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Portada e Contraportada
Pedro Díaz Lorenzo
Trinta anos fai que se botou a navegar esta nave
no mundo da cultura e do deporte, inmersa a cotío
nas diferentes actividades e inquietudes deste pobo.
Xentes entrando e saíndo desta entidade, aportando
ideas, traballo, en definitiva, executando e dando a
coñecer esta asociación e como non a Illa. Mandáronme a min, por ser o presidente, dicir unhas palabras
sobre esta asociación.Traballo custou, mais aí as van:

Saúda

2

Equipo de Redacción.

Poemas

3

Xosé Mª Vila Ribadomar

Festa Marítima en Brest 2008

4

Mª del Carmen Aguín Bea
Dorna é como ese bote que vedes na portada
desta revista. Mais hai un mariñeiro que navega nel
coa man tendida, invitando a subir a bordo para
navegar xuntos e abrindo as portas a toda aquela persoa que queira aportar o seu grao de areia a
prol da cultura e o deporte deste pobo. Neste trinta
aniversario que estamos a celebrar, soio queda dicir
que disfrutedes das distintas actividades e en nome
de esta asociación A.C.D.Dorna, agradecer a todas
aquelas persoas que co seu esforzo e dedicación
fixeron posible que esta nave se mantivese firme no
seu rumbo.

30 Anos da Constitución-Historia 9
Xoan Dopico
30 anos non é nada
(aniversario Dorna)

11

Helena Domínguez

30 anos e máis de Dorna e da Illa 13
Exposición

Montes: usos e desusos

17

María Oubiña

De memoria

20

David Rodríguez

Historia dunha dorna

24

M. Barreiro

Entrevista con Marcos Nine

26

Maruxa Núñez

EQUIPO REDACCIÓN
Xavier Santiago Pena (Coordinador)
Xoán Dopico Orjales
Dolores Barreiro Santos
José M. Villanueva Guimeráns
Xavier Blanco Castiñeira
Maica Otero Cores
Ramón Gago Rodríguez

A.C.D. DORNA
Enderezo Postal:
A.C.D. Dorna
Rúa Con do Moucho, s/n
36626 - Illa de Arousa

www.acddorna.org
acddorna@yahoo.es

TLF. CONTACTO - 646 85 45 98
A edición desta Revista está subvencionada pola
Xunta de Galicia-Presidencia Secretaría Xeral de Política Lingüística.

2

RevisTa DorNa

| Maio09

a

POEMAS VILADOMAR

A devoración das Illas
Traballo inédito de Xosé María Vila Ribadomar

No cuarto dous renazo
miña ben calada,
érgome na araucaria
e nas moradías da carne aberta
co músculo rexo.
Apártome da pouta das esfinxes.
corando a néboa precisa
na cama de pedra e waltz
co teu van apreixado,
ó torna-la vista no azulexo.
Co sismo nas rexións calorosas
seica sentas nun curruncho
contra o esquecemento, e a seca.
Desculpas, por todo, o silenzo
co relanzo flluído
e arranxo as alfaias da vulva
na cociña do amidón,
e dou de cocer as patacas.
Rabuño a fala
na cortiza das árbores
coa fervura das noites glaciais,
e baixo ás lámpadas
da miña bolboreta xenital.

Descalzas o veludo e o polén sobre min
co teu nome nidio
e a chave, a chave do dous,
a chave da luz
a chave de tódolos cuartos escuros, ata logo
e camiñas polo meu corpo nu
co cabalo da saliba nos pezóns.
Asinto, miña ben calada,
calas ti e calmo eu
conxugando tódolos verbos copulativos
nos elos do hiperespazo
ata que me leves, preso
déitome coas chaves postas.

No meu corpo teño
somentes 12 quilómetros de costas
e o esgazo da crueldade.
Perdo a miña bicicleta de paus
no medio do grei
con ella inda podería irme
esnaquizado, e logo apega-los anacos
cun chisco de cuspe,
defraudado,
¡disque que pega tan mal
o músculo con esgarros!
12 miserentos quilómetros
recén pegados: somentes podo ser eu,
de costas ó mar.
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Festa Marítima
en

2008

Celébrase en Brest, unha cidade situada no
noroeste de Francia, na rexión da Bretaña,
que os franceses chaman “Finisterre”, unha
grande festa marítima, na que se reúnen cada
catro anos unha gran cantidade de barcos
de tódalas nacionalidades e na que a maior
parte deles, teñen moitos anos, ou foron
recuperados, fixéronse a imitación doutros
antigos ou son de novas tecnoloxías.
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Por Mª del Carmen Aguín Bea

FESTA MARÍTIMA EN BREST

Os diferentes países do mundo
van alí, a esa cidade, a amosar os
seus barcos e a ensinar como eles
se desprazaban polo mar. Dan polo
tanto a oportunidade a tódalas persoas que o queiran ver e coñecer,
como funcionan eses barcos, como
navegan e como eles fan, para se
desprazaren mellor polo mar, coa
axuda das mans ou do vento, usando para iso remos, velas … ou os
movementos do corpo, como facian
os vietnamitas para desprazar unha
embarcación en forma de cesto.
Polo tanto Brest convértese
nun escaparate mundial de barcos
e iso atrae a moita xente, -non só
do país, se non de toda Europa-,
que lle guste navegar ou que se
sinta atraída pola navegación e
polos barcos. Esta festa dura unha
semana e os peiraos e os pantaláns
de Brest, onde están eses barcos
en exposición, son visitados por
milleiros de persoas de tódalas idades e nacionalidades que os poden
ver, visitar, sacarlle fotos… incluso
navegar neles.
Para amosa-las embarcacións
e que o público poida ver como
funcionan, compren persoas que
estean familiarizadas con elas;
por iso desprazámonos ata alí uns
cuantos privilexiados, -entre
os que me atopo-,

das diferentes asociacións que hai
en Galicia; pois Galicia é este ano
a invitada principal para amosar
as súas embarcacións tradicionais,
xunto con Noruega, Croacia, Vietnam e Madagascar.
Unhas semanas antes de
desplazarnos a Brest os directivos e
compoñentes das asociacións que
iamos ir alí, tivemos unha reunión
no Museo do Mar, en Vigo, coas
autoridades encargadas do evento,
para explicarnos como ia se-la viaxe
e o que se pretendía ao ir alí.
O traballo das asociacións será
conxunta, traballarase coma un colectivo de xente que somos, esixíndoselle aos seus compoñentes:
puntualidade, seriedade no traballo
e facer quendas. Seremos alí en
representación de Galicia corenta e
dúas asociacións e levaranse entre
todas, vinte e cinco embarcacións:
dornas, botes, gamelas, lanchas
xeiteiras, galeóns ... Cada asociación
ten o seu responsable. Acompañarannos na viaxe dous grupos representantes da nosa música tradicional . “Treixadura e Leilia”, a delegada
de cultura da provincia da Coruña e
a directora xeral para o deporte da
provincia de Pontevedra.
Despois de quedar aclaradas as
cousas: os barcos que irán, onde
cargarán os barcos cada asociación, o que temos que levar cada
navegante …etc., todos marchamos
para a casa cun pequeno plano dos
peiraos de Brest, de onde estarían
situadas as distintas embarcacións
e onde estariamos aloxadas as per-

soas que iriamos nesa delegación
galega.
Unhas semanas despois, as
embarcacións que pertencen ás
asociacións da nosa ría -Arousaque irían a Brest, foron cargadas en
camións no peirao de Tragove, en
Cambados, baixo a supervisión de
Uxío.
As persoas que fomos a Brest,
aloxámonos en varías residencias e
tivemos que vixiar as nosas embarcacións que estaban nos pantaláns,
navegar nelas ás horas nas que
a organización así o dispuxese e
vixia-los postos nos que estaban
en exposición as maquetas das
diferentes embarcacións que se
levaron alí. Os que falaban francés, -ou os que non o falaban, con
axuda dun intérprete-, explicarlles
as persoas que se achegaban aos
postos: a construción da dorna que
se estaba a facer, os accesorios que
leva consigo, o barco que se poñía
arriba en exposición na “Village”,
- unha explanada que quedaba no
medio dos postos-, e onde había un
escenario no que ás oito da tarde
se facía a actuación folk por parte
de Treixadura ou de Leilía-, darlle
á xente folletos informativos de
Galicia, etc
Teño que salientar que nas
actuacións que houbo dos grupos
galegos sempre houbo un cheo, e
notábase que á xente lle gustaba
porque viñan ao día seguinte preguntar se tiñan actuación ou se ían
a actuar no festival celta de Lorient.
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No obradoiro de baile que
impartía pola tarde, Montse, unha
das compoñentes de Leilia, sempre
había xente, non só galega, se non
francesa, disposta a aprender a
bailar jota e muiñeira.
Toda a festa de Brest, está
montada nos peiraos, na parte de
abaixo; pois Brest cidade está no
outeiro, na desembocadura do río
Penfeld. Esta cidade foi bombardeada polos aliados durante a segunda
guerra mundial, xa que os alemáns
tiñan alí a súa base de submarinos, polo que quedou totalmente
destruída. Cando se reconstruíu,
unha parte da desembocadura do
río pasou a formar parte da mariña
francesa e na outra parte hai un
castelo, que é o museo nacional da
mariña francesa. A continuación do
castelo, foi onde construíron eses
peiraos comerciais tan enormes,
que teñen edificios no medio para :
oficinas, venda de tikets para visitar
as illas que se atopan cerca ou
para dar unha volta en barco pola
bahía…, incluso hai unha carpintería de ribeira. Teñen eses peiraos un
dique de abrigo, por iso a navegación está restrinxida dentro do
dique, pola cantidade de barcos
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que hai; por fóra
do dique navegan
os barcos grandes e
tamén os pequenos cando
non hai tanto vento.... A baixada
dende a cidade ao río e aos peiraos,
dende unha altura considerable,
faise baixando escadas, cruzando
unha gran ponte sobre o río que é
levadiza ou baixando pola estrada
en curvas; pois a pendente non é
pouca. O que queira asistir á festa,
ten que pagar e os prezos varían,
segundo sexas adulto ou neno, ou
se asistes un día, dous, ou toda a
semana. Polo tanto toda entrada
aos peiraos queda pechada aos
coches, e os visitantes pasan coa
súa entrada correspondente polos
lugares sinalados pola organización.
Os tripulantes das embarcacións,
temos un distintivo colocado no
pulso para poder entrar e saír dos
peiraos.
Nestes peiraos, os países invitados, teñen as súas exposicións, os
seus estánds e teñen nos pantaláns
dos peiraos, os seus barcos que
se poden visitar. No centro destes
peiraos, está a exposición de Galicia,
á súa dereita mirando para o mar
está a de Noruega e a súa esquerda

