Oda á escravitude" etc. Colabora nun 
hospital, "A cruz vermella del socorro", para os feridos das guerras carlistas. 
Con Concepción Areal nace o feminismo, a loita e a reivindicación dos dereitos da muller en 
contra da súa marxinación e a igualdade do sexo feminino. 
 
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA. 
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ENTREVISTA A AURORI 
 

Nesta edición, decidimos facer a entrevista da revista a Aurora Alonso 
Monteagudo “Aurori”, interventora da oficina da alameda de NovaCaixa-
Galicia.  Aurori é unha redondelá  nada o 14 de decembro de 1967, casa-
da e con dous fillos, diplomada en educación e Máster en Xestión de Pa-
trimonios, afeccionada á lectura, á música e a pasar tempo cos seus fi-
llos. O 21 de decembro de 2010, realizamos a entrevista no Café da Vila. 
  
Entrevistador: Como se sinte como muller de Redondela? 
Aurori: Encántame o meu pobo, sei que vivo aquí, traballo aquí e a maio-
ría das actividades as desenvolvo aquí en Redondela. 
E.: Que cargo ocupa no seu traballo? 
A.: Interventora da oficina da alameda de NovaCaixaGalicia. Consiste en 
xestionar ao persoal da oficina e atender aos clientes ante as dúbidas que 
lle poden xurdir e solucionar as súas peticións. 

E.: Como pensa que está considerada a muller no mundo laboral? 
A.: Xa avanzamos un pouco pero creo que todavía nos queda moito por 
avanzar, xa que cada vez se está traballando máis na conciliación entre a 
vida laboral e familiar. Pero a maioría dos postos de responsabilidade os 
seguen desenvolvendo os homes. 
E.: E como se sinte vostede valorada no seu posto de traballo? 
A.: Teño a sorte de que na miña empresa as mulleres están representa-
das nos postos de responsabilidade. Eu, persoalmente, estou satisfeita, 
xa que me gusta moito o meu traballo, aínda que ás veces é duro para 
conciliar coa vida familiar, e buscar solucións. 
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E.: E como se sinte tratada no seu pobo? É profeta na súa terra? 
A.: Non creo que sexa profeta na miña terra, pero me sinto ben tratada. 
Tamén un pouco polo meu carácter, xa que me gusta falar coa xente e 
me gusta ter empatía. 
E: Como pensa que está considerada a muller na sociedade? 
A: Avanzamos bastante pero aínda queda camiño por andar, sobre todo 
para lograr as metas que as mulleres teñen, xa que no camiño temos 
moitas máis trabas (casa, fillos, etc.) 
E: Que opinión ten sobre a muller redondelá? 
A: Son traballadoras, tiñan uns intereses e metas e o levaron a cabo. 
Penso que hai e houbo grandes mulleres redondelás. 
E: E sobre a muller en xeral? 
A: Penso que as mulleres son o motor de tódolos logros. Na familia, no 
traballo… creo que pola capacidade que temos de desenvolver varias cou-
sas á vez e porque tamén temos como un sexto sentido. 
E: Muller urbana e muller rural. Que opinión tes sobre elas? 
A: As dúas teñen papeis importantes dentro do seu ámbito. Ás rurais ad-
míroas moito porque tiñan moitas labores sobre o seu lombo, traballaban 
no campo e na casa, eran as que tomaban as decisións. As urbanas son 
mulleres máis da actualidade e tamén teñen un papel importante xa que 
teñen que prepararse para acadar un posto de traballo e estar máis pre-
paradas cos homes para alcanzar o seu posto de traballo, ademais de 
ocuparse da casa e dos fillos, que non é nada doado. 
E: Dinos  algún  consello para a muller actual. 
A: Seguir loitando para acadar os obxectivos ou metas que cada unha te-
ña na vida. 
E: De onde saca o seu bo talante para atender ao cidadán? 
A: Creo que é cuestión de carácter e empatía, de tratar a todo o mundo 
por igual, de non facer esperar á xente e escoitar os seus problemas e 
tratar de buscar solucións. Poñerse no lugar de cada un que atendo no 
meu traballo. 
 

Entrevistadores: Fran e Emilio 
Foto: Ada 
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ERNESTINA OTERO 
 
Naceu en Redondela o 23 de outubro de 1890 e morreu en Pontevedra o 13 de febreiro de 
1956. Foi  mestra e pedagoga.  Casouse co farmacéutico redondelán Luís Pereira Míguez. 
Estudou en Pontevedra e en 1908 conseguiu ser unha das primeiras galegas en obter o titulo 
de mestra na Escola Superior. Despois foise a Madrid e cursou estudos na Escola Superior 
de Maxisterio onde foi influenciada pola Institución de Libre Enseñanza e en particular por 
Luis Zulueta. En 1914 pasa a ser mestra de pedagoxía en Pontevedra. 
Coa segunda República puso en marcha a reforma educativa realizando campañas para que 
tódolos nenos e nenas foran a escola, clases de educación para adultos, novos centros escola-
res, etc. Coa chegada da guerra civil española foi separada da cátedra e dada de baixa. 
Unha vez rematada a guerra o seu expediente foi revisado e volveu ser aceptada, se ben con 
“traslado forzoso e inhabilitación para cargos directivos e de confianza”, na escola Santa Te-
reixa de Xesús en Ourense. 
Dedicóuselle unha rúa co seu nome na vila de Redondela. 

