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Í n d i c e

E d i t o r i a l
E falan da crise! Crise por aquí, crise por
alá, seica afunde a economía, non avanza o
urbanismo, o paro aumenta, os brotes verdes
non aparecen; e logo as crises de sempre: as de
identidade, as de xénero, as dos trinta, as dos
cincuenta, as de valores, . . .

Portada 				

Pois na revista Dorna estamos ben afeitos:
sempre andamos en crise. Cada número semella o último: espállase o pesimismo, faltan artigos, incumprimos os prazos, vai ser imposíbel
sacala a tempo, sobran páxinas, desaparecen
subvencións, voltamos incumprir os prazos...

O rei do Mar: o galeón de Dorna		

E aínda así, aquí estamos: máis artigos, máis
páxinas en cor, un barco novo e grande, quizás
máis lentitude pero sempre contidos de interese: de investigación, de creación, de historia
e de proxectos como o Relinga no que se fai
unha aposta pola adaptación ós tempos novos.

Poemas				

Nós queremos sumar esforzos e con este
moderado optimismo que debemos alimentar,
animámoste a participar na nosa publicación,
a que nos fagas chegar as túas inquedanzas,
que nos contes actuacións que se están a dar
e iniciativas que coñezas a prol dun mellor
entendemento deste mundo e da necesaria sensibilización e recuperación da riqueza patrimonial. Contigo, a nosa crise durará menos
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e TAMPOUUCO por Política Lingüística.

NOMES DE DORNAS NA ILLA DE AROUSA I
pequena clasificación
Marro Barreiro

Este artigo sobre o Nome das dornas ten a humilde pretensión de facer unha pequena clasificación dos que se lle asinan actualmente a estas embarcacións na Arousa.
Maioritariamente son nomes femininos referidos a mulleres, pero tamén a aves ou a algunha
cualidade da dorna. Ollo que moitas veces estas últimas teñen un gran contido sentimental-agarimoso, polo que hai que ler eses nomes sen darlle o sentido máis literal.
A dorna no sentido feminino, pero tamén no das súas cualidades moi relacionadas seu poderío
no navegar máis rápido : Hay que verla, Esta vence, Reina de los Mares.
E tamén nomes de lugares ou de apelidos. Algunha alusión a lonxanas terras: Guajira .
E unha de motivo relixioso: Virgen del Carmen.
Velaí van algúns nomes fotografados das propias dornas clasificados polo tema ó que aluden.

Nomes referidos
á súa condición de vencedora

no hay otra
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Nomes de muller

TERESA

MARIA

O nome Alba pode ter unha orixe relacionada coa
parte do día anterior á mañá.
O nome feminino máis abundante é Teresa.

4
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Nomes
de aves
RULAUNHA

Apelativos
con relación á dorna

Nomes
xeográficos

ARZUA

GONDAR

Apelidos

Estados
de ánimo
Atopamos unha rareza ...

un nome masculino
revista dorna
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OPINIÓN

Un galeón?
Ti toleaches!
A Escola de Navegación
Tradicional Dorna naceu no
ano 2001, coa finalidade
de transmitir todos os coñecementos que sobre navegación tradicional a vela
perviven na Arousa. Entre
as prioridades da Escola
non estaba, precisamente,
mercar un galeón. Abondo
tiña con manter todas as
dornas.
Co paso do tempo e o
traballo dos patróns, a
ENT Dorna foi recollendo
embarcacións que outras
entidades non eran quen
de usar ou que tiñan abandonadas. Así foron chegando a Xeiteira, a buceta,
o bote polveiro, ou a Irmandiña. A idea de contar
cunha embarcación grande
foi calando entre algúns
membros da asociación.
Pero non todo o mundo es-

6
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taba de acordo. Un barco
grande leva gasto de diñeiro, mais, sobre todo, moito
traballo e a implicación de
moita xente. Había reticencias e posturas diversas.
Poucos dicían que si, moitos que non.

E o do galeón
igual non é tan
mala idea.
Á asociación foron chegando novas de galeóns
que andaban en dispoñibilidade de venta. Ao
mesmo tempo, a Escola
foi crecendo. Aumentou o
número de persoas que colaboraban nos traballos de
mantemento das dornas,
o que axudaba na idea
de atreverse co do barco
grande. E pensar en ter un
barquiño con motor para
esquecer os remos os días

de calma podre... poderíamos ir coas dornas a canta
regata houbese sen darlle
voltas ao tema dos remolques, dos coches, dos ganchos...

Encontramos o
Rei do Mar
A final do verán de 2008,
soubemos do Rey del Mar,
para nós e desde entón,
Rei do mar. En Novembro
pechouse o trato co seu
dono e pasou a mans da
ACD Dorna. Houbo que
arranxar todo o papeleo
burocrático da transmisión
da propiedade do galeón.
Isto que se escribe nunha
liña levou meses de paseos
e voltas, que impediron varar o barco para comezar
cos arranxos. Ademais disto, houbo que pensar, encargar e redactar o proxecto de recuperación do bar-

co: cantos paus vai levar,
que tipo de velas, que motor, onde o baño (acabouse
iso de mexar no balde!)...
Desta parte do traballo encargouse Gestnaval.
Como o barco exercera
de bateeiro antes de chegar a Dorna, a primeira tarefa consistiu en retirarlle a
grúa e lavalo por dentro e
por fóra. Houbo varias xornadas de limpeza no Cantiño. Nun destes días de
limpeza, despois de tanto
esforzo por dar o paso de
facerse cun galeón, case
vai todo o traballo a pique,
literalmente: por un pequeno accidente co grifo de
fondo, o barco inundouse
de auga tendo que ser rescatado coa axuda de Protección Civil e Confraría,
sendo as manobras presenciadas por unha turba
de emocionados turistas.
Xa desde o comezo, o
Rei do Mar cumpriu cunha
das súas funcións: facer de

remolque das outras embarcacións da Escola como,
por exemplo, cando levou
a Peza de Rabo e a Xeiteira
a Cambados para pintalas
e deixalas preparadas para
a nova tempada.
Unha vez resolto o asunto dos papeis, o Rei do Mar
foi desmantelado e remolcado (esta vez el) até a
praia do Ximel para iniciar
a súa recuperación na carpintaría de Mougán.

Arranxamos
o Rei do Mar:
de motora a
galeón.
No mes de Xullo comezaron os traballos na carpintaría. Dorna tiña fondos suficientes para iniciar
a recuperación do barco
sen ter que agardar polas axudas externas. Pero
para construir hai que
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desmantelar primeiro:
houbo que limpar, retirar
a abra morta e os barraganetes podres. Houbo
quedadas varias, nas que
nos xuntamos membros
da Escola para limpar, dar
minio, recoller viruta, e
viruta, e máis viruta...

E aghora que
facemos con
el?
Estando cos arranxos
do galeón, apareceu unha
liña de axudas da Consellaría de Pesca para
proxectos que busquen
alternativas de traballo á
xente do mar. Como re-

8
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cuperar un galeón é unha
actividade que precisa de
moitos fondos económicos, inicialmente pensamos na posibilidade de
pedir esa axuda. Porén,
dando voltas a este asunto, foi nacendo a Grande
Idea, o Futuro da Escola:
o Proxecto Relinga. Se a
ENT Dorna naceu, como
dixemos no comezo, para
transmitir os coñecementos sobre navegación
tradicional, o Rei do Mar
servirá, no futuro, como
Escola de Patronaxe.

Marro Barreiro
Xabi Pena
Susana Sánchez

Unha primeira fase

O Proxecto Relinga está
baseado, en principio, na
recuperación dun galeón
que facía a pasaxe de Vilanova, a Pobra do Caramiñal, A Arousa...
A intención é que o galeón sexa arbolado a vela
e a motor. O obxectivo
é que funcione como un
buque-escola dentro dun
ambicioso proxecto que
leva tempo armacenado na
memoria dalgúns patróns
da Escola de Navegación
Tradicional Dorna.

O Proxecto

O Proxecto Relinga consiste
no ensino da navegación tradicional (con carácter cultural
e profesional) de maneira
itinerante, é dicir, ir alá onde
sexamos convocados para
aprender ao alumnado a arte
de navegar a vela. Isto que
no fondo é moi sinxelo, conleva a existencia de persoal
especializado e con formación
suficiente como para patronear barcos tradicionais. A necesidade deste persoal fíxonos pensar en que era preciso
promover, co apoio da confraría, concellos, asociacións

e outras administracións, a
creación dun Obradoiro de
Emprego para a formación de
profesionais da navegación
tradicional.