a de Croacia. E andando dunha media hora
a vinte minutos e cruzando o río
están a delegación de Vietnam e a
de Madagascar. A rúa principal que
vai polo lado de arriba dos peiraos,
convirtese nun desfile continuo de
xente.
A toda esta xente tamén hai
que darlle divertimentos e tódalas
tardes sobre a mesma hora, aparecía un enorme dragón mecánico
botando fume pola súa boca que se
abre e se pecha. O dragón bastante
conseguido, estaba feito cunha
grúa de pinta-las fachadas das
casas; parábase de cando en vez no
medio da rúa e saía unha rapaza
facendo acrobacias cunha tea que
colga dende a boca do dragón ata o
chan. Tamén había pola rúa desfiles de gaiteiros bretóns, bandas de
tambores, charangas tocando cun
grupo de xente que bailaba ao seu
son, vestidos coa típica camiseta de
raias da Bretaña e, no edificio situado xunto aos nosos expositores,
facían un baile acrobático, colgados

FESTA MARÍTIMA EN BREST

de cordas no edificio dúas persoas,
ao son dunha gaita ... Os nenos
tampouco quedaban esquecidos.
Para eles había xogos populares
e talleres de todo tipo onde uns
monitores explicábanlle aos nenos:
como funcionaban as mareas, a salinidade, a flotación dos corpos, os
vasos comunicantes, empregando
para iso materiais reciclables como
os envoltorios de ovos de chocolate,
as botellas de plástico, as palliñas
para solver…
Uns altofalantes cunha sintonía
característica, explicáballes aos
visitantes as actividades que se celebraban cada día; pero ao mesmo
tempo cada país, no peirao que tiña
asinado, tamén tiña as súas propias
actividades que aínda que se adaptasen as da organización da festa,

facilitaba que os visitantes puidesen elexir en cal desas actividades
estaría e a que hora da mañán ou
da tarde..
O que é impresionante e ve-la
cantidade e persoas de tódalas
idades que se move polos peiraos
para ve-los diferentes barcos atracados nos pantaláns. As veces había
unhas grandes colas de xente para
visita-los pantaláns, pero toda esta
organización non sería posible se
non fose pola chea de xente voluntaria que había axudando na organización da festa. Estes voluntarios
fan posible que esta celebración
sexa o máis doada posible: supervisan as colas, dan información aos
visitantes, bailan nos desfiles, están
nas casetas de información, venden
recordos da Bretaña, están de mo-

nitores nos xogos dos nenos...
O despregue da organización
é grande; e iso non só se ve na
cantidade de aseos instalados para
a ocasión, incluso duchas para os
navegantes, se non que se nota en
case que todo e pálpase no ambiente.
A parte dos bares e restaurantes que se atopan polas rúas que
van aos peiraos hai postos nos
que se vende de todo: camisetas,
roupa, churros, cervexa, pan, crepes,
mexillóns, bocadillos, obxectos de
calquera lugar, barcos de artesanía,
roupa de marca bretoa, posters…
Se polo día hai festa, pola tardenoite, cada país invitado ten os seus
concertos con grupos traídos para
a ocasión, marionetas que cantan,
tocan e bailan coma as do pavillón
vietnamita, música folk,...
A partires das once empeza un
desfile de embarcacións polo mar.
Os barcos de un, dous, tres ou catro
mastros con tódalas velas despregadas e remolcados por barcos a
motor, pasan por diante das persoas
que están sentadas ou de pe, nos
peiraos, nos pantaláns, nos barcos,
nos varadoiros e ramplas ... coma se
dun desfile de modelos se tratase. A
xente contémplaos ensimesmados,
coma se fosen saidos dun soño de
fantasía.
Este ano un barco ruso de catro
mastros o “Kruzhensten” foi un do
máis visitados e o máis impresionante no desfile, xunto cun enorme
destrutor da mariña francesa que
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non desfilaba pero que sempre tiña
grandes colas para visitalo.

chea de ignorantes se empeñen en
chamalo dialecto.

Ver eses grandes veleiros,
con tódalas velas despregadas e
iluminadas cunhas potentes luces
de cores impresionaba a calquera.
Mentres desfilaban, escoitábase
unha música elixida para a ocasión,
-parecía unha aparición no medio
da noite-, coma se estiveses dentro
dunha película. O día de Francia,
-14 de xullo-, os fogos de artificio
ao mesmo tempo que pasaban os
barcos coa música buscada para a
ocasión, fixeron que o espectáculo
fose inesquecible.

Na Bretaña, existen unhas escolas chamadas “Diwan” -que quere
dicir renacer, medrar-, na que se lles
ensina aos nenos en bretón tódalas áreas, iso non fai que deixen o
francés esquecido; como algunhas
persoas pensan que ocorre co castelán en Galicia, nin levan o bretón
ao extremo de dicir que se está
impoñendo por riba do francés, ou
que o bretón é a lingua asoballante,
como din algúns aquí do galego.

A iso das doce da noite toda a
xente xa ía marchando, pero para
moitos da delegación galega aínda
lle quedaba unha hora de vixilancia para que os nosos postos, non
fosen asaltados polos gamberros
que existen en tódolos lugares.
Como case que tódolos eventos nos
que hai moita diversidade de xente,
é moi difícil conseguir entre todos
unha unión como grupo, pero non
sei se pola música, polo baile, polo
noso cariño ao mar e aos barcos ou,
quizais por ser galegos nun lugar
que non era a nosa terra, fixo que
esa unión fose posible e que todo
saíra como estaba previsto.
Os bretóns teñen un certo parecido cos galegos, non só polas súas
raíces celtas ou pola súa música
tradicional, que tamén leva gaita. A
pesares de ter un clima moitísimo
máis variante có galego; pois nun
só día pode haber frío, calor, choiva,
nubrado, despexado, vento... segue
tendo visitantes a montes que non
se queixan do clima, como sucede
cos que visitan Galicia, pois ves a
todos provistos de chuvasqueiro ou
cun polar para gardarse do frío que
vai as veces.
Os bretóns, tamén loitan pola
súa lingua, coma nós, pero hai
que aclarar que a súa lingua
oficial é o francés e o bretón
non está recoñecido, o galego
si o está polo estado español
como lingua; aínda que unha
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Se Galicia foi a invitada de
honra, é porque ten un patrimonio
marítimo vivo e numeroso que ensinar en Brest ao resto do mundo.
Ata alí levouse unha dorna a medio
facer, que se foi rematando diante
das persoas que visitaban os nosos
expositores, remos, temón, caña,
pau, carenado, encordado… todo
foi feito diante dos visitantes.
Esa dorna chamouse “Javiota”
e alí botouse ao mar, diante
da Conselleira de Cultura e
demais autoridades bretoas e galegas, o día 16
de xullo, día no que
se celebrou a nosa
festa e no que
desfilaron as
nosas embarcacións, pola
noite, coas
luces,
igual
que os
grandes
ve-

leiros. Na “Javiota” navegaron os
nenos da nosa asociación “Dorna”, e
alí, diante de todos, mostraron que
o noso patrimonio marítimo e cultural das embarcacións tradicionais
vai ter continuidade no futuro.
Agora só nos queda dar a coñecer o noso patrimonio marítimo
e fluvial ao resto de Galicia e de
España, para que as autoridades
non se esquezan de que, os bens
culturais que temos, hai
que conservalos e dalos
a coñecer, xa que
forman parte da
nosa identidade
como pobo.