 

YOLANDA 

ERES 
 

Es moi bonito, 
es o meu ceo, 
es o meu sol, 

es o meu reino, 
es o meu ser, 

es a miña rosa, 
es o meu tesouro, 
es o meu sorriso, 

es o meu contraste, 
pero sempre serás, 
todo o meu corazón 

e toda a miña presenza 
e alma. 

 
 

ANA NIETO 

SOÑAR 
 
Soñar con el é bonito, soñar con velo moito 
máis, soñar e compartir cousas bonitas con 
el, aínda o é máis, pero velo sorrir é unha sa-
tisfacción e que enche o meu corazón coa 
súa alegría, aínda o é máis. 
 
 
 

ANA NIETO. 
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NON ÁS MATEMÁTICAS!!!!! 
 

Na natureza non existen as matemáticas, porque nela non hai unidades. 
O coñecemento matemático é inútil, pernicioso. É como ver o universo 
luminoso cos ollos dunha toupa. 
Pertenzo a esa gran maioría que odia as matemáticas, pois dunha forma 
quizais inconsciente se decatou de que estas non existen na natureza. 
A nosa nai carece de unidades e decantouse pola variedade. Sabedora 
que na variedade está o gusto. 
Se tivese nacido na antigüidade non tería sabido usar o ábaco, como 
nacín no cincuenta e oito non dominei o que no meu tempo se chamaban 
as contas, e suspendín unha e outra vez a materia matemática. 
Estando case a punto de rematar os estudos apareceu a calculadora, no-
vo ábaco que dada a miña curtidade mental nunca dominei. 
Despois chegou á miña vida o ordenador e tiven que usalo co resultado 
de ineficacia, dor de cabeza e complexo de deficiente mental. 
Logo apareceu o gran milagre da nosa vida moderna, internet. E dado 
que este novo ábaco é o que é todo o mundo, admíroo, pero a min, que 
non me quedou máis remedio que usalo, produceme urticaria. 
Claro que como digo eu, no sitio de onde veño tampouco existen as ma-
temáticas e os seus ábacos pasados e futuros, e no lugar a onde vou 
tampouco ex is ten n ingunha desas monstruos idades . 
Polo tanto ao morrer poderei descansar en paz pois xa non terei que 
aprender máis matemáticas. 
 

MANOLO TOMÉ 

Pepita adiantou a súa viaxe a París 
 para ver ao Papa que estaba alí. 

 Ela quería pedirlle ao Papa 
 que si podía falar coa gobernadora 
 do cárcere do condado de Córdoba 
 para que suspendese a execución 

 da súa filla Laura. 

A brisa do mar anuncia cambio de marea 
onde os mariñeiros van a buscar 

o peixe ao mar. 

A noite escurecía a cidade 
de pombas voando por Portugal  

Fun de viaxe á India 
onde me deron de comer un guiso de culebra 

Recollín mel da granxa dos meus tíos, 
hai verduras dun metro 

na granxa do meu tío Alberto. 
O paraíso non existe, 

pero a felicidade si existe. 
Fun de viaxe a Arxentina 

a ver cómo fan as festas do Carme alí. 

Na taberna canta unha muller 
de 75 anos pola necesidade de sobrevivir 

nunha cidade tan grande 
coma o seu pobo  

A Román dóelle que a súa muller 
ande con outro home ás costas del. 

ELISA 
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MULLERES IMPORTANTES 
 
Sherrilyn Kenyon, Era, Enya,Laura Pussini, Madonna, Rosalía de Castro, Penélope 
Cruz, Chus Lago, Alaska, Teresa de Calcuta, Lady Di, etc. 
Son e foron mulleres importantes que nos deleitaron, e deleitan, coa súa arte, sexa 
cal sexa. 
Son mulleres, que destacaron antes ou agora, e hai moitas máis que pasaron o albor 
dos homes. 

Aínda nos falta moito camiño por percorrer. Mulleres mineiras, camioneiras, do 
transporte marítimo, terrestre e aviación, etc. 
Ímonos abrindo paso pouco a pouco entre os homes, e esperamos que siga sendo 
así, aínda que sexa un camiño difícil e bastante longo de percorrer. 
 

ANA NIETO 

 
As táboas de surf no me-
dio do océano, sen ser di-
rixidas por ninguén. 
Aínda no medio do océa-
no, que é a vida, sen ter 
m a n d o  d e l a . 
A muller aínda que haxa 
maruxía, ela sabe mane-
xar e manter a táboa de-
reita. Malia todo e a to-
dos, trata e consegue, ga-
ñar o temporal (a vida 
mesma). 
 