Que nos avala?

A nosa experiencia. A
Escola de Navegación Tradicional Dorna leva nove
anos de traballo no ensino
de navegación tradicional,
participando na organización de eventos relacionados coa cultura marítima
(encontros, rutas, exposicións, representación galega en Brest...) e o mantemento, com moi poucos
recursos económicos, por
certo, dunha escola na Illa
de Arousa.

Que pretendemos?

A nosa ilusión é que, con
este proxecto, a nosa experiencia revirta no noso
entorno, que a sociedade á que pertencemos, a
Arousa, tire rendabilidade
dela. Na Arousa temos
todo canto precisamos:
patróns, materias primas e
o protagonista principal: o
mar.

Neste momento as distintas administracións
son moi sensíbeis á nosa
maneira de facer: traballar no mar mais sen
destragalo. Todos os días
chegan novas contando
da saturación que están
a sufrir os oficios do mar:
os recursos agótanse e
os fondos mariños xa non
ofrecen alimento suficiente
para manter toda a frota
mariñeira, marisqueira,
bateeira. Debemos buscar
novas ideas para vivir do
mar conservando o noso riquísimo patrimonio. Temos
que prepararnos, ou estar
xa dispostos, para as mudanzas dos novos tempos.
Reciclarnos.
Contamos, e esta vén
sendo unha segunda fase
do proxecto, coa recuperación da carpintaría de
ribeira a través da carga
de traballo que suporía a
construción de novos barcos ou a recuperación de
vellas embarcacións.
En definitiva, queremos
recuperar o pasado para
preparar o futuro.
Uxío Allo
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a

Carcamán
de Helena Domínguez e Luís Berroy

apodo

Os apodos condensan nunha palabra un
atributo físico, un aspecto da personalidade
ou un acontecemento singular vivido, que
identifica e singulariza a cada persoa na súa
comunidade. Na Arousa, hérdanse de pais a
fillos, así que moitas veces, as persoas han
de apandar con vellos apodos que xa non
teñen que ver con elas. O mellor é tomalo
con humor, a fin de contas, o que non ten un
alcume é coma se non existise.

c

carcamáns

e

alfa

beto carcamán

De mal ou bo nome, segundo como
se mire, aos da Arousa chámanlles
os seus veciños “carcamáns”. Na
imaxinación, este xentilicio
popular remite a unha idea
romántica de bravos piratas
xenuinos da illa. Pero ao parecer, os
carcamáns non foron máis ca mariñeiros
reconvertidos a contrabandistas, que usaron
os seus coñecementos do mar para traficar
pola ría con todo tipo de bens. De seguro
que a figura dos carcamáns está presente
nos pobos do mar de diversos lugares do
mundo.

10
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especulación

b

batea
As bateas son hoxe un elemento tan característico da
nosa paisaxe marítima, que
semella que levan séculos
aboiadas nas Rías Baixas.
Porén, o cultivo de mexillóns
e outras especies en plataformas flotantes é un invento
dos anos 40, “o outro día”, e
seguramente experimentará
moitos cambios nos vindeiros
anos. Das 3.300 bateas que
hai en Galicia, aproximadamente unhas 500 pertencen á
Arousa.

d

Se hai unha vila galega que ten
destacado no empeño por recuperar
as embarcacións tradicionais, esa
é a Arousa. A construción de novas
dornas é o símbolo máis visible dun
movemento que, non só busca
conservar unha tipoloxía particular
de barco, senón tamén o patrimonio
inmaterial ao que vai asociado, un
xeito de vivir o mar.

Nos últimos dez anos, a illa asistiu ao período de
maior edificación da súa historia. Á calor da construción de bloques de pisos, medrou un fenómeno especulativo baseado na compra-venda de
vivendas de “segunda residencia”, pouco axeitadas ás necesidades dos veciños. Menos mal que o
estoupido da burbulla inmobiliaria no 2008 freou
a desfeita.
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dornas

O faro virou nunha das iconas
máis representativas da Arousa, en
dura competencia coa ponte. Que
tire a primeira o que non lle sacou
algunha vez unha foto desde o
Con de Navío.

h

historias

Boa parte da historia recente da
Arousa está escrita en documentos informais, como as “historias” que compoñen as comparsas no Carnaval. Algunhas letras
cantadas no Entroido tiveron
tanto éxito que pasaron de boca
en boca ao cancioneiro popular.

k

kaiak

O piragüismo é
unha das prácticas deportivas máis
consolidadas da illa, e que a que máis
proxección internacional ten
acadado, a pesares da falta de
recursos económicos.
Así o demostran os diversos
premios gañados polos nosos
palistas, curtidos nos fríos invernos de adestramento no Bao.

i

A gheada é un dos trazos fonéticos máis destacables da fala da
Arousa. Trátase dun fenómeno
fonético de uso xeralizado e en
plena vixencia, presente tamén
nos falantes máis novos. Porén, coa
gheada sufrimos moitas veces de
“endodiglosia”, cústanos mantela
máis alá de “Vilagharsía”, por vergoña ou temor ao que dirán.
Se o galego aínda é cuestionado en
moitos ámbitos, como imos normalizar a gheada!

illa

Estamos afeitos a contemplar a illa representada nun mapa co Norte arriba e o Sur
abaixo. E se movemos a bóla do mundo e
miramos a Arousa desde outra perspectiva?

l

carcamán

faro

gheada

liborio

O liborio é unha personaxe propia do Entroido
arousán, que a través dunha capucha e vestimentas
amplas e estrafalarias, adquire un poder máxico en
calquera microcosmos: a posibilidade de relacionarse cos veciños de toda a vida desde a dimensión do
anonimato.
revista dorna
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m

mallante

o

o oóh

Aquí temos unha das
tantas e fermosas
palabras presentes
no vocabulario habitual dos arousáns.
Do
verbo “mallar”, a mallante designa a marca que deixa o
mar na area,
e na que todos os nenos soñan con
atopar algún tesouro, agochado entre algas, paus, cangrexos mortos,
espiñas de peixe, cachos de redes e
tonas de laranxa.

alfa

beto carcamán

Expresión que, pronunciada con
determinada cadencia e abrindo
ben os “os”, indica un sentimento
entre a sorpresa e a indignación.
Para enfatizar, pódese acompañar
cun desplazamento das mans cara
a cintura, ata colocar os brazos en
posición xarrón.

12

p

ponte

Todo o mundo está de acordo en que a
ponte trouxo progresos e mellorou a vida
dos habitantes da illa. Pero, en realidade,
nunca saberemos como sería hoxe en día
a existencia na ínsula se en 1985 non se
construíra unha estrada directa co continente.
revista dorna
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nécora

Comer unha nécora co máximo aproveitamento require dunha aprendizaxe que se vai
transmitindo de xeración en xeración. Primeiro, apálpase disimuladamente o cacho para
comprobar se o exemplar está gordo (se o
dedo afunde na cuncha, mal sinal). Unha vez
escollida a mellor vianda, vaise desmembrando pouco a pouco: arríncanse as patas e pártense polas articulacións. Basta con apretar
cada un
dos fragmentos entre os dedos
para que a carne saia a
presión; logo, ábrese a
nécora, separando o
corpo do cacho. Este
último, resérvase
para o final. Procédese
entón a unha das fases
máis laboriosas, a extracción da
comida, moi branca e saborosa,
das “celdas” do corpo, para o que convén
chuchar sen contemplacións. A recompensa
final para o comensal é sempre o cacho, onde
se concentran, cando está cheo, un festival necoril de cores e sabores. Para un maior goce,
a nécora debe comerse sempre coas mans.

q

quilma

Parece ser que o topónimo Quilma ten
a súa orixe no árabe. Pero que ten que
ver o significado atribuído a esta voz,
“saco de liño para transportar gran”, coa
punta situada no suroeste da illa? Esta é
só unha das moitas preguntas que aínda
están por responder con respecto á microtoponimia arousá, un aspecto pouco
estudado e que merecería dunha investigación rigorosa.

t

seseo

Ao igual que a gheada, o seseo é un
trazo dialectal característico da fala
carcamana, que adoitamos desbotar
cando nos pasamos ao galego “culto”
e estándar.

u

turismo

Tal e como sinalan algúns estudos, o turista da Arousa responde
a un perfil de visitante que busca
natureza e paisaxe. Deixemos
entón de xustificar os “desvaríos”
urbanísticos en nome do turismo.

u-lo?

cemiterio dos Bufos? A documentación
di que existe, pero o exercicio da observación só pode acreditar a presencia na zona de toxos, silvas e fiunchos.

x

v

ventos

Saber recoñecer a procedencia das
correntes de aire é, entre os mariñeiros,
unha valiosa habilidade que permite
anticipar o tempo, e polo tanto, as condicións de traballo. Como reflexo deste
coñecemento especializado, cada vento
ten seu nome, segundo a dirección na
que sople: a nortada, coas súas dúas
variantes, o nordés que vén de Carril e
o “vento do alto” (noroeste) que trae o
temporal da Curota. O vento Sur, suroeste case sempre na Arousa, tamén
chamado “terral”, cando procede de terra. O vento do Leste, ou das “burras”, a
“gharroa”, que refresca o ambiente no
verán cun airiño do Sur...