30 ANOS DA
CONSTITUCIÓN

HISTORIA
O 15 de xuño de 1977, son elixidas as
Cortes Xerais pero a ninguén se lle escapa a necesidade de dar vida pronto a un
novo texto constitucional.
Xoan Dopico
Todo comeza reuníndose
unha ponencia formada por dous
progresistas e cinco conservadores,
os chamados pais da Constitución:
- Miguel Herrero de Miñón, xurista.
Pertence a UCD
- José Pedro Pérez-Llorca, alto funcionario das Cortes, pertence a UCD
- Grabriel Cisneros, ex falanxista reformista e agora conservador. Pertence a UCD
- Jordi Solé Tura é o representante
do PCE, intelectual de orixe obreiro
que acabaría anos máis tarde no
PSOE.
- Gregorio Peces-Barba é o representante do PSOE, o experto en dereito constitucional.
- Miguel Roca un catalanista moi
serio e tan boa persoa que acabará
a súa carreira política prematuramente.
- Manuel Fraga representa a Alianza
Popular, ou máis ben sexa Alianza
Popular.
Entre agosto e decembro de
1997 fixeron un anteproxecto que
entregaron o 5 de xaneiro de 1978
aos grupos parlamentarios que presentan as súas enmiendas.
Os pais da Constitución o
examinan e entregan o traballo o 17
de abril a unha Comisión do Congreso que o debate ata o 20 de xuño.
Seguen os debates no Congreso, no Senado e na Comisión
Mixta, dando lugar ao texto que é
presentado a os cidadáns en refe-

rendo o 6 de decembro de 1978.
Por unha serie de razóns técnicas quedan fora da comisión os
nacionalistas vascos. Esta ausencia
pagarase moi caro: o PNV non votará a Constitución, quedando ata
o momento fora do Pacto Constitucional, se ben o acata.
Sobre os numerosos debates
para chegar ao texto definitivo, existen moitas anécdotas, sendo as máis
famosas as relativas as “reunións
secretas” entre Fernando Abril Martorell de UCD e Alfonso Guerra do
PSOE, Todo comeza reuníndose
unha ponencia formada por dous
progresistas e cinco conservadores,
os chamados pais da Constitución:
- Miguel Herrero de Miñón, xurista.
Pertence a UCD
- José Pedro Pérez-Llorca, alto funcionario das Cortes, pertence
a UCD
- Grabriel Cisneros, ex falanxista reformista e agora
conservador. Pertence a UCD
- Jordi Solé Tura é o representante do PCE, intelectual de orixe
obreiro que acabaría anos máis
tarde no PSOE.
- Gregorio Peces-Barba é o representante do PSOE, o experto en dereito constitucional.
- Miguel Roca un catalanista moi
serio e tan boa persoa que acabará
a súa carreira política prematuramente.
- Manuel Fraga representa a Alianza
Popular, ou máis ben sexa Alianza

Popular.
Entre agosto e decembro de
1997 fixeron un anteproxecto que
entregaron o 5 de xaneiro de 1978
aos grupos parlamentarios que presentan as súas enmiendas.
Os pais da Constitución o
examinan e entregan o traballo o 17
de abril a unha Comisión do Congreso que o debate ata o 20 de xuño.
Seguen os debates no Congreso, no Senado e na Comisión
Mixta, dando lugar ao texto que é
presentado a os cidadáns en referendo o 6 de decembro de 1978.
Por unha serie de razóns técnicas quedan fora da comisión
os nacionalistas vascos.
Esta ausencia
pa-
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30 ANOS DE CONSTITUCIÓN

ESPAÑA

GALICIA

PONTEVEDRA

ILLA DE
AROUSA

Electores

26.632.180

2.107.613

606.993

2.805

Votantes

17.873.271

1.058.042

335.200

2.100

67,11

50,15

55,22

75,00

Brancos

632.902

42.092

14.359

23

Nulos

133.786

11.961

4.042

37

Si

15.706.078

942.097

295.075

2009

%

87,54

90,06

89,02

95,50

1.400.505

61.892

21.724

31

7,89

5,92

6,56

1,40

%

Non
%

Fontes: Ministerio do Interior e arquivo persoal
garase moi caro: o PNV non votará a Constitución, quedando
ata o momento fora do Pacto
Constitucional, se ben o acata.
Sobre os numerosos debates para chegar ao texto definitivo,
existen moitas anécdotas, sendo as
máis famosas as relativas as “reunións secretas” entre Fernando
Abril Martorell de UCD e Alfonso
Guerra do PSOE, reunións motivadas porque o “texto” se está aprobando por unha maioría formada
por UCD e AP e tanto a Coroa como
o Presidente Adolfo Suárez, temen
que no próximo programa electoral o PSOE presente unha revisión
constitucional.

O texto foi aprobado o 31 de
outubro no Congreso por 325 votos
a favor, 6 en contra (1 de EE e 5 de
AP) e 14 abstencións (entre elas o
PNV) no Senado por 226 a favor, 5
en contra e 8 abstencións.
O mércores 6 de decembro
de 1978, e con unha abstención do
33% o pobo español aproba un texto que por primeira vez se consigue
en España por consenso. A Constitución é finalmente sancionada no
Congreso polo Rey Juan Carlos I.
Na Arousa a xornada electoral
foi moi tranquila, os únicos problemas os causados pola pouca experiencia, tanto para os electores como

para os empresarios, que non sabían
ou non querían saber que os obreiros/as tiñan catro horas para poder
cumprir co seu dereito nas urnas.
Polo demais, e como era de
costume nas eleccións anteriores
(tanto nas demócratas da república, como as cousas raras que se
fixeron no franquismo) e como se
verían nas que ían a vir, a participación foi sempre moi alta.

Os responsables dos colexios
electorais e encargado de que todo
marchara ben foron os seguintes:

DISTRITO 01 SECCIÓN 002
GRUPO ESCOLAR
PRESIDENTE:
JOSÉ M. IGLESIAS SUAREZ
VOCAIS:
JUAN OSCAR MAESTÚ ÁLVAREZ
JOSÉ MANUEL NÚÑEZ POUSO
DISTRITO 01 SECCIÓN 003
ESCOLA CAMPO DE PAU
PRESIDENTE:
M. DEL CARMEN DIZ CASTRO
VOCAIS:
JOSÉ LUIS BUA CORES
JUAN MANUEL DIOS AGRA
DISTRITO 01 SECCIÓN 004
PRAZA DE ABASTOS
PRESIDENTE:
JUAN JOSÉ AGRA DIZ
VOCAIS:
LUIS RAMOS BOUZÓN
JOSÉ SUÁREZ CORES
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Aniversario da revista Dorna
30 anos non é nada

O nacemento da revista Dorna na Illa de
Arousa só se comprende tendo en conta dous factores.
Por unha banda, o seu contexto histórico, a transición
da dictadura á democracia, unha época caracterizada polo
renacer cultural galego e o rexurdimento dos movementos
políticos, estudiantís e veciñais. E por outra, a xuventude
dos seus promotores, un grupo de arousáns de vinte e
tantos, comprometidos coas loitas do seu tempo e desexosos
de aproveitar o novo réxime de liberdades en beneficio do
pobo carcamán.
Artigo de Outubro de 2008

Helena Domínguez
Foi en setembro de 1978 cando
un grupo de mozos arousáns decidiu publicar unha revistiña para
dar a coñecer entre os veciños a
asociación cultural que xa levaban
uns anos ensaiando. Daquela, non
existían na illa precedentes de ningunha asociación similar, a “cultura” era unha preocupación menor
nunha vila illada na que todo xiraba en torno ao traballo no mar.
As demandas veciñais centraban
os seus esforzos na reclamación
de infraestruturas básicas, como
a electrificación ou a mellora das
comunicacións co continente. A
maioría dos pais nin consideraban
a posibilidade de “mandar estudar”
os fillos, unha vez rematado o ensino obrigatorio. E como en todas
as épocas e en todos os pobos, os
vellos escandalizábanse cos costumes da xuventude. Entón como
agora, dicíase dos mozos que eran
“uns pervertidos”, “que toleaban
coa drogha” e que a discoteca
Yuma era un “antro”.
A revista saíu á rúa neste ambiente, consciente do ruxe ruxe
veciñal que a acompañaba: “dise
que a asociación cultural é unha
carallada máis que uns cantos comunistas fixeron para quitarlles os
cartos á xente”, escribían no primeiro número da publicación. Pero

lonxe de arredarse, o equipo de redacción amosaba con entusiasmo
os seus plans: crear un cineclube,
organizar conferencias, recitais,
teatro, actividades deportivas... “A
asociación cultural non quere ser o
monopolio de catro ou cinco enteradiños, quere ser o motor que poña
a andar a todos os arousáns que
teñan inquedanzas culturais”, explicaban no editorial do número 3.
En decembro de 1978, tanto a
revista como a asociación xa tiñan
nome, “Dorna”, denominación
elixida entre varias propostas,
por ser este tipo de embarcación
“na súa humildade, un símbolo
do traballo caladiño e constante”.
Xa constituído formalmente, un
dos principais obxectivos que se
fixou o colectivo foi a creación
dunha biblioteca na illa, meta que
acadaría primeiro cun servizo de
préstamo provisional dotado de
mil títulos e, anos máis tarde, coa
construción da casa de cultura,
que albergaría durante moito tempo a única biblioteca existente no
territorio insular.

