
A profesionalidade 
como bandeira
Paula Vázquez asegura que a desigualdade 
na televisión está diante e detrás das cámaras

Violencia machista, 
o inimigo constante
O 25-N visibiliza que o problema 
está lonxe de desaparecer e 
arraiga na xente máis nova.

Mulleres que fan 
Universidade
Manuela Santos e Ana Álvarez, 
nomeadas para Humanidades e 
a cátedra Cosme Álvarez.

A revolución de 
Aleksandra Kolontái 
Foi a primeira muller parte dun 
Goberno, dirixindo o Comisariado 
do Pobo na Revolución Rusa.
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Novembro leva a fama de ser o mes 
máis triste do ano. O día 25, case para 
o despedir, dedícase á violencia de 

xénero, esa que en Galicia supón xa a metade 
do total de crimes xulgados, esa que lonxe de 
desaparecer golpea con forza as mulleres e os 
seus fillos e fillas sen barreiras que a conteñan, 
esa que segue ancorada nos máis novos como 
se fora un cancro imposible de extirpar.

Visibilizar a violencia machista é unha das 
armas para loitar contra ela e Ferrol continúa 
a desenvolver, como outros concellos galegos, 

a campaña En Negro, que este ano chegou ata Bruxelas e 
á que se engadiron outras iniciativas deportivas, culturais e 
mesmo de sinalización urbana.

Pero ademais de denunciar e pelexar contra esta lacra, 
as páxinas de Machina reservan espazo para destacar os 
triunfos das mulleres, como Manuela Santos e Ana Álvarez na 
Universidade, como Rosa Cal no eido da investigación, como 
Paula Vázquez que eleva a súa voz feminista no mundo da 
televisión, onde pouco se soe escoitar, como Ana Vallés sobre 
os escenarios, e como todas as que, seguindo o lema da nosa 
revista, constrúen Ferrol. Un Ferrol moito mellor grazas a 
elas.

Edita: Concello de Ferrol Deseño e contidos: Pingota Comunicación

Casa da Muller
Rúa Lugo, 56 15402 Ferrol 
Luns a Venres de 10 a 14 h. 
Tel. 981 944 240 
casadamuller@ferrol.es
• Centro de Información á Muller 

Tel. 981 944 124 
cim@ferrol.es 
Atención xurídica (981944000 ext. 673) 
e psicolóxica (981944000 ext. 674)

• Casa de Acollida de Mulleres 
Tel. 981 944 000/900 400 273 
(Teléfono da Muller)

Concellería da Muller
Concello de Ferrol 
Tel. 981 944 000 
sainza.ruiz@ferrol.es

Asociacións
• Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades 
Tel. 900 191 010

• Acadar (Asociación de Mulleres con 
Discapacidade de Galicia) 
info@acadar.org

• Asociación Alvixe 
Tel. 618 592 646 
alvixeferrol@gmail.com

• Asociación Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios 
Tel. 981 357 836

• Asociación de Mulleres 
Barrio de Caranza 
Tel. 981 370 985 / Fax: 981 379 985 
caranza@telefonica.net

• Asociación de Mulleres Emprendedoras 
Arume 
Tel. 981 372 798 / 650 014 010

• Asociación de Mulleres de Esmelle 
San Xoán de Esmelle 
15494 Ferrol

• Asociación de Mulleres de Santa Mariña 
Amistade 
Tel. 629 453 013 
asociacionamistad@yahoo.es

• Asociación de Mulleres do Barrio do Pilar 
Tel. 981 317 184 / Fax: 981 322 966 
avvrecimil@hotmail.com

• Asociación de Mulleres do 
Barrio de Ultramar 
Tel. 981 372 743

• Asociación de Mulleres Rurales de 
Doniños 
Lugar de Pereiro s/n, Doniños 
15593 Ferrol

• Asociación de Viudas Concepción 
Arenal 
Tel. 981 353 604 / 981 931230

• Centro de Recursos para a Muller 
O Mencer. Irmás Oblatas. 
Tel. 981 358 562 / Fax: 981 353 889 
omencer@jazzfree.com

• Foro de Inmigración Ferrolterra 
ferrolforogalegoinmigracion@gmail.com

• Fuco Buxán (área da Muller) 
Tel. 981 325 492 / 633 100 354 
fucobuxan@yahoo.es

• Grupo Diversidade Funcional 
Tel. 981 930 544 
diversidadefuncionalferrol@hotmail.com

• Marcha Mundial das Mulheres 
Tel. 671 695 968 
marchagaliza@gmail.com

• Oficina para a Igualdade de Xénero da 
Universidade 
Tel. 881 013 693 / 881 013 831 
oficina.igualdade@udc.es

Otros
• Centro de saúde Fontenla Maristany 

Tel. 981 336 633.