/s/

z

xulián

Xa vai sendo hora de que
San Xulián sexa o patrón de
todos os arousáns, deles e
mais delas. Por que son os
homes os que máis gozan
da festa?

zampallada

Zampallada, ou mellor dito “sampallada”, é a que collen moitos o 7 de
xaneiro, San Xulián (consultar a X do
presente alfabeto), andando todo o día
de festa, de bar en bar.
revista dorna
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Resulta estraño que fose
unha zona como o Regheiro, gañada ao mar a golpe
de recheo, a que se convertese no lugar de encontro e
de xogos por excelencia.

alfabeto

r

regueiro
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novo mundo
daquela que coseu
pontada no pano
pontada no vento
deixando vista e lombo
nas velas da descoberta

o
p e
a surpresa

como um refacho onde menos o esperas
na calma do campelo 		
por exemplo

todo o ignoramos.

e a dorna escora e balança
agatunhas na outra banda
como rato
água no corredor e balouça

daquela que entrançou
esparto e cânhamo
edificando umha viagem
de cabos driças escotas
nas calosas mãos e gretadas

e orças e arribas e soltas escota
foge a canha perdes o rumo
há umha bateia
ves-te no mar
assim abanaches o meu mundo

a crónica nada diz.
quase dou quilha arriba.

soçobra
eu sou o resto o cascalho
deste naufrágio universal
a última quebra
abandonada por aqueles
mareantes
que escolhem afogar
eles mesmos entupindo as ventas
que recusam dar braçadas
comigo até o findeterra.
e fico só
sentada na areia
estonteada sacudindo argaços.
eu sou a sobra o resíduo
desta fugida deste degredo
a cadela doente
desamparada por aqueles
respeitáveis
que escolheu de fogar
acovilhada na gaiva da estrada
que ladra à nada ao vento
que linda o atropelho a morte lenta.
e fico só
lambendo feridas
de patas pousadas no asfalto.

14
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seca
nom é um problema o virginal papel
mas a imponente massa de verbas salgadas
anegam-me as palavras
como a areia
o sacho nom atende
a água é tanta e o esterco
mariscam as sequeiras
eu aprendo
é só aguardar que o mar se retire
caneta pronta

mas

de SUSANA SÁNCHEZ ARINS
viagem marítima

cruzei o mar entre sargaços e escumas apodrecidas,
entrei na vida.
o mar ficou atrás,
já nem o lembro,
e os barcos inconclusos e as rotas que seguírom.
fiquei aqui ancorada,
casco doente atrapado entre as rochas,
comida pola broma e por liquens de azeviche,
obrigada a habitar a terra
e a ser habitada.
e vindo do oceano,
das ferradas águas que unem as distâncias,
nom sei que é caminhar,
nom sei de rumos a seguir
em espaços ondeantes, altos, baixos, destros e manechos.
nom entendo os mapas,
afeita às minhas cartas de marear,
que já nem lembro.
mas estou aqui.
os pés cegos fam pegada
se os pouso na malhante, lentamente;
e o sol vai secando as minhas humidades,
cravaçom que arrinco do fundo de mim mesma.
marinheira aberta a um porto que traz novas paisagens,
deixo-me ocupar;
as cócegas de sal despertam os meus nervos,
areias entumecedoras sacodo dos meus braços,
e caminho,
caminho assustada,
insegura,
enchendo a mala da experiência
com novas equipagens;
a passos curtos
mas directa cara o frente,
dirigindo-me ao horizonte da outra beira,
onde outro mar,
o mesmo mar,
rememore aquelas rotas e aqueles barcos
que já nem lembro.

revista dorna
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Fotos. Ugia Pedreira.

VISONS

O sorriso do tractor.
Podería semellar unha
máscara, ou unha mofa, pero é
que este tractor sorrí de verdade.
Nunha illa volcada realmente
no mar, non só por unha
cuestión xeografica mais por
esencia e vocación, o tractoriño
fálanos aínda do amor á
terra. E como non vai a estar
contento traballando en leiras
tan agradecidas, roturando
hortas tan vizosas, sabendo
que o seu esforzo hase ver
recompensado axiña por unha
colleita abondosa. A Arousa ten
un clima privilexiado, e non
hai mellor abono que as algas
e as cunchas. O traballo do
tractor non é pois ingrato, nen
tampouco aburrido. Sorrí porque cando vai cara
a Acea se cruza coa xente do mar, que xa ven de
volta, “arrecendendo a frescura”; sorrí porque o
seu camiño de regreso vese salpicado cos risos e
cantos dos pícaros que galopan en bicicleta cara
o Carreirón; sorrí porque ao serán, manentres
a xente da casa cea, el disfruta dese momento
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único en beleza que o solpor arousán. Quen
pintou ese sorriso, como de locomotora de feria,
no morriño do tractor, debeuno facer con alegría
e amor, só así se explica que debuxase un xesto
capaz de expresar tamén a íntima e vital alegría
de quen se sabe nun lugar tan parello ao paraíso.
Begonha Caamanho

FORASTEIRAS.

Séntenseme
A casa como espazo privado
ofreceu sempre espazos para
o común, entre eles reina por
excelencia o banco da casa;
o de detrás da cociña ou o da
entrada. O banco para recibir,
parar, falar, observar e vixiar,
para namorar, o banco literario
(contar uns contiños) e incluso
o banco da matanza.
Nun acto de apropiación
e imposición aparecen
os espazos públicos
divididamente deseñados
por empresas e amigos do
ben común: “os bancos do
parque”. Eses bancos de
estructuras imposibles para
sentar o cú e moito menos para sentalo en
compañía.
Se a sociedede fose consciente da cantidade de
actos que día a día desenmascaran a estupidez
deste sistema, afirmaríamos estar a vivir unha
revolución. Este non é máis que outro exemplo

(os espazos da razón).

(a vida na illa sempre é un exemplo máis). A
recuperación do espazo público polo público
e tal e como o público o entende: ou sexa,
comodamente señores....
Rosa Bugallo
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Poesia quotidánia.
.
Nom é o mar em calma da ria. Nem a
sensaçom de ter achado umha espécie
de paraíso onde o tempo ainda é
possível. Nom é o solpor com um
número de vermelhos completamente
inquantificável, imensurável. É,
sobretudo, a metáfora dum arame
sobrevoado por gaivotas. Um paradoxo
do simbolismo: nem liberdade nem
limites senom todo o contrário. Há
nesta imagem umha parte justa de
quotidianidade e umha de lirismo, a
conjunçom de lirismo e quotidianidade
é a minha posiçom na Ilha de Arouça.
Raquel Miragaia.

silhueta
sequeira inclinada no labor. andar ao
burato. braços que pregam cem velas.
arria-me um cabo. mãos que tesam as
cordas. ir à bateia. punhos ergueitos na
luita. contra o cam. pinheiro que nom
dará pau. relinga em sombra. redes que
alimentam bocas. no pombeiro. páraáguas que o vento esfarrapa. mar em
flor. cãozinho ladrando-lhe à lua. calma
podre. punhos ergueitos na luita. maré
negra. casca que aos petos deu morada.
casota. dedos a dançar a baila do sol.
e dedas. espinhas cravadas nos olhos
da vida. raízes em terra. silêncios de
despedidas. aboubece. punhos ergueitos
em luita. dignidade. arousa eclipsada
por mares de ausência. árvore seca.
susana sánchez arins
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risom que une ilha e céu. na praia do
peixe.
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A começos do século XX, Virgínia Woolf reflexionou sobre o por que das mulheres non ter
destacado intelectualmente ao longo da história.
Centrando-se no mundo da literatura recriou, no
ensaio “Um quarto que seja seu”, a biografia
dumha fictícia irmá de Shakespeare tam dotada
como ele para a criaçom literária. Esta suposta
irmá, amadora do teatro mas privada de estudos,
obrigada a casar muito nova, fechada no fogar
sem poder-se relacionar no e com o mundo, e
desprezada moralmente de trabalhar como actriz,
teria acabado, segundo a Woolf, morta e desonrada em um carreiro de tentar seguir os passos do
irmao celebérrimo.
Se isto acontece no mundo das letras, sempre mais acessível às mulheres, quê nom terá
acontecido no mundo das ciências. A história da
ciência caracteriza-se por ter fechado as suas portas nos narizes das mulheres. A primeira e única
científica que lembramos ter estudado na escola
é Marie Curie, e sempre destacada como mulher
do seu homem, e nom como científica independiente e autónoma. Mas, realmente nom houvo
científicas até bem entrado o século XX ou
bem estas fôrom silenciadas e desprezadas?
Devemos ter em conta que
a ciência começou nas cozinhas.
Foi nestas, misturando ingredientes e alimentos, cozendo e destilando, aprendendo a tingir tecidos, transformando febras em
fios, como deu os seus primeiros passos a química. Também
fôrom as mulheres as primeiras
sanadoras, médicas menospre-