. . . na súa humildade,
un símbolo do traballo
caladiño e constante.

Ademais de ser un instrumento
de expresión societaria, a revista
Dorna demostrou desde os comezos que os seus intereses eran amplos e en consonancia coas tendencias da época, facendo espazo
nas súas páxinas para artigos sobre
cultura, feminismo, ecoloxismo,
saúde e movemenFoi en setembro
de 1978 cando un grupo de mozos
arousáns decidiu publicar unha revistiña para dar a coñecer entre os
veciños a asociación cultural que
xa levaban uns anos ensaiando.
Daquela, non existían na illa precedentes de ningunha asociación
similar, a “cultura” era unha preocupación menor nunha vila illada na que todo xiraba en torno ao
traballo no mar. As demandas veciñais centraban os seus esforzos
na reclamación de infraestruturas
básicas, como a electrificación ou
a mellora das comunicacións co
continente. A maioría dos pais nin
consideraban a posibilidade de
“mandar estudar” os fillos, unha
vez rematado o ensino obrigatorio.
E como en todas as épocas e en todos os pobos, os vellos escandalizábanse cos costumes da xuventude. Entón como agora, dicíase dos
mozos que eran “uns pervertidos”,
“que toleaban coa drogha” e que a
discoteca Yuma era un “antro”.
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A revista saíu á rúa neste ambiente, consciente do ruxe ruxe
veciñal que a acompañaba: “dise
que a asociación cultural é unha
carallada máis que uns cantos comunistas fixeron para quitarlles os
cartos á xente”, escribían no primeiro número da publicación. Pero
lonxe de arredarse, o equipo de redacción amosaba con entusiasmo
os seus plans: crear un cineclube,
organizar conferencias, recitais,
teatro, actividades deportivas... “A
asociación cultural non quere ser o
monopolio de catro ou cinco enteradiños, quere ser o motor que poña
a andar a todos os arousáns que
teñan inquedanzas culturais”, explicaban no editorial do número 3.
En decembro de 1978, tanto a
revista como a asociación xa tiñan
nome, “Dorna”, denominación
elixida entre varias propostas,
por ser este tipo de embarcación
“na súa humildade, un símbolo
do traballo caladiño e constante”.
Xa constituído formalmente, un
dos principais obxectivos que se
fixou o colectivo foi a creación
dunha biblioteca na illa, meta que
acadaría primeiro cun servizo de
préstamo provisional dotado de
mil títulos e, anos máis tarde, coa
construción da casa de cultura,
que albergaría durante moito tempo a única biblioteca existente no
territorio insular.
Ademais de ser un instrumento
de expresión societaria, a revista
Dorna demostrou desde os comezos
que os seus intereses eran amplos
e en consonancia coas tendencias
da época, facendo espazo nas súas
páxinas para artigos sobre cultura, feminismo, ecoloxismo, saúde
e movementos sociais. Este tipo de
contidos combináronse con asuntos
de actualidade local, desde a política
municipal e a situación da industria
do mar, ata a relación de vodas e
bautizos do último mes ou os resultados futbolísticos do Céltiga.

veciño desde Suiza.
O enfoque da emigración non
se reduciu á exaltación do sentimento de morriña, senón que se
centrou en denunciar as duras
condicións de traballo no exterior,
a través de entrevistas e de artigos redactados polos propios emigrantes. “A situación era jodida.
Vivíamos cinco persoas da Arousa
nun cuarto pequeno”, explicaba
un emigrante retornado de Venezuela. “Había un cuarto de baño
para oito e ás veces había que ir
para traballar coa cara sen lavar”,
contaban desde Suiza.
Outro dos aspectos destacados da revista foi a súa vontade
de reconstruír con rigor a descoñecida historia da illa. Algúns
dos colaboradores van iniciar nas
páxinas da revista unha discusión
intelectual sobre certos acontecementos da historia local, botando
luz sobre interpretacións erradas.
A identificación da illa coa ínsula
Paetanion citada na xeografía antiga romana, as orixes da dorna e
a identificación dos rueiros máis
antigos da vila foron algunhas das
investigacións publicadas.
Dorna puxo tamén o seu gran
de area na dignificación da lingua
galega tras a longa noite de pedra da ditadura. Tratou de liberar
o idioma de prexuízos a través de
varios artigos de opinión e contribuíu á recuperación do galego
para a escrita literaria, prestándolle unha atención especial á poesía, coa creación da sección “Os
nosos bardos”.
A asociación Dorna interrompeu a experiencia editorial en
1980, logo de editar catorce números e recoller o espírito dunha
época. A lectura daquelas páxinas resulta aínda hoxe estimulante, pola modernidade, a ilusión e
o arrouto xuvenil que destilan.
Constitúen, ademais, unha valio-

A publicación esforzouse en
servir de ponte entre os veciños da
illa e os seus parentes emigrados.
Dorna chegou aos principais centros da emigración galega: “recibimos o Faro e La Región, e nin os
lemos. Sin embargo, este lémolo
de cabo a chicote”, dicía a carta
de agradecemento enviada por un

. . . a vixencia de
moitos dos artigos
permítenos extraer unha
interesante conclusión:
o pouco que cambiamos
en 30 anos.
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sa fonte documental para afondar
no coñecemento da Illa durante o
período da transición. Pero sobre
todo, a vixencia de moitos dos artigos permítenos extraer unha interesante conclusión: o pouco que
cambiamos en 30 anos.

A revista Dorna irmá
No ano 2005, e despois de dúas
décadas de interrupción, a revista
Dorna da Illa de Arousa rexurdiu
da man dun novo equipo de redacción, no que se integraron algúns dos fundadores do proxecto
orixinal. Dende entón, e con este
que teñen nas súas mans, leva editados 10 números.
En todo este tempo de ausencia
da revista, outra publicación irmá
logrou permanecer até os nosos
días cunha periodicidade irregular. Trátase da revista “Dorna, expresión poética galega” xurdida
en 1981 grazas á contribución da
xente da illa, tal e como se explica
no adral do primeiro número:
“Velaquí a nosa aventura. Unha
aventura mareira en Compostela,
que se botou a andar este vintecinco de abril, cando os do Movemento de Nova Xeneración Poética Galega, estaban celebrando seu
primeiro ano de vida nun miserabel ateneo tabernario, e chegou
por alí un da Arousa decindo que
os da Asociación Cultural da Illa
afianzaban a tolería poética con
unha publicación real, “Dorna”.
“Dorna, expresión poética galega” desvinculouse dos lazos carcamáns a partir do terceiro número,
e pasou a estar baixo o coidado da
Universidade de Santiago, conservando a denominación da cabeceira. As súas páxinas serviron de
plataforma de lanzamento de autores e autoras noveis que logo se
converterían en nomes importantes no panorama literario galego.
Así que hoxe en día coexisten
dúas publicacións galegas coa
mesma denominación e con orixes
comúns, aínda que moi diferentes:
a revista “Dorna, expresión poética galega” da universidade, que
vai polo número 31. E a que teñen
nas súas mans, a revista Dorna,
editada pola asociación cultural da
illa, que celebra este ano o seu 30
aniversario. Longa vida ás dúas!

30 anos
e emáis
Dornae edadaIllaIlla 30 a
30 anos
máis de
de Dorna
memoria dun pobo

Así eramos

A Ponte e a
súa festa
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O noso mar (as bateas, a
ameixa, a navalla, as redeiras)
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A loita contra o Prestige
(defendendo o noso mar)
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A fábrica de Conservas
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MONTES; USOS DE DESUSOS

Montes
Usos De desusos
María Vázquez Oubiña
Naquel día, tra-la lectura da nova no xornal, un sorriso, un suspiro interno e a exclamación dun: “Que ben!”
marcóume sensación. Non era para menos –penso- aínda que 24 anos,... é unha chea de tempo!, pagaba a pena
aledarse pola información. Logo pasado un tempo e coincidindo con Juan Jesús Diz –presidente da Xunta de
Montes- manifestéille a miña ilusión como veciña pola
noticia, e francamente esperaba tamén un afán similar
pola súa banda, mais o porqué non foi posible atopalo,
son cousas que tenteréi transmitir neste artigo. Con parte
A cuestión é que, esoutro día a
alegría inicial –que me dera a lectura no xornal- foi sepultada pola
información que Juan Jesús Diz
me concedeu. Anoten que é totalmente fidedigna pois non vou falar
dun seica, ou dalgo que oín daquela maneira, senón que foi o propio
presidente da Xunta de Montes o
que me transmitíu que nós, e dicir,
todos, comuneiros/as en activo e
futuros/as temos varios pleitos por
resolver. - É evidente que a directiva
da Xunta de Montes loita pola resolución favorable ós veciños, dentro
do marco legal, das súas posibilidades, e das horas e horas de adicación dunha xente que sacará tanto
desto coma calquer comuneiro/a,
veciño/a, e subliñar que “pelexa por
amor o arte”-. Que a ninguén se lle
escape, pois, que o problema é de
todos, insisto, é de todos nós, e non
dunha directiva entregada a conservación duns espazos verdes, así poís:
vaia con sorte quen se crea que isto
non vai con él/ela.

de datos reais, perfectamente constatados e outras confidencias miñas que son evidentemente pura opinión e,
que haberá a quen non lles guste, pero tamén a quen sí.
Partir dunha situación na cal os “papeis” estexan
claros, penso que se pode obviar a explicación do tan
importante que é , pois nin que dicir ten, que cando calquer susodito/a logra arranxar definitivamente os “papeis para algo” e deixa de dar voltas, piruetas e mesmo
acrobacias administrativo-burocráticas...respira, e eso
que que inda lle queda realmente o “algo” por facer!.