 
MERCHE PAZOS.  
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MARIE CURIE 
 

Marie Curie naceu o 7 de Novembro de 1867 en Varsovia. O seus primeiros anos estiveron 
marcados pola morte da sua irmá Zofia, e dous anos máis tarde pola sua nai. Estes motivos 
fixeron que Marie deixara a relixión católica romana e se volvera agnóstica. 
En 1891 se inscribe na Facultade de Ciencias Matemáticas e Naturais da Universidade da 
Sorbona. En 1893 consigue a Licenciatura de Física e obtén o primeiro posto da súa pro-
moción. En 1894 tamén se Licencia en Matemáticas, a segunda da súa promoción. Neste 
mesmo ano, coñece ao seu marido, Pierre Curie, que era profesor de física. O seu matrimo-
nio durou ata a morte de Pierre, un total de 11 anos. En 1895 descubriron os raios X, en 
1896 se descubre a radioactividade natural.  
O 25 de Xuño de 1903 Marie publicou a sua tese doctoral titulada “Investigación sobre as 
substancias radiactivas”, e tras a morte do seu esposo en 1906, Marie obtivo a cátedra de 
Física na Sorbona. O 15 de Novembro deste mesmo ano, Marie Curie deu a súa primeira 
lección na Universidade, na que falou sobre a radioactividade. 
Marie Curie obtivo o premio Nobel de química. Durante a Primeira Guerra Mundial Curie 
propuxo o uso da radiografía móbil para o tratamento de soldados feridos. En 1921 visitou 
os EEUU, onde foi recibida triunfalmente.  
Marie Curie, despois de quedarse cega morreu preto de Salanches, Francia por anemia 
aplásica, probablemente consecuencia das radiacións ás que estivo exposta no seu traballo. 
Foi o 4 de Xullo de 1934. 
En 1995 o seus restos foron trasladados ao Panteón de París  convertíndose así na primeira 
muller en ser enterrada nel.  
 

ANTONIO SANTORIO. 

MULLERES E HOMES 
 
Hai moitos anos, antes de cristo, reinaban na terra homes e 
mulleres. 
Había clans ou tribos, nalgúns reinaban os homes e noutros 
as mulleres. Pasaron os anos e os séculos, e o home tiña as 
súas tarefas, o campo, a caza, procrear, etc. 
Despois de cristo, o home dedícase a procrear, o campo, a 
caza, etc. A muller paría, criaba os fillos e facía as tare-
fas do campo e a casa. 
Na época actual moderna, ou sexa, no século XXI, o home tra-
balla fóra de casa e procrea. A muller traballa fóra de ca-
sa, dentro de casa, pare, coida dos fillos, volve a outro 
traballo, chega á casa e aínda ten que facer a cea para a 
familia, etc. 
Cando unha muller se deita na súa cama ao final do día, está 
totalmente esgotada pero dá igual, ao día seguinte volve fa-
cer o mesmo. E nunca ten vacacións. 
Nós somos como as formigas, traballadoras! 
Hoxe en día hai tribos en todo o planeta nas que só mandan 
as mulleres. 
 

ANA NIETO 
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MULLER E FILOSOFÍA. 
 

A relación entre muller e filosofía pódese entender en dúas direccións 
complementarias, a aportación da muller á filosofía e o tratamento recibi-
do pola muller na filosofía. Nos dous casos hai que ter en conta que a si-
tuación da muller non é esencialmente distinta á que mantén noutros as-
pectos da cultura, como a ciencia, a política, a música, etc. Polo que pode-
mos dicir que a muller tamén foi discriminada no campo da filosofía. 
 
Mulleres na historia da filosofía: 

Hipatia (séculos IV – V). Foi a primeira muller que sabemos  que se dedi-
cou á filosofía. O seu pensamento encadrase no neoplatonismo, sen-
do tamén coñecida polos seus estudos en matemáticas e medicina. 

Mary  W. (século XVIII). A súa postura feminista foi considerada como 
radical, ademais  de dedicarse a discutir con Rousseau sobre o con-
cepto de educación. 

Harriet Taylor (século XIX). Dedicouse a cuestións filosóficas sobre a 
defensa da igualdade entre mulleres e homes. Así, sinalou que , a ve-
ces, a cabaleirosidade é unha forma de encubrir a idea de que as mu-
lleres son seres inferiores e débiles. Por elo necesitan axuda e pro-
tección especiais, o que xustificaría o seu sometemento aos varóns. 

Simone Weil é unha pensadora francesa de difícil caracterización. O seu 
pensamento exprésase con frecuencia en anotacións cortas, a modo 
de aforismos, e xira a carón de termos relixiosos con certa influencia 
mística. 

Finalmente, María Zambrano é unha pensadora española, discípula de 
Ortega, que desenrolou a noción da “razón poética”. Enténdea como 
unha especie de intuición intelectual capaz de roldar o espírito hu-
mano con maior profundidade que a “razón discusión”. 
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Quen é Esperanza? 
 
Esperanza é a nosa psicóloga-monitora do centro. É unha muller traballadora, dona da súa 
casa e da súa familia, etc. 
A nós, os usuarios e usuarias de Lenda danos clases de diversas cousas, como por exemplo: 
relaxación, a revista, cidadanía, terapia de grupo, etc. 
Cando ela non pode por algunha causa a substitúe outra ou outro compañeiro dela, que ta-
mén o fan moi ben. 
Quero recalcar que é unha boa persoa, e trata a todo o mundo por igual. Como os seus com-
pañeiros e compañeiras, leva adicando a nós os/as usuarios/as de Lenda moitos anos, loitan-
do con nós. E dende aquí mándolle un saúdo e unha aperta moi forte de todos nós, os/as 
usuarios/as de Lenda. 

ANA NIETO. 