“O olho que dirige a agulha
nos delicados mesteres do bordado,
serve igualmente para bisectar umha estrela ….”
Maria Mitchell, astrónoma (1818-1889)

zadas sob o nome de curandeiras. A primeira
acçom para arredar à mulher do poder da ciência
foi a transformaçom destas curandeiras em bruxas.
As mulheres conheciam polo miúdo o mundo das
prantas medicinais e a arte da cirurgia –quem senom elas ajudava nos partos, practicava abortos,
etc.- mas a Igreja, com a inestimável colaboraçom
das Universidades, fixo destes conhecimentos
prácticas clandestinas e razom para acabar na fogueira ou expulsa da comunidade.
O papel da mulher foi sempre chegar a senhora de, e para isso o ensino estava limitado, nos
melhores casos, a aprender algo de piano, bordado
e os labores da casa. Viajar era para ela um lujo nom
acessível, já nom economicamente, mas moralmente. Para publicar qualquer tipo de obra, umha
mulher devia ter autorizaçom do homem que a
tutelasse, marido ou pai. A independência económica estava-lhe vedada, e a autonomia intelectual
anulada.
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E, por suposto, em quanto colhesse o bisA pesar de todos estes atrancos históricos,
turi, o atlas ou a pruma, devia ver-se exposta às
aparecem, em quanto buscamos um pouco, toda
críticas e desprezos da sociedade. Por isso, muitas
umha série de científicas que pudêrom levar a terdas científicas que conhecemos procedem de
mo importantes trabalhos de investigaçom cienambientes familiares especiais. Som familiares ditífica. Desde a Antiguidade até a actualidade as
rectas de científicos e intelecastrónomas ajudárom, com
tuais que lhes permitírom ou
essas mesmas maos que enconsentírom autonomizar-se . . . a ciência começou nas cozinhas. fiavam a agulha bordando
e seguir um caminho próprio: . foi nestas, misturando ingredientes
os panos, a ampliar o conheElisabetha Hevelius, esposa de; e alimentos, cozendo e destilando,
cimento que a humanidade
Maria Mitchell, filha de; Maria aprendendo a tingir tecidos, transfor- tem do Universo.
Winckelman, senhora de; Caro- mando febras em fios, como deu os
As mulheres actuais
seus primeiros passos a química..
line Herschel, irmá de; Antónia
nom dispomos do exemplo
. . fôrom as mulheres as primeiras
Caetana Maury, curmá, sobrinde todas estas mulheres ansanadoras, médicas menosprezadas teriores a nós, porque a hisha e filha de.
sob o nome de curandeiras . . .
As mulheres tivêrom até
tória oficial oculta e acala
finais do século XIX proibido o
o seu labor. Enciclopédias
acesso às Universidades e muicomo a Larousse negam-lhe
tas das Academias de Ciências nom aceitárom
espaço a muitas (quase todas) das científicas das
mulheres até bem entrado o XX. Nem a astrónoma
que aquí damos conta. Nom temos mais remédio
Maria Winckelman, nem a matemática Sophie Gerque acodir à literatura alternativa, aos estudos femaine, nem Marie Curie foram admitidas. Dorothy
ministas e à internet para dar com todas estas mulCrowfoot Hogdkin, que recebeu o prémio Nobel
heres. Mas havê-las, hai-nas.
de Química (em 1964!), explica em umha carta:
“lembro que estava sentada nos degraus da Royal
Society agardando alguém, falando com John Bernal quando lhe dixem que tinha resolta a estrutuA primeira mulher astrónoma de quem se
ra da penicilina. Ele dixo-me:“Ganharás o Prémio
tem registro nom viveu no século XIX, mas no 2354
Nobel por isso”; eu lhe dixem:“Preferiria ser escolantes desta era. Levava por nome Hedu’Anna e foi
hida membro da Royal Society”. Contestou-me: sacerdotisa no templo da Lua de Babilónia. Dela
“Isso é mais difícil “.
nom se conservam escritos técnicos, só literários,
Ainda por cima, desconhecemos que muimas sabe-se que para chegar ao cargo que ocutos trabalhos fôrom feitos por mulheres, pois elas
pou devia ter amplos conhecimentos de astrononom os assinárom. Por ser menores de idade etermia. A segunda mulher de quem temos notícia é
nas, e estar mal vistas socialmente como autoras, Aglaonike, grega que viveu em Tessália arredor do
tenhem publicado obras de forma anónima, com
200 antes desta era. Diz-se dela que foi a primeira
o nome do seus homens ou sob nome suposto. Em
pessoa em predizer eclipses lunares porque tinha
1690, Elisabetha Hevelius publicou o último catáconhecimento do saros (ciclo lunar de 18 anos).
logo pretelescópico de posiçom
Porém, a pessoa que temos interesse em dar
das estrelas a nome do seu maa conhecer é Hipatia, matemática, firido Johannes Hevelius, já que
lósofa, astrónoma... Interessa-nos
nom estava bem visto que as
porque a sua biografia reflicte
mulheres se adicassem à obsermuitos dos elementos comenvaçom do céu durante a noite.
tados na introduçom.
O primeiro catálogo de estrelas
Hipatia viveu entre o
baseado em espectros, o Henry
ano 370 e o 415 na cidade de
Draper Catalogue (1890) foi comAlexandria, Egipto, quando esta
pilado por científicas, todas elas
cidade era a capital cultural do
“adestradas” no Harvard College
mundo conhecido. Foi filha de um
Observatory para a classificaçom
grande filósofo (Teón de Alexande estrelas e dados complexos.
dria) que a educou com a intençom
Eram chamadas “computadoras”
de que fosse “um ser humano perfeipor fazer o trabalho que hoje em dia
to”. Cumpre-se assim umha das caractefam as máquinas.
rísticas das mulheres científicas: um entor-

Hipatia de Alexandría

20

revista dorna

| decembro 09

no familiar especial que lhes permite fugir à sina
dos labores femininos. O pai tivo éxito já que a sua
filha, segundo o seu biógrafo, Sócrates Escolástico,
superou-no em inteligência e saber.
Hipatia formou-se no Museu de Alexandria
e puido fazer viagens a Itália e Grécia para aumentar os seus estudos. Ficou depois de professora
no próprio Museu, que chegou a dirigir, aonde se
despraçavam pessoas de todo o orbe conhecido
(Europa, Ásia e África) para receber as suas cadeiras de Matemáticas, Geometria, Astronomia, Lógica, Filosofia e Mecánica. Escreveu várias obras,
como Sobre o Canone Astronómico de Diafanto onde estuda ecuaçons de primeiro e segundo
grau. Criou o astrolábio e a esferaplana. Inventou
un aparato para água destilada, um para medir o
nível da água e um para determinar a gravidade
específica dos líquidos. Este foi chamado mais tarde aerómetro ou hidroscópio.
O feito de chegar a ser a responsável do
Museu de Alexandria diz muito das capacidades
desta mulher. A cidade de Alexandria era um centro intelectual e comercial mui importante: nela
viviam egipcianos, romanos, gregos, árabes, sírios,
persas e judeus. Tolomeu fundou umha escola, à
que chamou Museu, que pretendia ser um insti-