Os pleitos, interrogantes ou chámeselle coma cada un queira, que
temos, hoxe por día, son tres:
a) Un litixio con Costas por
unha área do Bao.
b) O compromiso da Consellería concernente,-pois todos sabemos que as siglas e competencias
administrativas cambian co tempo-,
de sentarse en definitiva a Xunta coa
Xunta de Montes e Concello de A Illa
de Arousa para facer o deslinde de
Carreirrón. Dicir que está aceptado,
e prometido, pero inda queda por
reflectilo sobre o papel.
c) Unha usurpación do terreo.
Este último é o motor deste artigo, así pois voullo contar, tentando
ser o máis pragmática posible e que
a miña conciencia me permita. Inevitablemente falarei dunha serie de
ideas propias que haberá de valoralas cada quen ó seu xeito.

O CASO C:
Un fulano de tal, interésase por
unha parcela lindante a unha da súa

propiedade. Preguntando por dono/a,
entérase de que é unha pertenza das
terras de man común dos veciños
de A Illa de Arousa. Fala con Juan
Jesús alá polo 1.998 demostrando
un interese de compra. Juan Jesús
informaoo de que as posesións da
Xunta de Montes –nosas, de todosnon se venden, mais como ofrecemento a unha solución, respóstalle
que sempre esta a opción dun troco.
Unha parcela por outra equivalente,
falando por suposto dunha valoración previa de ambos predios. A don
fulano de tal as palabras do presidente, que penso eu que moi ben ditas, pois representan non só a conservación dos nosos espazos verdes
senón tamén os intereses de todos
os veciños/as sen discriminación algunha, escorregáronlle tra-las orellas e non probaron oído. Cousas da
vida, ir descubrindo enfermos con
amplo historial de patoloxías. Don
fulano, o meu parecer esta cheo de
males, doenzas e mesmo tumores,
pois tras coller para sí “terra de to-
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dos” ben se pode afirmar que é un
doente de tímpanos frouxos, de
certa obesidade pois ten algún que
outro quilogramo de “jeta”, morro e
outros enseres, un problema dental
de caninos avarentos, e coma todos
sabemos que o peor son os males de cabeza, nestes tampouco se
queda curto, pois estamos ante un
caso de insensibilidade social, prepotencia, gula e falla de dignidade.
Por se están interesados en saber, a
zona está en Testos e o doente ten
unha depuradora. Intromisións no
de todos temos tido, e non só esta.
Outras houbo, verdade?. O curioso
é o perfil: varón en idade adulta,
empresario-negociante –e dicir que
non é calquera que non teña onde
cairse morto- con moita cortiza e
pouca miga. Visto está que 24 anos
de espera hai a xente –enfermosque non lles parece suficiente.
Reflectido este tema, e aínda
que a moitos non lles pareza significativo pois serán darredor de
150m² a miña opinión e que o que
é de todos É DE TODOS, sexa moito
ou unha farangulla -dicir que inda
que esta fóra do “mangado”, pero
xustamente pegado ó muro que o
doente levantou temos tamén un
dos nosos Cons, patrimonio histórico-cultural deste pobo- .
Ahora permítanme que fale
doutras actuacións, os meus ollos
inxustas.
Hai das/dos que pensan, e seguro con grande representación,
que as carencias de terreo físico que
temos no pobo pasan pola doación,
cesión ou sustracción de parcelas
da comunidade veciñal. Para dicilo
máis claramente, se fai falla unha
infraestructura, sexa do tipo que
sexa, cultural, deportiva, sanitaria...
pasa pola solución de “meterlle a pa
ó monte, ladrillo arriba, tira millas e
fin do problema”. A fondura de todo
esto é que non se valora propiamente que os espazos verdes son, non
só necesarios, senón imprescindibles (auga, osíxeno, barreira ante
a erosión, fauna, enerxía, madeira,
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estudos, menciñas, productos complementarios, pantallas curtaventos
coma protección, paisaxe, esparcemento, mesmo a opción alternativa
a obter ingresos e/ou postos de traballo, tales coma banco de terra para
labores vencelladas á agricultura e
outras producións, turismo de sosego e tranquilidade e moitas outras
que descoñezo, esquezo...). Se cadra
erro no meu pensar, e coma sempre haberá quen non teña o mesmo
sentir ou ben pouco lle importe!,
mais as actividades derivadas do
mar, cada vez van a peor, e entre
TODOS, usuarios, empresarios, administracións e “queridos” furtivos
imos derrocándoo e soterrándonos
pouco a pouco. Por todo isto penso,
que este patrimonio que nos tocou,
deberíamolo de considerar entre as
mais grandes das nosas alburas.
Seguindo co tema, penso que
en absoluto a Xunta de Montes de A
Illa de Arousa, como dicimos no linguaxe da rúa, sexa unha cutranga,
mais ben é coma o grupo sanguíneo
0: doadora universal. Pensemos en
cantas cousas se realizaron en terreo comunal, falemos dos usos, da
súa xustificación e de sí se cumpriron as condicións para as cesións. Pensemos tamén de que para
un problema non só existe unha
solución, senón moitas, por suposto
algunhas máis acertadas ca outras.
Velaí vai unha serie de argumentos
para que vostedes os teñan en con-

ta e cada un os acolla como queira.
Por qué só se contempla a opción da cesión de uso por parte
da Xunta de Montes para moitos
proxectos e non se fala de termos
coma: compra, troco, aluguer, e incluso atrévome a dicir a expropiación forzosa, pero ben retribuída.?
Por qué para a ampliación
para un cemiterio, fíxose unha
Asociación Veciñal que logrou o
seu obxectivo, e sen embargo que
a ninguén lle falen de doar, ceder,
permutar, etc terreos e/ou asociarse
e loitar por proxectos para vivos.?
- que ninguén se indigne por este
comentario, pois defuntos temolos
todos, e non vou ser eu a que diga
que non era preciso facelo. Mais é
chocante que para unhas cousas
haxa acordo, e para outras disputas.
Por qué non se rentabilizan os
espazos xa cedidos e infrautilizados
tales coma o paridoiro de moluscos.
Por qué non se xestiona conxuntamente: Xunta de Montes, Confraría, coa fórmula que se decidira,
para pois por exemplo: converter as
grandes atacadas de algas arrivadas
as nosas praias en adubos, por qué
non se implica a un I.G.A.FA. que esta
ubicado nun terreo comunal, cecido
a uso, e que se adica a formación de
estudos mariños?, ou por qué non
algún departamento das Universidades galegas? despois de todo a
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Consellaría inda lle debe unha piscina a este pobo, pois, insisto, onde
se ubica o I.G.A.F.A. foron os veciños
os cederon a uso á Administración
unha parcela, e xustificóuse esta
cesión polos BENS que acarrexaba
por unha parte a eliminación dun
vertedoiro de lixo que, recordemos,
alí estivo, e o compromiso da creación dunha piscina “atención: falábase de olímpica” de uso escolar e
público fóra dos horarios escolares por parte da tamén Consellaría
competente- será mellor entón non
poder empregar os terreos cedidos, deixalos infrautilizados, coma
o I.G.A.F.A., ou que apodrezan as
instalacións coma no caso do paridoiro?. Converter problemas en solucións é un feito moi loable e desexable por parte de administracións
e veciños, pero ademais dotalos de
un uso sustentable de por sí, sendo
eco-lóxico é APLASTANTE!.
Por qué se permite a exclusividade de uso a unha entidade deportiva que conta cunha cesión de uso
dos veciños deste pobo, de todos,
para gozo dunha soa actividade?
Cando non é a única no pobo que
teña deportistas, e hainas –entidades- e hainos-deportistas- con
méritos constatados: piragÜismo,
ximnasia rítmica, bailes de salón, billar... por qué o Céltiga ocupa algo
así coma unhas tres hectáreas
en Testos, entre campo, gradas, aparcamento e demais
e outros búscanse a vida
para practicar o seu deporte?. Non se cedeu,
por lóxica, o terreo para
cubrir as necesidades
do maior número posible de veciños e veciñas? –todos sabemos
que o fútbol e inminentemente masculino-. Ou
é que tamén temos que
seguir co fio nacional, autómico e provincial de “salvar” ós clubs futboleiros de
tremendas débedas, escándalos e
outras tribulacións do “deporte rei”
sen o cal o país parece que non fun-

“meterlle a pá ó monte,
ladrillo arriba
tira millas
e fin do problema”