O pensamento filosófico sobre a muller: 
Se exceptuamos o pensamento feminista desenrolado maiormente no século 
XX, podemos afirmar que as mulleres non foron tidas en conta na filosofía, 
nin da forma axeitada nin coa intensidade necesaria. Da a impresión de que 
as mulleres foron invisíbeis para moitos dos grandes autores da filosofía. 
Agora ben, segundo algunhas posicións máis radicais non está claro que é 
mellor, recibir un tratamento negativo ou positivo ou non recibir ningún. 
Pois entre ambas posicións oscilou con frecuencia a consideración da muller 
na filosofía. 
É verdade que hai excepcións importantes, entre as que destacamos a Platon 
e a John Stuart Mill. 
De certo, tanto na República como nas leis, Platon defende que as mulleres 
foran educadas de igual xeito que os homes. Mais resulta difícil explicar que 
esta concepción permanecera esquecida ao mesmo tempo que se impoñían 
ou discutían, con enorme forza e durante séculos, outras nocións platóni-
cas. 
 
Pola súa parte, Stuart Mill, na súa obra “A servidume  da muller”, defende 
expresamente a igualdade entre os sexos, sendo un dos primeiros defenso-
res do dereito a voto das mulleres. 
Na actualidade plantéxanse dúas grandes liñas de reivindicacións do pensa-
mento feminino: 
O que aspira a igualdade entre varóns e mulleres, máis alá da diferenza de 
xénero. 
E a que reivindica como a categoría fundamental segundo a cal se rexirán  
tódalas relacións entre os seres humanos. 

KINO 
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FRIDA KAHLO 
 

Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón foi unha célebre pintora mexicana. 

Segundo ela, naceu o sete de xullo de 1910. Naceu na cidade de Coyoacán, en 

México. A nenez de Frida foi moi triste, aos seis anos tivo a polio, o cal a deixou 

cunha perna moito máis curta e delgada ca outra para o resto da súa vida. Isto 

sempre a cohibiu. 

Rebelde por natureza, e ávida de sorprender, Fri-

da xa de rapaza se vestía en ocasións con roupas 

de home, por exemplo, para molestar aos seus fa-

miliares nas reunións que mantiñan. Moito máis 

tarde se cortou o pelo para facer rabiar ao seu ma-

rido Diego Rivera e deseguido pintou o autorretra-

to que nos acompaña nesta páxina. 

Coñecida polos seus autorretratos, ela mesmo ex-

plicou a súa tendencia a retratarse: “Píntome á 

min mesma porque estou a miúdo soa, e porque 

son a persoa á que mellor coñezo".En 1925, regre-

sando da escola en autobús, Frida viuse involucra-

da nun tráxico accidente que case lle custa a vida, 

e que lle deixou secuelas que influíron nela o resto 

da súa vida. 

Ao longo da súa vida, someteuse a unhas trinta operacións; recorrendo ao tequi-

la para calmar a dor. En moitos dos seus cadros quedan reflectidos estes anos de 

sufrimento. A miúdo retratábase a si mesma cun colar de espiñas, cravos, ou con 

cortes no corpo, a xeito de expresar a súa dor. Ela dicía: "A miña pintura leva 

unha mensaxe de dor. Ela completou toda a miña vida". 

En 1929, Frida casouse co muralista Diego Rivera. Foi un matrimonio apaixona-

do, e tolo, entre dúas persoas de carácteres extremadamente fortes. Durante o 

seu matrimonio, sucedéronse os amantes por parte de ambos os dous cónxuxes. 

Frida e Diego divorciáronse, pero antes de que transcorrese un ano, volveron ca-

sar. Frida era tan infiel como o seu marido, e tivo como amantes tanto mulleres 

coma homes. Algúns dos seus amantes foron: Georxia O'Keefe, Maria Felix, Le-

on Trotsky, e Nickolas Muray. 

Foi idea de Diego que ela se vestise coas roupas tradicionais, que xunto coas sú-

as cellas poboadas, e bigote, chegaron a ser o seu símbolo.Aínda que ela non es-

taba de acordo, a Frida a miudo identifícaselle coa pintura surrealista. Coa axu-

da dos pintores Andre Bretón e Marcel Duchamps, Frida puido expoñer algúns 

dos seus cadros nos Estados Unidos e Europa. En 1943 foi nomeada profesora de 

pintura na “Esmeralda”, a escola de belas artes do ministerio de educación. 

Na última, e única exposición que a artista puido realizar no seu país, unha vez 

máis Frida escandalizou a xente.Estando enferma, fixo que a levasen á exposi-

ción en padiola. Deixárona no medio da sala, e ela dedicouse a distraer ao publi-

co, contando chistes e bebendo. A continuación dirixiuse á prensa, e dixo: "Eu 

non estou enferma. Estou rota". A exposición foi todo un éxito. 

Frida Kahlo morreu o trece de xullo de 1954. 

ELISA                                   



33 

RETRATO DUNHA MULLER FORTE NO FRANQUISMO. 
 