tuto de investigaçom sobre todo o conhecimento
humano.
A escola tinha duas bibliotecas que sumavam mais de meio milhom de volumes. Cada barco que atracava em Alexandria era registrado na
procura, nom de contrabando, mas de livros para
ser copiados na biblioteca. Os eruditos estudavam
o Cosmos inteiro, a ordem do universo. Para isso,
contavam com um centro de história natural com
espécies dissecadas, zoológico, salas de disecçom,
jardim botánico, observatório... Hiparco, Euclides,
Dioniso de Trácia, Arquímedes, Herófilo, Ptolomeu,
entre outros, som cientistas ligados ao Museu.
Quando Hipatia o dirigiu levava funcionando 700
anos. 700 anos a acumular saber...
Mas Hipatia e o Museu de Alexandria fôrom
vítimas do mesmo mal: o fanatismo. A ascensom
do cristianismo provocou a persecuçom de todo
o conhecimento pagám. Apartir do ano 390, começarom os conflitos entre o poder cristiám e os
defensores da cultura grega. Durante uns anos o
Museu de Alexandria e os seus usuários pudêrom
ressistir, mas no ano 412 o patriarca cristám Cirilo
mandou queimar o Museu e todas as suas instalaçons. Todo dessapareceu: a maioria dos exemplares da biblioteca, os animais, os aparatos, os
instrumentos de mediçom, os instrumentos musicais: todo o saber humano até a época. Esse pensamento e conhecimento recolhido na Biblioteca
alexandrina tardou mais de mil anos em ser reelaborado e recompilado, graças em parte à continuidade no estudo por parte da cultura árabe,
mas existem grandes lacunas no nosso saber que
nunca poderemos cubrir.
Hipatia seguiu o mesmo caminho e,por nom
renegar das suas ideias, e renunciar a se converter
ao cristianismo, foi assassinada na Coresma de
415. Um grupo de cristáns a linchárom no centro
de Alexandria: “Arrincárom-na da sua carruagem,
deixárom-na totalmente espida, esquartejárom-lhe
pele e carnes com caracóis afiados, até o alento
deixar o seu corpo...” O seu corpo nu foi arrastado,
como exemplo, polas ruas de Alexandria. Os seus
restos fôrom queimados, as suas obras destruidas
e o seu nome esquecido.
Hoje as enciclopédias dedicam 5 escassas
linhas a explicar quem foi Hipatia, embora haja
bibliografia sobre a sua obra e a sua época. O astrolábio aparece como inventado polos “gregos”,
sem ser citada ela. Cirilo, que dera a ordem de assassínio, foi proclamado santo, e merece mais espaço enciclopédico.
M. Skłodowska
(Artigo publicado em dúas partes na revista “Sargas”
da “Sociedade Astronómica Estradense”)
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ODOSA
20 ANOS DESPOIS
O pasado 31 de agosto conmemorouse o vixésimo aniversario do primeiro peche das traballadoras de Conservas “ODOSA”,
na Illa de Arousa 1989-2009, vinte anos xa daquela exemplar loita
onde máis de 90 mulleres estiveron un mes pechadas nas instalacións da fábrica, catro en folga
de fame e unha folga xeral que
paralizou totalmente a actividade
na Arousa para evitar o despedimento de 70 delas. Esta data pasaría sen máis de non ser por Uqui
Permuy, Ánxela Caramés e Carme
Nogueira quen, pensando en recuperar historias protagonizadas por
mulleres en Galicia, incluiron no
arquivo histórico de feminismos
as relacionadas coa conserva na
comarca do Salnés.
Contactaron con nós, mulleres
que vivimos algunhas desas loitas, para que llas contásemos, para
recuperar material gráfico (fotos,
vídeos,…) e recoller testemuñas
directamente das súas protagonistas. Traer o pasado aos tempos
modernos.
Nesa data no Concello de
Arousa (situado nos terreos da antiga fábrica) proxectouse o vídeo
daquel histórico peche gravado
pola “Organización de Traballadoras e Traballadores do Salnés
(OTTS)” e recuperado por esas
tres mozas ávidas do saber e inxeniosas no facer. O Salón de Actos
encheuse das traballadoras e as
súas familias, xunto con outras
persoas que temos sensibilidade e
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respecto coa súa loita. Á que máis
e á que menos se nos encheron os
ollos de bágoas. Eu, que tiven a
fortuna de coñecelas e participar
solidariamente nas súas reivindicacións, sentinme orgullosa de
pertencer á mesma clase obreira.
Ollei nesas mulleres moita dignidade, valor e paixón por defender
algo xusto. Foi un pulso de todas
contra un empresario que pretendía dividilas, vilipendialas e
deixalas na rúa para seguir engordando o seu peto, como sempre
pasou e segue a pasar.
Vendo iso, que aconteceu hai
tanto tempo, sorprendeume a súa
actualidade, que sexan as mesmas reivindicacións e os mesmos
problemas cos que nos atopamos
hoxe na maioría das conserveiras.
Fomos e seguimos sendo man de

obra barata, esíxellenos un rendemento desproporcionado, contrólasenos o tempo que botamos
no baño, prohíbennos tomar café
cando o corpo está destemplado
ou desfallece de cansanzo…
Esas imaxes fixéronme pensar, chea de rabia e impotencia,
sobre o que está a pasar hoxe que
somos máis desenvoltas, temos
máis nivel cultural e, sobre todo,
unha historia que nos avala e que
debería server para non cometer
os mesmos erros. No meu modesto criterio e experiencia hai varios
factores que impiden que avancemos nas nosas reivindicacións de
millora das condicións laborais:
1ª.- A actuación de gran parte dos sindicatos que, en lugar de
animar ás traballadoras a loitar polos seus dereitos, a que vivamos o

traballo con dignidade, a fomentar
a unidade entre todas nós, a saír á
rúa a denunciar a discriminación
e a explotación, a esixir mellores
condicións de traballo, etc…, actúan como muros de contención
que paralizan á clase traballadora
en xeral a cambio de subvencións
millonarias que cobran dos gobernos, transformando o que debería ser acción sindical en simples
cuestións xurídicas,
2ª.-O cómodas que nos volvemos cando temos traballo, coche,
casa chea de todos os caprichos
que desexamos, en fin… aburguesémonos. O noso tempo adicámolo ao ocio, ver a tele, ler, pasear,
ir ó cine… a vivir tranquilas, sen
sobresaltos, que nada nen ninguén
altere o noso ritmo, que non nos
chamen para solidarizarnos con
outras traballadoras porque as
botan ou pechan o seu centro de
traballo, ou simplemente que non
nos molesten para apoiar a algunha compañeira que ten problemas
na empresa, preferimos mirar para
outro lado ou, o que é pior, criticámola por protestar e pensamos
que pola súa culpa imos ter follón
todas.
3ª.-E, por último, no mundo da
conserva, o papel que desenvolven
os nosos compañeiros. Aínda que

non se debería xerelizar, o certo
é que na fábrica onde levo trinta
anos traballando e no vídeo de
ODOSA atopei moitas similitudes no trato diferente que se nos
dispensa a unhas e a outros. Eles
son minoría e seguen a ser os
privilexiados (recoñéceselles a
súa categoría profesional dende
o seu ingreso na fábrica, cobran
máis que nós aínda realizando
traballos iguais ou semellantes,
non se lles controla nen o seu
rendemento nen a súa capacidade, etc…) Normalmente apoian
á empresa, non participan nas
nosas reivindicacións colectivas e se aproveitan da súa millor
posición en beneficio propio.
Isto é fomentado polos empresarios para dividir e desmobilizar,
xa que lles é máis fácil e barato
telos a eles como aliados que ás
mulleres. Nen que decir ten que
son conscentes de que as mulleres
somos moito máis valentes que os
homes nas loitas sociais.
Malia todo, sigo crendo que
a unidade entre as traballadoras e
traballadores é fundamental para
cambiar esta dura realidade, que
hai que estar organizadas porque
xuntas temos máis forza. De feito
eu estou sindicada dende que escomencei a traballar no ano 1979,

. . . para recuperar
material gráfico
(fotos, vídeos,…)
e recoller testemuñas
directamente das súas
protagonistas.
Traer o pasado aos
tempos modernos.
e en todo este tempo tiven ocasión de coñecer o funcionamento
interno de gran parte dos sindicatos; tamén tiven a sorte de formar parte dun (hoxe extinguido)
composto fundamentalmente por
mulleres da conserva, a “Organización de Traballadoras e Traballadores do Salnés (OTTS)”, que
era desa clase de sindicatos non
subvencionados que te fan pensar
por ti mesma, ter criterio propio e
defender todo aquilo no que cres.
Hoxe, e dende o ano 2000, estou
afiliada á CGT, unha organización
asamblearia que aínda conserva
as raíces do sindicalismo de clase,
onde as traballadoras e traballadores decidimos como afrontamos
as nosas loitas.
Por todo o manifestado, e
porque penso que é importante
manter a lucidez nestes confusos
tempos, Quero seguir emocionándome cando volva a ver o vídeo
de ODOSA, seguir sentíndome
reflexada nesas mulleres (compañeiras, nais, fillas…), esas valentes que co seu exemplo fixeron
historia.