. . . “A Xunta de Montes da Illa de Arousa
. . . é como o grupo
sanguíneo cero ou O:
doadora universal. Pensemos en cantas cousas
se realizaron en terreo
comunal, falemos dos
usos, da súa xustificación e de si se cumpriron as condicións para
as cesións”

ciona?. Será o futuro que todos os
nenos futbolistas?. ( (Espero que tamén algún día o Estado, a nivel Renda, poña tamén unha casilliña onde
poidamos elexir se queremos ou non
contribuir cos grandes buracazos do
fútbol, así coma pasou coa igrexa, e
as ONGs). Continuaremos a ter que
alugar pista en Cambados, se queremos xogar o tenis?, facer desprazamentos a Cambados e Vilagarcía
para irmos á piscina?, e botar unha
pachanga de ping-pong? Terá Dorna
que seguir alugando un galpón en
Vilaxoan para facer a invernada das
dornas? poderá realmente contar
Dorna (asociación sen rival en toda
Galicia, en socios, en antiguidade e
en embarcacións que pelexa polo
mantemento da cultura marítimotradicional) cun lugar axeitado para
desenrolar actividades tras 30 anos
de insistencia na cultura e deporte
do noso pobo? quen tivo e ten as
competencias para axudala, e que
fixo por dita entidade? ... e do que
non se fai por falta de espacio ou
dispoñibilidade en horarios doutras
dependencias? Terá que ser sempre,
que mentres uns que van sobrados
de sitio, outros nanai? Non se pode
repartir mellor? Realmente podemos permitirnos dous campos de
fútbol, no que un e para xogar os
que cobran “e de finde” -.voltamos a
infrautilizar!- e outro e para xogar
os peques “que curiosamente
pagan cota”? Por qué os que
pagan non xogan no mellor
campo, e os que cobran,
se queren que leven lanterna? E por qué contra
vento e marea se levou luz á Bouza cando
unha das condicións
que a Xunta de Montes esixíu para a cesión
era que nada de tendido
eléctrico e casetas-vestiario de habelas, sempre
en madeira?. Onde están
os cumprimentos dos tratos?
Por qué non rendabilizamos o
noso monte?.
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David Rodríguez

Dun tempo a esta parte, máis aínda desde
que Israel leva a política que leva con Palestina,
estase a cuestionar a utilización que se fai, en
especial desde a industria cinematográfica
estadounidense, da memoria do holocausto.
Non son poucos os pensadores da esquerda
que, partindo daquela idea da «banalidade
do mal» que teorizara a tamén xudía Hannah
Arendt, se negan a seguir tratando o tema
da shoah como un caso sen parangón na
historia, coma unha representación do mal
absoluto máis alá de toda racionalización.
E non o fan porque cuestionen a gravidade
daqueles feitos ou porque os empuxe un
sentimento antisemita, senón porque esta
construción da especificidade do sufrimento
padecido polo pobo xudeu impide analizar o
acontecido como unha barbarie máis entre
moitas outras, cunhas causas e cuns efectos
delimitables; e tende así a perpetuar a aura
do xudeu como víctima total con dereito a
facer, a partir de entón, o que lle pete.
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Sobre esta especie de inflacción
da memoria do holocausto
fala, con gran sensibilidade,
unha película recente titulada
Aritmética emocional (Paolo
Barzman, 2007). Nela asistimos
–moitos anos despois de
teren pasado por un campo
de concentración ás aforas de
París– ao reencontro entre o
ancián Jacob Bronski, daquela
un mozo disidente encarcerado,
e máis Melanie e Christopher,
na actualidade dúas persoas
maduras moi marcadas pola súa
nenez no mesmo campo. Pronto
descubrimos como a carga daquel
pasado é demasiado pesada
para Melanie (estupendamente
interpretada por Susan Sarandon) tanto a nivel da súa
saúde mental como no que ten
que ver coa súa relación conxugal
(é de destacar o momento no que
o seu home, distante e escéptico,
estoura recriminándolle á muller
que só ela se crea con dereito a
sufrir).
Nun dos flashbacks onde a
acción transcorre no campo,
vemos o momento en que Bronski,
consciente de que o que estaba
a suceder naquel lugar debía ser
lembrado, pídelle á nena Melanie
que anote nun caderno os nomes
e as datas de chegada de todas as
persoas que vaian pasando pola
prisión. Na volta ao presente
entendemos por qué a Melanie
–que desde entón dedicou toda a
súa vida a preservar a memoria
do holocausto– se lle vén o
mundo enriba cando descubre
que o vello Bronski non lembra,
por máis que o intenta, terlle
pedido tal encargo. O clímax da
película sucede a noite en que
Melanie e Christopher, como
se precisasen pechar o círculo,
consuman ás agachadas, pero
co consentimento tácito do
marido da primeira, o amor que

Por que no que atinxe á guerra civil
española seguimos sentindo esa fame
feroz de vinganza?
se profesaban de rapaces, ao
tempo que o caderno con miles
de nomes anotados nas súas
páxinas se molla baixo a chuvia,
esquecido no xardín da casa
onde todos cearan aquela noite,
emborrallándose e perdéndose
para sempre coa propia tinta
que o enchera; como se Barzman
nos quixera dicir que ás veces,
para seguir vivindo, é necesario
enfrontarse ao pasado, dixerilo e
pasar páxina definitivamente.
Pero entón, se noutros episodios
históricos o que predomina é unha
sorte de empacho memorístico,
por que no que atinxe á guerra
civil española seguimos sentindo
esta fame voraz de lembranza?
O propósito deste artigo é o meu
intento de dar resposta a esta
pregunta.
Por medio do número de
Antroido do 2007 de Dorna tiven
a oportunidade de coñecer a

historia da morte do Presidente
–por dous días– daquela república
independente en que se constituíu
a Illa de Arousa no ano 37. Como
moitos xa saberedes, a aquel
home guindárono ao mar, despois
de matalo dunha malleira, coa
inxenua idea de que así borrarían
para sempre da face da terra o
que representaba. E porén o home
parecía negarse a morrer: non só
sucedeu que o corpo regresaba
á praia, senón que moito tempo
despois algún dos seus verdugos
faleceu afogado no mar preto do
lugar onde o tiraron; como se o
Presidente, imitando a aquel Cid
tan aclamado pola historiografía
franquista, tamén gañase batallas
despois de morto.
O que máis me gusta desta
historia verídica é o que ten de
simbólico. Porque... acaso non é
ese corpo que se nega a morrer
–coma o trauma que regresa
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unha e outra vez– a ilustración
perfecta de por que tantos anos
despois da guerra civil aínda
seguimos a voltas coa memoria?
Non é esta sensación de que
aquí se quixeron cicatrizar as
feridas sen telas curado primeiro
a que provoca que, mentres que
noutras latitudes os traumas
se van superando, no Estado
Español o caso da guerra civil
segue producindo, a día de hoxe,
unha tremenda fractura social?
A artista alemá Maria Eichhorn
(eu tamén vos vou contar un
relato sobre a represión cheo
de simbolismo) elixiu para a
súa intervención dentro da
exposición “O medio é o museo”
desenvolvida recentemente no
Museo de Arte Contemporanea de
Vigo a carta que José Domínguez
González enviou desde o cárcere
situado no mesmo edificio que
agora alberga o propio MARCO
a Angelina Estévez –daquela a
súa parella– o 8 de febreiro de
1937. A pretensión da artista era,
segundo a información facilitada
polo museo, «recuperar unha
parte da memoria do edificio
pero tamén da cidade de Vigo»
mediante a exhibición da carta
enmarcada e a súa publicación
na prensa.
O documento, en realidade
as derradeiras palabras dun
condenado a morte, desborda
–co ton épico de quen lle está
a falar ao futuro– emoción,
espírito de loita e un mandato
para que todos os compañeiros
e compañeiras «mantengan el
fuego incentivo en lo más hondo
del corazón para la culminación
del ideal que se persigue».
Angelina Estévez legou a carta
a un veciño con fama de roxo do
concello de Salvaterra de Miño e
este gardouna ata a actualidade
coma se se tratase dun tesouro;
pero non só deducimos a partir
deste xesto a plena consciencia
por parte daquela muller do
valor do documento senón que,
como só podía facelo alguén
nacido nun tempo no que a