Esta é a historia da miña vida, das miñas orixes, de cando era nena e de cando, co 
tempo, empezaba a madurar aos tropezóns. 
Por que a vida é dura para todo o mundo, e tamén foino para min, eu non ía ser 
menos. 
Cando tiña once anos, vivía cos meus pais e a miña tía, a irmá da miña nai. O meu 
pai chamábase Sr. Valcarcel e a miña nai Sra. Rosa, a miña tía Ángela e a min 
chamábanme María ou Mariochis. Sobre todo a esta idade sabía o que era pasar fa-
me, polas fames daquela época da Guerra Civil. Ata creo que os meus pais tiñan 
medo a Franco e ao franquismo. Houbo xente, moitos homes e mulleres, que mo-
rreron fusilados, matáronos, por unhas causas ou outras. 
Eu vivía coa miña familia en Vigo na rúa Luciano Conde, que era un falanxista, 
número corenta e tres, baixo, onde había moitas ratas enormes e peludas, que be-
rraban como auténticos animais histéricos, a parte de noxentos e horríbels, aparecí-
an por todas as partes, sendo o sitio máis común o lixo da cociña. 
Cambiando de terzo, a miña nai e a miña tía tiñan unha perruquería na mesma rúa 
que se chamaba "Rosita" e alí aprendían e traballaban ao mesmo tempo. 
Estaba moi mal visto que unha muller traballase, sendo a maioría dos clientes da 
zona. Sacaban algo de diñeiro, que daba para vivir humildemente. Un negocio que 
non houbo que pechar e que moito máis tarde se alugou, aínda que definitivamen-
te, se vendeu. 
Un día laborabel recibiron un gran susto, querían atracar a perruquería a punta de 
pistola, pero só conseguiron romper o cristal da porta cunha barra de ferro e amea-
zar á miña familia levándose o diñeiro da caixa. 
Os nenos da miña escola chamábanme María "a pobriña" e tamén me criticaban, 
"onde vai ir parar que o mesmo de pobre o ten de ignorante", dicían. 
Aínda así sempre fun unha muller lista, natural, mundana e moi responsabel. Non 
me gustaban as leas e encantábame a paz, era moi pacífica. Sempre lle resultei aos 
homes un anaco de monumento, un exemplo a seguir por moitas mulleres, daba 
bastante o calo na perruquería. Con dezasete anos aprendín o oficio bastante ben, 
de peitear a bonecas e poñer perrucas pasei a oficial de perruquería. 
Dende entón ata agora tiven varios oficios e sempre me gustou esta profesión. For-
mei unha familia e agora son feliz por todo iso. 
 

PATRICIA COGOLLUDO DE OYA. 

 
Se me obrigasen a queimar todo 
o que escribín e escribirei menos 
unha frase esta sería: "Só a ma-
deira é comparable á incompará-
bel lúa" 
Pois esta é a miña filosofía. 
 

MANOLO TOMÉ. 
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MULLERES EN AL-ANDALUS     
PARTE I 

 
A situación da muller nas sociedades islámicas foi un tema que tradicionalmente fascinou ao 
mundo occidental. O arquetipo máis utilizado é o dun harén de moitas mulleres vixiado por 
eunucos. 
Existen obras pictóricas que establecen a muller como obxecto sexual, tamén existen obras 
escritas que fomentan esa imaxe. 
Lady Mary Wortley Montague que era a muller do embaixador británico en Constantinopla a 
comezos do século XVIII, coñeceu de preto moitas mulleres otomás e deixou escritas nas 
súas cartas acertadas observacións sobre esas mulleres. 
Non hai moito que as mulleres musulmás empezaron a ter unha voz propia escoitada tamén 
en occidente grazas a unha análise consciente da súa situación. 
Segundo Henri Peres a muller andalusí gozou dunha liberdade pouco acorde coas normas da 
sociedade islámica clásica. 

Existe o problema nas investigacións históricas sobre a 
muller en Al-Andalus por que nos textos a muller aparece 
de forma esporádica e outras veces en voz propia. 
Al-Andalus non é un episodio alleo da historia de España 
se non un período máis da evolución secular dos seres islá-
micos. De tal forma que o estudo das mulleres tampouco 
pode excluírse da historia da península e o mesmo pode 
dicirse da muller na sociedade e na cultura. Pero aínda 
queda moito que investigar. 
As mulleres sobre as que temos máis datos pertencen a 
grupos sociais moi concretos e a maioría relacionadas coa 
actividade cultural. Son mulleres do ámbito cortesán (tanto 
da nobreza coma escravas), son poetisas, letradas, secreta-
rias, calígrafas ou mestras. 

As noticias sobre poetisas e mulleres no coñecemento encóntrase nun xénero profundamente 
islámico: os dicionarios biográficos. Estes dicionarios conteñen moita información biográfi-
ca sobre "auténticos anuarios universitarios". Dese enorme conxunto de biografías, 116 están 
dedicadas a mulleres. Comparativamente co número de biografías dedicadas aos homes é 
moi inferior. Observamos que unhas mulleres se dedican á "cultura profana", poesía, belas 
artes, música, canto, mentres outras se ocupan de temas máis propiamente islámicos, Corán, 
dereito ou tradición. A cabalo entre estes dous grupos de intereses poden situarse os estudos 
sobre a lingua e gramática árabe. As mulleres que se dedican ás ciencias islámicas proceden 
de familias acomodadas puramente árabes, convertidas ao islam ou bérberes. 
Estas mulleres proceden de familias de ulemas, teólogos musulmáns coñecedores das leis e 
as institucións relixiosas do Islam. Moitos destes ulemas son comerciantes, artesáns, propie-
tarios de terreos rústicos, xuíces, notarios ou funcionarios da administración pública. Trátase 
xeralmente de clases medias altas ilustradas. 
Neste ambiente de dedicación ao coñecemento é o que produce un maior número de estudo-
sas. Chama a atención, ao examinar as súas biografías, como na súa maioría foron cultivadas 
polos seus pais, irmáns ou os seus maridos. O sistema de ensino andalusí é diferente ao das 
universidades actuais, o interesado en formarse ía escoitar a afamados mestres, despois se 
querían ían a outras cidades a escoitar outros especialistas e por último facían unha viaxe de 
estudos por outros países. 
 