¡pouco a pouco, todas xuntas!
		
Loli Romero
Traballadora e delegada da CGT
en Conservas Peña
( actual Bernardo Alfageme, S.A.)
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O sector mexilloeiro
O sector mexilloeiro e os biomarcadores

D

o mesmo xeito que algunhas especies de anfibios nos serven de
marcadores para determinar a degradación dos nosos ecosistemas fluviais, o sector mexilloeiro é un excelente marcador de xestión empresarial privada pero fortemente intervida pola Administración Pública.
Dita intervención comenza na propia concesión administrativa
onde se ubica a batea, que pasou de ser de 99 anos a 30 (Lei de pesca de
1993).
De seguido regúlase a repoboación de cría que somentes se pode extraer con unha guía que expide a Consellería de Pesca. Tamén temos regulada
a producción con un máximo de 500 metros cadrados que non pode exceder a batea,
como tamén o tope de 500 cordas de un máximo de 12 metros.
Está plenamente controlado dende a Administración a salubridade do producto e a súa
trazabilidade no acceso aos mercados.
E por último, tamén a Xunta ten tódolos datos de vendas de mexillón posto que é a encargada de emitir as guías preceptivas de transporte e manipulación de moluscos.
Con esta aclaración previa queda explicada que tanto a copetitividade como a cohesión e
a rentabilidade do sector mexilloeiro está estreitamente vinculada ás decisión s que determine a
Consellería de Pesca. Basta ubicar no tempo os vaivéns do sector coa promulgación de leis, normativas e decretos.
Si o conxunto do sector mexilloeiro fose un ecosistema fluvial, vería moi reducida a súa
poboación autóctona de ras e tritóns, a cambio tería moitos cangrexos procedentes do cono sur
que un día botou conscientemente un barbudo.

A encrucillada do mexilón galego
Calquera
observador
que repare nos datos do sector mexilloeiro en Galicia
quedaría impresionado. Estamos nun marco privilexiado,
temos o 30% da produción
mundial e a riqueza xerada
repártese nunha base social
de 3.000 unidades familiares.
Contamos con toda a tecnoloxía necesaria de xeito autóctono e somos un sector
pioneiro que naceu alá polos
anos cincuenta para se converter en referente mundial.
Isto en canto á incidencia di-
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recta, porque na indirecta xa
estaríamos a falar de conserveiras, cocedoiros, depuradoras, fábricas de redes e cordas,
asteleiros, construtores de bateas, transportistas...
Vendo estes datos dun
xeito superficial, diríamos
que nos encontramos coa nai
de todos os negocios. Nunca
máis lonxe da realidade, posto que o sector atravesa a súa
enésima crise total. Somos
un colectivo onde prima a
fragmentación e o asociacio-

nismo localista e onde a única norma verdaderiramente
duradeira é a de todos contra todos. Pero non sempre
foi así, posto que houbo un
tempo nesta última década
en que a cohesión do sector
outorgoulle unha fortaleza da
cal temos morriña, para na
actualidade poder afrontar
con garantías os retos que se
vislumbran no horizonte. Ante
semellante perspectiva, a única solución válida é a cohesión, unidade de criterios e
coordinación nas actuacións,

posto que temos tantos perigos coma oportunidades en
común, e por moito que nos
empeñemos, moitísimas máis
cousas que nos unen das que
nos separan. Ademais temos
unha asignatura pendente
que é a protección do noso
produto, identificándoo cun
nome e certificando a calidade que nunca lle faltou. Entón
xa estaríamos a falar dunha
Denominación de Orixe Protexida que nestes intres é a
única arma da que dispomos
para defendernos das importacións masivas dun produto
totalmente diferente ao noso
tanto en calidade como en seguridade alimentaria,pero que
nos está a facer unha brutal e
desleal competencia, posto
que o mexillón galego rexe a
súa comercialización por uns
estritos controis sanitarios e
unha trazabilidade clara, sendo todo isto certificado pola
administración. No outro lado
do océano, os certificados de
salubridade necesarios para
a exportación encárganos e
fináncianos os propios produtores. Iso en cuestión de transparencia é coma si nunhas
eleccións o reconto dos votos
o fixera un só partido.

A gran pregunta é como
se chegou a esta situación. Foi
cando unha parte do sector
conserveiro, apoiada e animada por unha clase política aínda latente, se adicou a potenciar a produción de mexillón
nun país no que non existe
hábito de consumo. Mentres
uns se adicaban a producir,
outros desbrozaban o camiño
para poder introducilo en Europa. Deste xeito podemos encontrar nos mercados latas de
conserva que no mesmo envase conteñen mexillóns de
diferentes procedencia: uns
con garantías certificadas e
axustando a calidade e orixe
ao que di a etiqueta, e outros
postos aí en aras do libre mercado, como se para a liberdade dos mercados só contara
a rendibilidade económica
dos importadores e non a saúde e a información veraz aos
consumidores. Para que isto
aconteza, alguén ten que consentilo, porque é unha vulneración das normas elementais
do mercado. Por iso toda esa
xente teme tanto a DOP, e que
ninguén dubide que van tratar de desactivala
por tódolos medios.
Un xeito de facelo

con probada eficacia neste
sector sería influír nas próximas eleccións, colocando ao
fronte da DOP a xente cunha
clara vocación distorsionadora e segregacionista, como xa
ocorreu non hai demasiado
tempo nalgunha das organizacións maioritarias do sector.
É un método perfecto, posto
que quen o programa sae indemne, mentres a cara visible
é quen pasa a ser recordada.
Xa por todos é sabido que os
tontos útiles somentes lle son
de utilidade aos seus programadores, non a eles mesmos
nen aos seus compañeiros de
camiño.
Visto o visto, so me queda lembrar un dito popular
do meu pobo: peor que levar
unha hostia é non saber quen
cha dou.
Ramón Otero Oubiña
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O CHUFRE…
agora o chaman Xufre?
A zona do Chufre, Cantiño, Lagartiño, é unha zoa que tanto polo seu calado, cubicación, mareas,
ventos, etc., convértese nun dos mellores peiraos naturais da Ría.
O Chufre dende tempo inmemorial foi utilizado como lugar de atraque para as embarcacións
de A Illa de Arousa, dornas e traíñas se amontoaban na súa enseada. (no século XVIII, os cataláns
establecéronse na Illa de Arousa, chegando a ter 63 embarcacións).
Entre o peirao do Chufre e Punta Aguiuncho, atópase o lugar coñecido como “muelle dos Carcamáns”, lugar de atraque da flota que loitara contra os franceses na Guerra da Independencia a
principios do século XIX.
Antes da existencia do peirao dende a praia do Cantiño en embarcacións pequenas, transportábanse as persoas a embarcacións fondeadas que percorrían tódalas vilas da Ría.
A maior parte destas boas condicións, tamén as reúne a enseada sur, pero nesta zona, como o seu
nome indica “Ribeira do Chazo” parece que se dedicou á carpintería de ribeira. Tamén hai que dicir
que a zona norte está en mellor disposición coas demais vilas da Ría.

As primeiras obras datan do ano 1924, segundo
consta en sesión plenaria do Concello de Vilanova de
data 9 de marzo, que polo Sr. Goday, faranse xestións
diante do Goberno Civil “para reparar o peirao da Illa
de Arousa”
Noutra sesión o 3 de marzo de 1929 “Se da conta
do acordo da permanente solicitando a reparación
por conta do Estado do peirao da Illa de Arousa, e
sendo preciso que o Axuntamento contribuía con 25%
dos gastos, acórdase por unanimidade subvencionar
os mesmos”.
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Pouca cosa se fixo, pois no ano 1932 na sesión do
30 de outubro tomouse o seguinte acordo: “Por la
presidencia se da cuenta que gracias a la gestión del
diputado a Cortes Laureano Gómez Paratcha se llevo
a cabo la aprobación del proyecto de construcción de
un muelle en la parte Norte de la Illa con un presupuesto de 34.957,90 ptas., mejora de mayor importancia, dado que así podría hacer escala allí el vapor
que hace la travesía de Ribeira a Villagarcía. Se hace
constar un voto de gracia al Sr. Paratcha” Pódese
dicir que nesta data comeza a súa andaina, como tal, o
peirao do Chufre

Con carácter de urxencia foi levado ao pleno extraordinario municipal do 8 de outubro de 1954, onde
se dou lectura ó escrito nº 2899 da Comisión Administrativa de Portos do Estado - Portos de Vilagarcía.
No mesmo exponse que estando para enviar ós organismos superiores o proxecto de “consolidación e ampliación del muelle del Chufre en el Puerto de Isla de
Arosa”, segundo o decreto de 05/07/1946, solicítase
do concello vilanovés certificación acreditativa polo
cal o Concello de Vilanova se compromete á execución das obras que se levan no proxecto. O orzamento
de contrata ascende á cantidade de 1.283.966,05 pesetas, aportando o Concello o 10% (128.396,60 ptas.), a
pagar en 20 anos co 2% de xuro a favor do Estado.
O 27 de abril dáse lectura a un comunicado de
José María Rivero de Aguilar, subsecretario que foi
de Obras Públicas, en relación ca orde ministerial de
8 de marzo, aprobando tecnicamente o proxecto de
consolidación e ampliación do peirao do Chufre.