22

RevisTa DorNa

| Maio09

comunicación oral tiña maior
protagonismo que neste noso
tempo de imaxes e vertixe,
Angelina Estévez memorizou a
carta palabra por palabra –e así
llela recitaba a moitos dos que a
coñeceron– para que aquel home
que amara e que fora asasinado
por defender unha causa xusta,
non morrera nunca.
En ocasións as cousas parecen
estar trenzadas por fíos invisibles:
uns trinta anos despois da guerra
civil española François Truffaut
dirixiu a película Farenheit 451 (
temperatura á que arde o papel)
baseada na novela homónima de
Ray Bradbury, na que mostrou
como as persoas, incluso nas
peores circunstancias, sempre
atopan a maneira de non perder
a memoria do que son. A película
conta a historia dunha sociedade
totalitaria imaxinaria na que
o corpo de bombeiros ten por
misión queimar todo canto libro
atope. Os grupos da resistencia,
para sortear o empeño por
parte do poder establecido de
controlar calquera reducto de
pensamento
independente,
adoptan, curiosamente, a mesma
estratexia mara-billosa que
usou Angelina Estévez para
burlar aos franquistas: cada un
dos individuos comprometidos
escolle memorizar un libro.
De tal xeito que –polo menos
ata que a vellez do portador

do legado cultural obrigase a
buscar un relevo– a humanidade
seguise tendo acceso ao teatro
de Shakespeare ou á poesía de
Petrarca.
No difícil equilibro entre
esquecemento e lembranza se
constrúe a historia. E aínda
que pareza paradoxal, o
esquecemento e a lembranza
non son categorías contiguas
ou excluíntes. É necesario,
para esquecer ben, esquecer
lembrando. Esquecer o que nos
impide continuar, manter o que
nos aprende. Esquecer os horrores
e os traumas, pero non os libros
que nolos contan. Dixen máis
arriba que parecía que Barzman
desexase transmitir que hai
momentos nos que, para seguir
vivindo, é necesario enfrontarse
ao pasado, dixerilo e pasar a
páxina. Na chamada transición
española pretendeuse pasar a
páxina sen antes permitir escribir
o libro. Pero como ben sabe a
teoría psicanalítica, se non se
completa todo o proceso de
duelo estamos condenados a que
o trauma regrese. Para podernos
esquecer de xentes coma José
Domínguez ou Angelina Estévez,
sen sentirmos que os estamos
a traizoar, temos primeiro que
poder contarnos as súas historias
os uns aos outros ata aprendelas
de memoria. Só pechando o
círculo, sen atallos en forma de
leis de punto final, impediremos
que a imaxe terrible do corpo
daquel Presidente da república
independente da Illa de Arousa
volva a aparecérsenos –unha e
outra vez– asasinado, deitado na
praia, cuspido pola marea.

DE MEMORIA

Señorita Angelina Estévez
Leirado-Barral
Apreciable Angelina. Una circunstancia trágica me arrebata la vida en lo mejor, nada valieron los
esfuerzos hechos ni la defensa, pues todo estaba previsto de antemano, pues á pesar de ser inocente como se
demostró, ¡todo ha sido en vano! no son precisamente los hechos que yo haya cometido, los que me hacen
pasar á mejor vida, sino las falsas acusaciones de que fui objeto por parte de los esbirros de Salvatierra,
que me colocaron a la cabeza del movimiento para buscar mi eliminación.
Pueden estar tranquilos los que han conseguido lo que deseaban siendo el proceso de Salvatierra el
más innoble, el más injusto de todos cuantos se han llevado á cabo, en él que perecieron innecesariamente
10 compañeros valientes y abnegados, que saben ofrendar la vida por una causa noble justa y humana
que las generaciones venideras habrán de respetar y recordar con profundo respeto.
Así lo creemos y así lo esperamos los que llevados del afán de justicia y liberación de los pueblos,
hemos entregado lo mejor y hemos ofrendado nuestras vidas en ‘olocausto’ de un mundo mejor, nada hay
tan bello ni tan sublime, cuando se muere con la conciencia del deber cumplido.
Lo que más lamento es que todas mis ilusiones se acaban de manera tan injusta, en aquellos
momentos en que tenía puesta toda mi fe, toda mi alma en ti y en causa tan noblemente perseguida!...
De cualquier manera, tu estás llamada a ser feliz, eres joven, eres valiente y buena por eso lo
mereces y yo así lo deseo de todo corazón.
Sólo deseo que conserves un grato recuerdo de aquel humilde servidor que mucho te ha querido y que
lleva á la tumba tu imagen querida!
Si bien es cierto que nuestras relaciones fueron fugaces, no habremos por eso de querernos menos.
Suceda lo que suceda en tu vida, muéstrate siempre orgullosa de haber tenido un novio que aún que
pobre y de humilde cuna ha sabido ser un valiente en todas las circunstancias de la vida.
Por último mi querida Angelina, deseo que guardes estas letras mal pergeñadas y de tanto en tanto
le pases la vista por encima para recordar este triste episodio.
Te pido también como noble compañera que sepas vengarnos cuando las circunstancias te lo permitan
pues confío en tu valor y en tu ideal.
Sed valiente, sed generosa con quien debas serlo, pero muéstrate impasible con aquellos que pegan la
puñalada trapera...
Saluda en mí nombre á todas las compañeras y compañeros y diles que mantengan el fuego incentivo
en lo más hondo del corazón para la culminación del ideal que se persigue.
Que seas muy feliz es cuanto te deseo.
Tuyo eternamente.
José Domínguez González.
Cárcel de Vigo 8/02/37
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Historia dunha dorna II
Sesenta e cinco anos de historia

Sobre o carácter singular da dorna son varios os estudios que o sinalan:
Francisco Fariña no seu “Sobre el origen histórico de la dorna” fala dela como
unha embarcación que se desenvolveu no s. XIII . No século XVI aparece escrito
por vez primeira a voz dorna no Arquivo do Gremio de Mareantes de Pontevedra.
E nas “Cantigas de Escarnho e Maldizer” pódese ler a palabra “dormón” como
aumentativo de dorna:
“Trajerei un dormón
E irei pela marinha,
Vendendo azeit´e farinha” (*)
Non fai falla ir tan atrás para contar historias de dornas: temos ó redor os nosos
vellos que poden falar das vicisitudes e traballos que se pasaban a bordo delas e do
amor que se lle profesaban, como compañeiras de fatigas e tamén de alegrías. A
dorna era o sustento, quen tiña dorna tiña futuro e tamén unha forma de vida e de
ver a vida.
Imos contar algunha das historias acontecidas a unha dorna de Arousa. Trátase da
Nova Ángela, que tivo de amo a Juan Allo Dios. El e a súa dona, Encarnación, falan
para a nosa revista sobre esta embarcación.
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HISTORIA DUNHA DORNA II

“Eu era solteiro e xa falaba coa que hoxe é a miña
muller, andaba co meu pai ó mar,tería 18 ou 19
anos. Díxenlle ó meu pai :´Quero ir solo ó mar´. Isto
foi no ano 42. Quería encargar a dorna a Manuel
da Area en Castiñeiras porque facía moi ben as
dornas, eran moi leviñas.”
“Hai que ir ó noroeste, dixo o meu pai. Había que
ir a bogar ou en vela. Xa iremos...”
“Chegou a ocasión, penso que sería o mes de
xuño, daquela andabamos ós chopos”

de cando naceu a miña primeira filla que tamén se
chamou Ángela, daí o de “Nova Ángela”
“Coas dornas polveiras e máis coa lancha do
xeito podiamos botar unha semana fora da casa.
Iamos a Corrubedo ou a Muros. As lanchas do xeito
facíanse no Grove.”
“Na “Nova Ángela” viñan moitas veces rapaces
para aprender o oficio da ameixa ou do marisco,
os rapaces tiñan 14 ou 15 anos e permanecían
durante unha cosecha ( 6 meses). Despos viñeron
eles(os meus fillos). Iamos a vela e despois a
motor.”

“Era sábado, había moito vento. Fomos en popa
con dous rices cosidos. Na Rúa quedou o vento e
chegamos a Castiñeiras case en calma. Fumos ó
taller e o meu pai xa lle encargou a dorna. ´Vou
empeza-la túa polo simpático que me caíches´

As mulleres dos mariñeiros tamén traballaban
no mesmo esperando na praia polo mexilón. Alí
mesmo cocíanos e levábannos á fábrica.

“Para volver había vento fresco, así que collimos o
vapor á Arousa e a dorna do meu pai quedou ata a
volta. Manuel quería que quedaramos alí a durmir,
pero meu pai dixo que había que volver: había
outros irmáns e máis a miña nai a esperar por nós”

“ Coa dorna tamén andiven ó xeito ó redor da
Arousa. En busca de sitios novos chegabamos á
ría de Vigo, onde abundaba a ameixa roxa. Iamos
alá porque eran sitios que non coñecían o rasto.
Moitos domingos tiñamos ido varios compañeiros
a descubrir mar, eramos buscadores de sitios onde
a ameixa estivera espesa.”

Esta primeira dorna levou o nome de “Ángela”
pola nai de Juan. Medía oito cuartas e con ela foi
xunto o seu cuñado ó mexilón. Pero pronto se lle
fixo pequena e cambiou a escritura para comprar
outra nova, a “Nova Ángela”. A primitiva “Ángela”
foi comprada por un veraneante de León que a
levou para decorar unha finca.

“Traballabamos moito, pero tamén nos
divertiamos. Para poder ir ó baile moitas veces
tíñanos que fiar xa que os cartos sempre chegaban
con retraso. O baile había que agotalo ata o día,
inda estaba sen pagar.”