BENJAMÍN NOGUEIRA. 
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EMILIA PARDO BAZÁN 
(A Coruña 1851 – Madrid 1921) 
 
Asidua lectora dos clásicos españois interesouse tamén polas novidades literarias estranxei-
ras. 
Alternou a súa vida en Madrid con estanzas en Galicia e frecuentes viaxes por España e 
Europa. 
En 1876 deuse a coñecer como escritora cun estudo crítico de Feijoo e unha colección de 
poemas publicados por F. Giner de los Ríos. 
En 1879 publicou a súa primeira novela titulada "Pascual López", influída pola lectura de 
P. A. Alacón e de Valera. 
Na revista "A Época" publicou unha serie de artigos sobre Zola e a novela experimental 
que a acreditaron como unha das principais impulsoras do naturalismo en España. 
"Cunha viaxe de noivos" de 1881 e "A Tribuna" de 1882 iniciou a súa evolución cara a un 
matizado naturalismo. 
Seguirán obras como "A Revolución e a novela en Rusia" de 1887, “Polémicas e estudos 
literarios” de 1892 e "A literatura francesa moderna" de 1910. De 1891 a 1893 publicou 
unha revista mensual, "Novo teatro crítico" integrado por relatos, ensaios e recensións dos 
que era a única redactora. 
O naturalismo de Pardo Bazán manifestouse nas súas novelas a partir de “Unha viaxe de 
noivos" e "A tribuna", que coetánea da "Cuestión palpitante" marca a máxima afinidade da 
autora co método naturalista. 
"O cisne de Vilamorta" de 1885 representa unha paréntese dentro desta orientación conti-
nuada cos "Pazos de Ulloa” 1886 a 1887, a súa obra mestra. "A nai natureza" de 1887, 
"Insolación" e "Morriña" de 1889 e "Unha cristiá" de 1890, mostran unha evolución cara ao 
simbolismo e o espiritualismo que caracterizan á literatura finisecular. 
Na narrativa de Pardo Bazán é notable a autonomía que cobra a acción, a axilidade nas des-
cricións mais minuciosas e a fluidez dos diálogos. 
Os seus contos ou relatos, máis de cincocentos, adscríbense a esta evolución. 
É tamén autora de libros de viaxes como por exemplo, "Ao pé da torre Eiffel" de 1889, 
"Pola España pintoresca" de 1895, e de biografías como "San Francisco de Asís" de 1882 e 
"Hernan Cortes" de 1914. 
 

ALBERTO LAGO 

FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO 
 
Símbolo do galeguismo histórico. Morreu en novembro do 2010 aos 97 anos na súa casa 
da praza de Compostela en Vigo, sendo esta a súa cidade dende o ano 1939. Durante 
moitos anos foi o director da fundación Penzol e o principal referente da cultura galega 
do século XX, no ano 1995 a súa biblioteca e todo o seu patrimonio cultural, unha bi-
blioteca-museo levará o seu nome no casco vello de Vigo. Foi un dos creadores do día 
das letras galegas. Escritor e conferenciante, estudou o bacharelato elemental e supe-
rior pola rama de letras nos Escolapios de Monforte de Lemos. Lendo a Vicente Risco 
adquire o compromiso e ideoloxía galeguista no ano 1947, estudou filosofía, letras e de-
reito, pasou a ser axudante de dereito civil e de aí a catedrático de familia e dereito su-
cesorio. Na ditadura chamou Franco anos escuros e gran desacougo. 
 

CARLOS TORRADO. 
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BAIXO A SOMBRA DO XAGUAR 
Grazas Sthephen Jay Gould*, ante ti sácome o sombreiro! 

 
No máis alto do templo do sol xemía o seu silencio a estatua do xaguar negro, un 
sol branco polas nubes, tocaba a súa cabeza de felino mentres unha sombra se 
achegaba cauta. 
Eu, apenas unha muller de dezaseis, loura como o ouro, branca como a neve da 
montaña, de corpo atlético labrado en mil aventuras que sen deixar tatuaxes marca-
ron cicatrices de pelexas a navalla e de sufrimento mental. 
Subira miles de escaleiras graníticas para chegar, desafiando a luxurian-
te vexetación co meu afiado machete,  e agora, tres semanas máis tarde, contem-
plaba a colosal estatua cun degusto de misterio e unha sospeita de certeza. 

Sen dubidalo, metín a man de Violeta 
entre as ominosas fauces do mons-
tro, estas pecháronse e sentín unha 
dor lacerante, ao tempo que o san-
gue fluía entre os cairos de obsidia-
na. Un estrondo indescritíbel fixo cla-
mar á montaña e o ceo cubriuse de 
todas as aves da selva, guacamaios 
azuis e vermellos, que-
tzais, hoacines, aguias harpías, coli-
brís... 
Unha lousa deslizouse baixo o vento 
da besta, que abriu a súa boca libe-
rando a miña man e puiden outear a 
insondable sima da cidade Escondi-
da. Iluminada pola luz de incontabels 
farois de gas, que descubrían un 
mundo pechado, escavado no interior 
da montaña. Unha espiral que dende 
o cume se ía abrindo máis e máis ata 
perderse nun fondo de luz, que se-
gundo as crónicas de Isidoro Ruiz 
chegaba ás entrañas da terra. O aire 