José Cuíña, titular da Consellería de Política Territorial, visita A Illa o domingo día 20 marzo 1994,
manifestando a contratación dunha nova estrada de
acceso ó peirao do Chufre, cun orzamento en case 59
millóns de pesetas e cun prazo de execución de 18
meses. Manifestou ademais, a súa intención de inverter outros 200 millóns nos dous próximos anos para
completar as infraestructuras portuarias coa construcción de novos diques e varadoiros. Pode ser que se
equivocara e non eran meses senón anos, cando as
obras da estrada de acceso ao peirao do Chufre rematen, estaremos moi preto dos 18 meses, perdón, anos.
E no orzamento, luciuse.

Nos anos 80 realizouse unha nova ampliación
do peirao, as súas mellores condicións naturais non
fixeron que destacara como outros na Ría debido a
súa insularidade polo tanto sen comunicacións por
estrada.
Esto en parte, quedou solucionado no ano 1985
coa construcción da Ponte, pero as infraestructuras internas de A Illa de Arousa, non permite o desenvolvemento do peirao, por elo é tan importante esa estrada
que o comunicará coa ponte.

No ano en que andamos e, segundo se comenta ata
o ano 2011, en que estará operativo, vanse a realizar
varias actuación que relanzaran ao peirao; atraque
para embarcacións de baixura, para a flota bateeira,
deportiva… Pero este sería tema para outro artigo.

Xoan Dopico Orjales
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Eu creo que si, que está todo
inventado, pero hai que
seguir pensando que non.
Susana é coma un caixón [de]xastre. Podes topar de todo. E vaite
sorprender. Para min Susana primeiro foi unha moza na praia do
Cabodeiro, unha amiga do compañeiro de dorna, que volvía con nós
na dorna para O Bao. Despois foi unha compañeira de profesión, e de
tradición mariñeira navegando nas dornas da asociación da Arousa.
Días máis tarde era unha poeta cun premio nacional de poesía.
Pouco despois os seus poemas eran as letras dalgunhas cantigas do
grupo musical do que formo parte. Pero para coñecer a Susaríns,
ou Farangulha, ou a outra eu, coma ela mesma se chama nas súas
navegacións dixitais, é necesario nadar nos seus blogs e nos apartados que cada un deles acredita. Africanidades, interculturalidade,
libros lidos como pao na boca, recursos para aprender o castelán… É profa, coma ela mesma di nos seus falares retranqueiros.
Profa de castelán que escribe en galego reintegracionista. Resido na Ilha de Arouça, onde ponho escola. É poliédrica, múltiple,
ubicuescente. É coma unha imaxe que a ela lle gustou moito, para definir a poesía, cando a leu nun blog: É como um peixe que
atrapas que elevas que escorrega que foge mas que deixa nas mãos o cheiro a mar o saibo a salitre.

ELA
Ala...! Superpreghunta. Eu
quen son...? Eu son Susana, non hai
máis voltas que darlle.
Son moitas persoas nunha
porque creo que as persoas non son
unha sola, tes cinco mil espacios de
vida. Entón, Susana son eu, a persoa.
Susaríns é o nome público no que
tamén están os apelidos, pero combinados de unha forma un pouco
distinta. A Susana que non quería
que en internet se soubese que era
Susana foi Farangulla. E a outra eu é
a eu que le, non a que escribe. Son
todas esas, non? (E Susana remata
cun pequeno riso)
Non me preguntaría de política y preguntaríame sobre cuestións sociais, que non é o mesmo
( E deixa unha risa espontánea e
maliciosa)
A miña infancia. A min sem-
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pre se me dou ben escribir, sempre.
No cole era a que mandaban aos
concursos de redación; ghrasias a
iso deixei de escribir durante moitos
anos (Saboreando a súa retranca
ri). Tiñan a manía horrible de mandarme sempre a min aos concursos
de redación. Gustoume moitísimo
ler e escribir. Dábaseme ben.
Ah! Iso dixo
meu pai. Sempre lin
moito. O oculista tivérame que prohibir ler porque tiña
a vista cansada con
oito anos ou nove.
E lía mogollón,
lía mogollón. Na
casa eramos moitos, nunca houbo
moito diñeiro pero
para ler nunca tivemos problema. Pero
non liamos todos,
non saímos todos
lectores. Non, non

é esa a fórmula máxica, porque eu
son moi lectora pero teño alghún
irmán que di: A min non me poñas
un libro diante, eh! A miña irmán
pequena aínda me chamou onte
para dicirme que xa lera o libro, o
meu (E rompe a rir outra vez, coa
espontaneidade e a alegría que
parece que sempre a acompaña).
Home! A boas horas! Leva sete meses por aí.
-------------------A POESÍA

Eu creo
que unha das
ideas do libro
(O libro é [de]
construçom,
o seu libro de
poesía, recentemente galardoado co XXI
Premio Nacional de Poesía
Xosémaría
Pérez Parallé.

Libro sobre a construcción da súa
casa) é demostrar que de todo se
pode sacar poesía, ou que todo ten
unha visión lírica, ou que de todo se
pode sacar unha visión máis íntima.
Houbo poucas críticas, supoño que porque é poesía, e supoño
que porque está escrito na norma
en que está escrito, ou simplemente porque non está... Non sei, pero
as que houbo son moi boas (Sorrí
compracida). Eu lin tres que saíron
no Faro de Vigo, en A Nosa Terra, na
Radio Galega. Na Radio Galega, no
Diario Cultural, dedicáronlle dez minutos ao libro, que foi moito tempo
de radio.

placas solares
embébo-me da energía que circunda
e a concentro na quentura dun verso
esta poeta é unha intercambiadora térmica.

Aos meus amigos o que máis
lle gusta é o das sem casa,Homeless,
o da cociña, o de ritos, que está ao
final de todo. Polo menos hai alghún
que ghusta (Saúda a súa ocorrencia cunha risada franca e aberta).
Ao meu irmán, ao tecnólogo, o que
máis lle ghusta é o das placas solares.

O poema
das placas solares. Si, porque é
como a miña definición de poeta e aparte creo
que é moi, moi...
que hai humor
aí, e a min vaime
o humor.

Pretendía ser o diario da
construçom e acabou sendo, creo,
unha reflexión sobre o que é un fogar para a xente, os distintos tipos de
fogar que pode ter unha persoa ou
as persoas... ou non ter, que as hai
que non o teñen.

Non, o próximo libro é máis
tópico. Unha historia de mulleres...
non, perdón, é a historia das mulleres en poesía. Ten que ver coa adicatoria deste (Busco no meu bolso
o libro dela, que levaba preparado
por se era necesario, e leo a dedicatoria en voz alta: “a meu pai e
minha mae que por construir um
fogar ainda nom figérom casa”.
Ela sinálame co dedo a frase que
vai xusto enriba como titulando a
dedicatoria: “venho das eiras de
portaris dos arines”). O meu avó
paterno é das Eiras, a miña avoa é
de Portarís, o meu outro avó é de
Arines. Pero falta a miña outra avoa,
que era filla de solteira e non ten
casa... a historia das mulleres.
Eu creo que está todo inventado. Cando escribía eu, non estaba
pensando que escribía algho novedoso, aínda que houbo quen o dixo
despois, algunha crítica. Pero non,
para min non é nada novedoso. E
que a min me apetecía escribir iso
así. Eu creo que si, que está todo
inventado, pero que hai que seguir
pensando que non. Na cultura europea van dous mil quinientos anos
de literatura. Logho non estará todo
inventado xa?
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Este ano gañou un da Arousa.
eu descubrín que tiña que ser de
aquí polo vocabulario. Polo vocabulario dorneiro, da dorna. (O fallo
ao que fai referencia é o do xurado
do premio de poesía Pérez Parallé
deste ano, do que ela forma parte
por ter gañado o premio na edición
anterior). A experiencia no xurado?
Hai estilos moi variados... Que me di
moito de min do ano pasado (Gargalladas e exclamacións).
---------------------------------------

penso que debería haber un pouco
de liberdade, que non a hai.