“Coa segunda dorna fixen papeis de construción
e andiven con ela ata xubilar, sobre 30 anos
traballando nela. Esta segunda e definitiva dorna é

M. Barreiro
(*) “As dornas no marisqueo e na pesca artesanal na Arousa Norte”, Santiago Páramo Aller
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marcos nine
Premio Mestre Mateo 2007 polo documental
“Historia dunha parroquia” (2007)
Por Maruxa Núñez

Nine naceu na Illa de Arousa, é quinto
do 77, ao remate dos seus estudos de Xornalismo comeza a
traballar en prensa, cubrindo cultura, cine e literatura; logo
continúa a súa formación estudando produción e engánchase ao mundiño do audiovisual.
Nun principio vinculado ao guión, escribindo para series de
tv como “Mareas vivas”, “Terras de Miranda...” dá o salto á
dirección co documental “Carcamáns” (2003), no que amosa
como se vive dende a Arousa a crise do Prestige, a raíz deste
traballo cóllelle gusto ao xénero documental, no que continúa
a traballar na actualidade.

Por Maruxa Núñez

• Cales son os teus traballos como
director?

Levo catro documentais, “Carcamáns”
(2003) foi o primeiro, “Pensando
en Soledad”(2006), “Historia dunha
parroquia”(2007) e “O premio da rubia”.
Agora estou traballando no quinto. Fixen
algunhas curtas, cando fago as curtas gústame facer rollos que non teñan nada que
ver co que fago habitualmente, son moi
experimentais e extrafalarios...Teño tres:
“Jedn” (José Ernesto Díaz-Noriega, 2006,)
desta curta saíu “Pensando en Soledad”;
“Soidade 3” que é unha curta experimental
e “Límite 12 horas” que é unha trangallada que fixemos en Ribadeo da que estou
moi contento. Pódese ver en “youtube”
en limite 12horas.blogstpot.com ;é unha
tolada, foi intentar escribir, producir, rodar
e difundir unha curta en 12 horas.

• De onde xorden os teus proxectos: de motivacións persoais,
encargas...?
Cada proxecto é un mundo, todos saen
de sitios distintos. Os dous últimos
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saíron de prensa; no caso do “Premio da
rubia” poderíase vincular directamente
o documental coa noticia, sen embargo
en “Historia dunha parroquia” a primeira
noticia que tiven foi que o cura protagonista dera positivo nun control de alcoholemia, a raíz deso saíu o documental e
no documental nin se menciona .
A noticia dache a coñecer un personaxe e
van surxindo tramas...vas pasando tempo
coa xente e no momento en que coñeces
o seu discurso, constrúes a historia do
que vai ser o docu.
Os proxectos nos que estou traballando
agora son encargas, as encargas soen ser
moi abstractas porque che propoñen un
tema e ti adáptalo como mellor che parece.

• Cóntanos os teus proxectos recentes, actuais...

Estreóuse “A Fábrica” este Novembro en
Boiro. Trata sobre a importancia da industria textil no Barbanza e o seu declive,
contado a traves das mulleres que nelas
traballaron.
Nestes momentos xunto con Diego Blan-

co, Alberto Vázquez, David Rubín e Kike
Benlloch traballo nun proxecto, chamado
provisionalmente, “Na Procura da Besta”
retrata o proceso de creación dun cómic.
Pensamos levar unha pre-presentación ó
Salón do Cómic de Barcelona e contamos
telo rematado o comezo deste verán.
Outro que, aínda está para desenrolar
todo él, é un traballo sobre as mulleres
que traballaron na antiga fábrica de “Goday”.Este responde a un traballo para o
Museo da Conserva. Evidentemente deste
non podo falar aínda de tempos.

• En que ámbito te sentes máis
cómodo? Escribindo, dirixindo... en
tv, cine...?

Na montaxe. Semella que a montaxe está
moi devaluada... pero unha cousa é pegar
planos e outra é montar.
Eu síntome moi cómodo montando...,
colles imaxes que non teñen nada que
ver entre si, nin se gravaron xuntas...
e contrúes unha realidade. Montar é o
mismo que escribir só que con imaxes... é
reescribir todo con material de imaxes...

ENTREVISTA CON MARCOS NINE

É moi bonito de gañar un Mestre Mateo o feito de que sexa otorgado
polos teus compañeiros
• Como ves a evolución do audiovisual en Galicia?

Vai lenta, hai xente cun discurso moi
optimista e outros moi pesimistas. Penso
que hai que buscar un termo medio; Tes
que producir un montón para ter algo bo,
aquí producimos pouco, entón a maioría
das cousas son malas. En positivo, en
Galicia non é complicado producir ata
un límite...tes a tv que non é demasiado
esixente, tes as subvencións, festivais...
existen facilidades para que un rapaz
cunha cámara teña escaparates onde
reflexar unha realidade. O problema é
conseguir productos de calidade e poder
levar adiante proxectos con presupostos
altos.

• Que se aprende de traballar na
televisión?

A tv é a mellor escola de todas, facíalle
falta pasar pola tv a moitísima xente para
curar os males de artista que andan por aí
pululando.... A tv ensínache a ter disciplina,
a cumplir prazos, a buscar solucións...a
cantidade de recursos que aprendes
soamente pola urxencia do tempo é algo
que non se pode explicar...ti podes facer
tódolos cursos do mundo e ir a tódalas
escolas... de repente sóltanche tres meses
na tv e o que discurre a túa cabeza non o
sacas de ningún outro lado. Aprendes a
currar baixo presión; esto é moi importante para a xente que traballa con curtas
se teñen pensado facer unha peli cun
presuposto de tres, catro millóns de euros.
Se non tes costume de traballar baixo presión estás morto.Eu síntome afortunado
porque comecei nesto como profesional.
Ata o momento nunca puiden levar a
cabo os proxectos que quería facer no
momento en que os quería facer, tes
que amoldarte as circunstancias de cada
momento...é moi complicado neste intre
de crise levar a cabo un proxecto de medio millón de euros para un documental.

• Que é o máis importante de gañar un Mestre Mateo?

Penso que lle hai que dar a importancia
xusta, se ti estabas contento cun traballo
xa o estabas antes do premio. O máis
importante é que che coñece a xente
e que é moi bonito o feito de que sexa
otorgado polos teus compañeiros.
Podes non irte coa sensación de “fixen
o mellor traballo, non pensas eso...pero,
vaste coa sensación de caiolles ben a esta

xente”(entre risas).
Nos festivales, os premios teñen o valor
de quen chos dea, quen eran os tipos que
estaban no xurado...

• Como recordas o cine/ a tv da
túa infancia?

Do cine de cando era pequeno acórdome
de moitas cousas. Ía tódolos domingos ó
Cine Arosa ou ó Cine Capitol cando costaba 10 pesos. Dáquela só podías escoller
2 películas para ver. E aí víase de todo,
sempre con retraso. Acórdome de ver
as pelis de Jaimito, Un hombre llamado
caballo, Tiburón, Rocky, e cousas así. Da
televisión acórdome sobre todo da “Bola
de Cristal” e de que me gustaban moito
as pelis de terror, que algunhas non me
deixaban ver. Acórdome de que tivera
medio follón na casa para poder ver
Viernes 13 en “Sábado Cine” e que ó final
só puden ver a peli a cachos. Tamén me
acordo especialmente de “Hombre lobo
americano en Londrés” que foi das pelis
que máis me marcaron e da que sabía os
diálogos de memoria.

• Hai algunha novela ou suceso que che gustaría plasmar nun
guión…?

A miña ilusión sería poder facer un
documental no que contara a evolución
dalgunha folga importante. Creo que é
unha desas situacións das que publicamente só coñecemos as poucas cousas
que se nos din dende a prensa e sempre
dunha forma bastante sesgada. Gustaríame contar tódolos movementos que hai
durante unha folga, pero claro, tampouco
podo desexar que veña unha folga importante de ningún sector por moito que
me faga ilusión gravala.

• Inflúeche o espírito arousán nos
seus traballos?

Creo que me influencia moito no sentido
do humor. Nese sentido eu creo que son un
producto da miña casa. Teño o mesmo sentido do humor de miña avoa, de miña nai e
de miña tía. As mulleres da miña casa son
moi ocurrentes e creo que se me pegou. E
creo que teño o carácter de meu avó.

• Se tiveras que facer unha documental sobre a Arousa que tema
che gustaría tratar?

Pensín moitas cousas para facer na
Arousa o malo é que me costa moito
atopar o momento e a financiación para
poder facelo. Gustaríame facer algo sobre
as sequeiras ou sobre os mexilloeiros.
Tamén me gustaría facer algo que recuperara a memoria da guerra civil. E por
último, aínda que non sei se a Arousa é o
mellor sitio, pensín varias veces en facer
un docu de seguimento dunha campaña
electoral.
Estamos nun momento no que creo que
hai que comezar a recuperar, gravacións,
fotos, documentos… e comezar a traballar con ese material. Hai que pensar que
unha parte moi importante da historia da
Arousa, e de tódolos lugares está gardada
en caixóns das casas, en videos familiares,
en fotos…, e que recuperando parte dese
material é posible deixar un testimonio
para o futuro do que foi un determinado lugar ou un determinado traballo.
Todos vemos o interese que desperta na
xente ver as fotos do libro das festas. Ese
mesmo interese é o que ten o documental. No caso da Arousa ata temos a
sorte de que existe un arquivo enorme
de imaxes gravadas pola AC Dorna e creo
que estamos no momento de rescatalas e
comezar a facer cousas con elas.
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