estaba repleto de globos, dirixibles e mil dispositivos de vivas cores, menos pesa-
das que o aire, cos que os escondidos viaxaban polo seu mundo vertical. Cada ni-
vel tiña a súa propia vexetación, que pendía do abismo como segundo a lenda o 
facían os Xardíns de Babilonia. 
Enormes ascensores de ferro forxado e motor hidráulico conectaban os distintos 
estratos. O primeiro estaba dedicado á industria e nel se abrían fábricas con chemi-
neas de negra feluxe, onde se producían os mil obxectos que precisaba unha so-
ciedade autosuficiente, pois ninguén, a parte da que narra e Isidoro, atravesaron o 
albor daquel mundo. 
Toda a cidade fala ao unísono o mesmo idioma, que recorda ao italiano. Non coñe-
cen o significado da palabra argot. O meu coñecemento do idioma da bota e a con-
cidencia da nosa linguaxe xestual permitiume unha comunicación fluída. Así com-
prendín mellor as súas manufacturas delicadas, caprichosas, artesás e sempre co-
loristas, que denotaban un traballo pausado no que o estres non estaba presente e 
que no oveiro, máis que esforzo, deixaba goce. 
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Os escondidos habitaban un universo de madeiras onde as casas, o pavimento e 
ata os farois son deste material. Paseaba polas súas rúas cos ollos abertos ao 
asombro, cando fun raptada por un morcego xigante. O pánico atrapoume entre as 
súas poutas, e tardei un bo anaco en decatarme que a besta ía montada por un ho-
me, que dirixía ata os seus máis pequenos movementos. 
Desta forma ingresei no mundo dos homes morcego, pois non teño outra forma me-
llor de clasificalos. 
O meu secuestrador arrastroume durante horas máis e máis abaixo ata chegar a 
unha selva tropical, hábitat natural destes seres, que dende nenos se crían entre o 
seu gando de morcegos e nel encontran aos seus mellores amigos. Coñecen cega-
mente cada canto do corpo dos seus animais e tamén o seu carácter. E xa dende 
os seus primeiros pasos pastorean as súas mandas de quirópteros vermellos de 
tres metros de altura e gustos fruxívoros. Para desprazarse cabalgan sobre as súas 
orelludas cabezas ou ben cólganse das mamilas das femias. Os acarician constan-
temente, xogan con eles e danlles mil lambetadas. Ademais, adórnanos con colares 
e pendentes de ouro. 
De adultos dedícanlles fermosas cancións, danzan na súa honra e entre eles bus-
can a súa parella e voan á súa lúa de mel. Co tempo aprendín a recoñecer as súas 
virtudes e deixei de ser prisioneira para coñecer o verdadeiro amor. Pero continuan-
do co relato dos seus costumes, hei de dicir que os morcegos son grandes produto-
res de leite, mentres outra especie, do tamaño dos nosos raposos voadores, se uti-
lizan como carne. 
Co pataxio das ás fan as súas casas e as súas roupas. Se ben non comen o seu 
gando, salvo que morran de morte natural, beben o seu sangue con deleite, facén-
dolles un corte no pescozo cun coitelo afiado, mesturándoa co leite e des-
pois cauterizan a ferida co coitelo incandescente. 
Están sempre a falar dos seus animais e, ata os piropos dedicados ás súas mulle-
res, fan referencia á beleza dos seus morcegos. O seu amor polo gando é tal, que 
se poñen os mesmos nomes que o dos seus adorados. 
Levaba dez anos vivindo entre este pobo aéreo cando as súas mandas sufriron 
unha gran mortaldade por unha epidemia de rabia, que tamén afectou aos pasto-
res. Agora se recuperaron e pasou a fame causada por este desastre, pois a súa 
dependencia dos quirópteros é total. 
Ata aquí chega o meu relato, que deixo á impredicíbel sorte deste globo, coa espe-
ranza de que algún día sexa lido polos habitantes do mundo exterior. 
 
 
*  S. J. Gould (1941-2002) Paleontólogo estadounidense, divulgador científico, home de 
esquerdas, codescubridor da teoría do equilibrio puntuado. En fin, unha mente brillante. 

 
MANOLO TOMÉ 
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DOLORES IBARRURI “A PASIONARIA” 
 