A LINGUA

Ai si? Non sabía que Ferrín
era profesor de castelán [...] Non, é
unha decisión, no seu momento, da
que non me arrepinto. Eu fixen Filoloxía Hispánica, despois fixen portuguesa. Aí xa hai marca ideolóxica.
Eu quería ser filóloga hispánica (E
recalca cada sílaba para chamar a
nosa atención), é dicir, de todas as
linguas de España, de todas as literaturas de España, sobre todo de todas as literaturas, pero, por exemplo,
para estudar catalán tiña que facer
hispánicas, non podía facer galego.
Eu creo que é moi importante que
haxa profes de castelán que dean
outra visión, porque a ideoloxía
lingüística é moi forte. Hai certas
visións imperialistas que están moi
presentes nos libros de texto. Eu
acórdome cando estaba na facultade, aos de hispánicas non lles caía
ben porque eu falaba galego, entonces no era de los suyos, e para os
de galego era unha renegada.Víante
fóra de lugar. Como que se falas galego só podes estudiar galego, que
para min era unha gran estupidez
que teño discutido con moita xente,
porque por falar galego... es libre de
estudiar o que che dea a ghana
Eu creo que non houbo acordo nin consenso inicial, porque o
que houbo foi a imposición dunha
normativa da lingua galega sobre
outra. E creo que é difícil chegar a
acordo. Non por nada, senón porque
son posturas moi diversas. Por iso
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portugués, son máis os pros que os
contras.
-----------------------------

Eu creo que no plurilingüismo... Eu creo que o monolingüismo
é un perigo... ben, eu aí estou lendo,
e estou estudiando, e estou dándolle voltas, e teño dúbidas. Pero está
o tema da inmigración. Somos países que agora reciben inmigrantes,
que traen as súas linguas. O monolingüismo machaca, impón unha
lingua grande, e a grande aquí é o
castelán. É así. Defender o monolingüismo, defender a hexemonía dunha soa lingua vai prexudicar sempre
a unha lingua débil. En cambio o
plurilingüismo, non o bilingüismo,
o plurilingüismo sempre favorece
a pervivencia... Pero eu, xusto a iso,
ando dándolle voltas.
Para min é porque é a mesma lingua e distinta variedade, e
lle dá forza, e lle dá tradición, e lle
dá riqueza e lle dá complemento. Porque non se trata de deixarse
absorber polo portugués. Eu fixen
filoloxía portuguesa. E dentro da filoloxía portuguesa estudiei literaturas africanas en lingua portuguesa: a
mozambicana, a angolana...Tivemos
lectores e profesores: un mozambicano, un angolano, unha caboverdiana, un brasileiro. Podíaste comunicar
con eles perfectamente. É que non
podes negar que é a mesma lingua.
É simplemente unha cuestión de riqueza. Que pode enriquecer máis a
lingua do que a empobrece. Eu creo
que, no achegamento do galego ao

COMO PAM DA BOCA

Si, enviciome, como algho
me ghuste enviciome. Si, é verdade.
É máis, por exemplo, Kapuscinski.
Ben, eu fora a Senegal e en Senegal
había quen levaba un libro del sobre África, Ébano, unha antoloxía de
crónicas sobre ese continente. É un
libro precioso para ler. Encantoume,
porque si que tiña que ver co que
vimos nós, co que vivimos na viaxe.

Son do club
das poetas cachondas, pero cachondas mentais. Eu son
dese club. A min
gústame sorirme un
pouco, de min e de
todos.

Explicaba moitas cousas, ao mesmo
tempo parecía moi real. E comecei
a ler outros e outros, creo que lin
todos. Até lle encontrei poesía, e
encantoume como poeta. Lin todo.
Fun comprando todo e lendo todo.
E con Lila me pasou o mesmo (Estase referindo á cantante mexicana

Lila Downs, que hai pouco deu un
concerto en Pontevedra, onde coincidimos sen sabelo). Comprei un
disco. Non, escoitei un disco, funlle a
un concerto en Pontevedra e dixen:
A esta muller cómprolle todo. E
compreille toda a discografía. Eu aí
dixen: esta muller merece que lle
compre toda a discografía completa. E despois Carmen reghaloume o
novo, traído de México.
(Na seguinte pregunta xa se
bota a rir antes de que eu acabe de
facerlla. Ela adiántaseme lendo a
chuleta na que levaba as preguntas
e teño a sensación de que sempre
vai unha liña por diante en toda a
entrevista. Entrevista que ela troca
en conversa)
Eu creo que si. Hai un rollo
que me molesta, por un lado. Que
é o de poñerlle o nome de poetas
cachondas ás poetas como Yolanda
Castaño. Eu creo que é un rollo un
pouco sexista... tías buenas... E logo,
como escriban sobre sexo... A min é
un rollo que me molesta un pouco.
E aí onde estaba ese comentario (
do que eu lle preguntaba), puxeran
algho ou meténdose con Yolanda
ou ao revés, meténdose comigho,
non sei. Entón dixen: Son do club
das poetas cachondas, pero cachondas mentais. Eu son dese club.
A min gústame sorrirme un pouco,
de min e de todos.
(Recibe a pregunta cunha
sonora gargallada retranqueira)
Eu creo que si. Dáte conta
que aghora mesmo moita xente ten

que ir fora de Ghalisia para compra libros en castelán, porque aquí
non os hai. Están desaparecidos das
librarías. Ti vas a unha libraría e só
hai libros en galego en todas partes. Buscas un libro sobre calquera
tema que non sexa literatura, estrictamente literatura castelá, un libro
sobre informática, un libro sobre
xardinería, e todo iso está en galego (O ton e o cheiro da retranca
sonche coma o xofre cando anda o
demo solto)
Os piratas foron primeiro. O
de Dorna foi obriga escolar. Obrigoume Xosé Manuel, un compañeiro do instituto. Díxome que era
obrigatorio. Era curiosidade e interese. Pero o mundo da piratería, das
navegacións, foi anterior. No doutorado é no que estiven traballando:
nos navegantes portugueses. O tema
das descubertas o levo traballando,
ou levaba traballando, anos, e gustábame moito. Flípame moito que uns
tipos se metan nun barco a descubrir terras co que a min me acojona o mar. Porque a min dáme moito
medo o mar. E non tiñan ghi pi ese
(GPS). Ían a velas vir. Como van os
de Dorna, vamos.
As historias que quedan á
marxe son as máis interesantes (E
fala de piratas e de mulleres)
O ENSINO
É complicado o tema ese. É
complicado. Eu, por exemplo, ando
cambiando seghido. Eu non creo
que debas obrigar a ler libros con-

cretos, porque eu son lectora e se
me obrigan a ler un libro e non me
ghusta, non o leo. O que fago é poñer
unha listaxe de recomendacións
aberta. Pero poñendo a listaxe de recomendacións abertas sempre len
o mesmo. Nunca proban a ler cousas novas. E tampouco se trata diso,
porque hai que probar e ao mellor
descobres que algo che gusta. Por
iso eu aghora téñolles catro listas e
é obrigatorio ler de listas distintas. O
que queiras pero de listas diferentes.
Porque se non, len sempre narrativa.
E moitas veces se lles gusta a narrativa de detectives, sempre len narrativa de detectives. Fan coma min, gústalles Kapuscinski, len Kapuscinski
todo o ano. E tampouco se trata diso
porque están aprendendo a ler. O
que interesa é que se formen como
lectores. Entón, por exemplo agora, téñolles unha lista de narrativa,
unha de clásicos, unha de cómics,
outra de poesía. Teñen que probar a
ler poesía, a ler teatro. Senón nono
van facer nunca.
A MATRIA
Porque odio a patria. A patria, a construción esa da patria
non a soporto. É unha construción
que non me gusta nada. Paréceme
superviril. E os patrioteiros tamén
me sacan moito de quicio. Entón
eu creo que poñer matria é unha
proposta para construír outra cousa.
Construír outra cousa diferente. Que
temos a oportunidade de facer algo.
Hai moito de construcción aí. Hai
moito [de]construçom.

Xavier Castiñeira
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