 
Naceu en Gallarta o nove de decembro de 1895 e finou en 
Madrid o doce de novembro de 1989. Foi unha política es-
pañola. A Pasionaria destacou como dirixente política du-
rante a Segunda República e a Guerra Civil. A súa loita po-
lítica uniu a loita polos dereitos das mulleres para demostrar 
que as mulleres, foran da condición que fosen, eran seres 
ceibes para elixir o seu destino.  
No ano 1910 vese obrigada, pólas condicións económicas, a 
abandoar os estudos de mestra.Comezou a traballar de cos-
tureira e serventa. Casou con Julian Ruiz co cal estaría ca-
sada dez anos, participando con el na folga de 1917. Un ano 
mais tarde utilizou o pseudónimo de A Pasionaria nun arti-
go de prensa titulado “El Minero Vizcaino”. 
Dolores Ibárruri participou -xunto coa agrupación socialista 
de Somorrostro, da que era membro- na escisión do PSOE 
que deu lugar ao nacemento do Partido Comunista de Espa-
ña (PCE) en 1921.Dende o comezo ocupou postos de res-
ponsabilidade sendo detida varias veces, e chegou a formar 
parte do comité central en 1930. No ano 1931 presentou a 
súa candidatura nas eleccións ás cortes xerais sendo derro-
tada. No mesmo ano empeza a traballar na redacción do 
“Mundo Obrero”. Tivo seis fillos os cales morrerían sendo 
moi novos. Foi encarcerada varias veces debido aos seus 
fortes e punzantes discursos e á súa activa militancia nas 
manifestacións comunistas. Pouco tempo despois se desta-
cou no Congreso dos Deputados da II República como 
deputada do Partido Comunista por Asturias. Nas eleccións 
de febreiro de 1936 foi elixida deputada por Asturias. Figu-
ra relevante durante a Guerra Civil, foi elixida vicepresi-
dente das Cortes Republicanas en 1937. 
A partir da Guerra Civil convertirase nun mito, sendo seu o 
lema «No pasarán!» acuñado durante a defensa de Madrid. 
Opúxose á capitulación do coronel Casado.  
Tras o final da Guerra exiliouse na URSS. No ano 1943 foi 
nomeada secretaria xeral do PCE, no ano 1961 presentou a 
dimisión pasando a ocupar a presidência do PCE, sendo 
sustituida por Santiago Carrillo. 
Volveu a España en 1977 e foi elixida deputada do PCE por 
Asturias nas primeiras eleccións tras a ditadura. Finou no 
ano 1989 sendo aterrada no cemiterio civil da Almudena. 
En 1962 publicou as súas memorias: O único camiño. En 
xuño de 2005 é elixida presidenta do PCE a perpetuidade.   
 
 

CARLOS TORRADO. 

ELISA 
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CINE 
AUGA 

 
 

Ficha técnica: 
 
Título: Auga 
Título Orixinal: Water 
Xénero: Drama 
Nacionalidade: Canadá, India 
Ano: 2005 
Director: Deepa Mehta 
Guión: Deepa Mehta 
Reparto: Lisa Ray, Seema Biswas, John Abra-
ham, Sarala, Manorama, Kulbhushan Kharban-
da, Waheeda Rehman, Raghuvir Yadav. 

 

-Sinopse: 

A historia transcorre en 1938, na India colonial, en pleno movemento de emancipación lide-
rado por Gandhi. Segundo as crenzas indúes, cando unha muller casa, convértese na metade 
do home. Polo tanto, se o home morre, considérase que a metade da esposa morreu. Os li-
bros sagrados din que unha muller ten tres opcións, casarse co irmán mais mozo do seu de-
funto esposo, arder con el ou levar unha vida de total abnegación. 
 
Celébrase unha voda pero deberíase celebrar un enterro, casan a Chuyia, unha nena de oito 
anos cun moribundo marido que morre na noite de vodas. O encineran á beira do río sagrado 
e Chuyia prepárase para a vida que lle organizaron. Aféitanlle a cabeza e píntanllela con cúr-
cuma, lévana ao Asharm onde vai pasar o resto da súa vida. 
Pero o Asharm gobernado por unha especie de gárgola xigante chamada Mazumati, é unha 
farsa que controla a vida das reclusas. O chulo local trae marihuana á gobernadora do 
Asharm, e entréganlle a cambio ás viúvas máis novas para que se prostitúan ata que perden o 
seu atractivo. 
 
A auga é unha constante na película, non só como metáfora, se non tamén como instrumen-
to. Á beira do río está Kayani, compañeira de Chuyia, e coñece a Narayan, un mozo seguidor 
de Gandhi. Estuda dereito e apoia a revolución social pregoada por Gandhi. Con Chuyia co-
mo mensaxeira, a imposible relación entre Kayani e Narayancomeza comeza a florecer. 
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CINE. 
FALCÓN MALTES. 

 
-Ficha técnica: 
 
Dirección: John Huston 
Producción: Hal B. Wallis 
Henry Blanke 
Guión: John Huston 
Música: Adolph Deutsch 
Fotografía: Arthur Edeson 
Reparto: Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, 
Gladys George, Jerome Cowan, Sydney Greenstreet, 
Elisha Cook, Jr. 
Productora: Warner Bros. 
Montaxe: Thomas Richard. 
Dirección de arte: Robert M. Hass. 
Son: Oliver S. Banestoon. 
Vestario: Onvy Kelly  

 
 
-Sinopse: 
No século XVI templarios da orde de Malta 
decidiron obsequiar cunha figura dun falcón 
de ouro macizo, con incrustacións de exquisi-
tas xoias e marfil, a Carlos V como agradece-
mento por unhas prerrogativas concedidas a 
eles. Pero o regalo nunca chegou ao monarca 
porque foi roubada por piratas. 
Catrocentos anos despois o detective Sam 
Spade acepta o encargo dunha rapaza que 
quere encontrar a súa irmá, que desapareceu 
cun tal Floyd Thursby, un home sen escrúpu-
los. 
 
-Crítica: 
Asasinatos e roubos danse cita nesta película, 
sendo un brillante exercicio de suspense, todo 
un clásico do cine negro. 

 
-Premios: 
Foi nomeada en 1942 a tres Oscars, mellor 
pelicula, mellor guión e mellor actor secunda-
rio. 
Adóitaselle considerar como a película que 
marca o comezo do cine negro. 
 
 
CARLOS TORRADO 
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