• Centro de orientación familiar 
Tel. 981 336 633

• Centro de saúde de Caranza 
Tel. 981 323 489

• Centro de saúde Ferrol Vello 
Tel. 981 350 837

• Centro de saúde de Serantes 
Tel. 981 328 500

• Edificio administrativo da Xunta 
Tel. 902 120 012

• Policía Nacional. 091

• Policía Municipal. 092 

• Bombeiros. 080

• Teléfono de atención á violencia  
de xénero. 016

Teléfonos de interese:

Saúda 

O mes máis triste
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A
A universidade vai escribindo a súa historia con nome 
de muller,  polo menos no campus de Ferrol, onde a súa 
principal responsable é, desde hai anos, a vicerrectora Araceli 
Torres Miño.  A ela súmanse moitas profesoras, algunhas 
das cales colleron novas atribucións nos últimos meses. A 
Universidade da Coruña vén de nomear decana da Facultade 
de Humanidades e Documentación á naronesa Manuela 
del Pilar Santos Pita, que se une así á única outra muller que 
ocupa un decanato no campus de Ferrol, o de Enfermería, 
Natalia Sobrido Prieto. Por outra banda, o reitor da UDC, 
Julio Abalde, nomeou a Ana Álvarez García directora da 
Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, na que participa, 
ademais da Universidade, Navantia e que é de moi recente 
creación (maio deste ano). Cada unha no seu papel asumen 
retos importantes, no primeiro caso pola difícil situación que 
atravesa o grao de Humanidades e no segundo porque se 
trata de poñer en marcha unha institución nova e de sentar 
as súas bases para o futuro.

Manuela Santos Pita comparte a docencia na Facultade da 
que agora é decana coa que imparte na Escola Universitaria 
de Relacións Laborais, tamén en Ferrol. É doutora en Dereito 
e aínda que xa non exerce directamente a abogacía segue 
a colaborar, a través da Fundación da UDC, cun despacho 
da cidade, polo que continúa moi en contacto con esta 
profesión. Como decana vese na obriga de afrontar un 
momento complicado, xa que a matrícula na Facultade de 
Humanidades e Documentación non é a desexable e a 
Consellería de Educación xa anunciou a desaparición destes 
estudos como tales.  A falta de novo alumnado -este curso 

houbo 16 en Humanidades e 10 en Documentación- é un 
problema que vén lastrando a titulación desde a súa creación 
e que agora tratará de se atallar reformulándoa para facela 
máis atractiva. O que parece claro é que Ferrol non quedará 
sin un grao da rama de Humanidades.

Ana Álvarez García é profesora nos graos de Enxeñería 
Naval e Océanica e no de Enxeñería Mecánica, os dous 
do Campus Industrial de Ferrol. Será a primeira directora 
da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, unha iniciativa da 
Universidade da Coruña e Navantia que ten como obxectivo 
darlle pulo á investigación e á transferencia de coñecementos 
nas enxeñerías naval e industrial.  O desenvolvemento de 
actividades culturais, cientí� cas e tecnolóxicas para facilitar 
unha aplicación práctica dos coñecementos en bene� cio da 
sociedade en xeral é un dos cometidos que levará adiante 
a responsable da cátedra, que promoverá ademais ciclos de 
conferencias.

A directora tamén anunciou a creación dun premio para 
o mellor traballo de Fin de Mestrado da Escola Politécnica 
Superior, que terá unha dotación de 1.500 euros e unha 
bolsa para alumnos de doutorado.

A UDC xa participa en Ferrol noutra cátedra, a Jorge Juan, 
en colaboración coa Armada.
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Dúas mulleres 
asumen novos 
retos na UDC 

Lavar non é “cousa de homes”

Apublicidade de contidos sexistas ten exemplos dabon-
do que demostran que neste campo da comunicación 

hai aínda moito que avanzar. Un dos últimos casos foi o da 
empresa Henkel Ibérica, que para anunciar cinco varieda-
des do seu deterxente Perlán utilizou outras tantas imaxes 
de mulleres con diferentes vestimentas: un deterxente para 
cada tipo de muller. Facua-Consumidores en Acción pediu, 

e conseguiu, a súa retirada.
Tamén se  viu na obriga de recti� car a plataforma de 
videoxogos Steam, que sacou ao mercado un titulado 
House Party no que o único obxectivo era entrar nunha 
festa para convencer a unha muller de practicar sexo. A 
realidade é que se censuraron determinadas partes, pero a 
historia segue a ser a mesma. E con éxito.

Manuela Santos foi nomeada decana de 
Humanidades, e Ana Álvarez, directora da 
Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos
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A
A profesora Rosa Cal achéganos no seu último libro a 
interesante e descoñecida historia de Radio Liberty, unha 
emisora instalada durante o franquismo na praia catalana 
de Pals, cuxo obxectivo era facer propaganda anticomunista 
para que chegara á URSS a través dunhas antenas de gran 
alcance que non foron desmanteladas ata 2006, cinco 
anos despois da súa última emisión. A investigadora ferrolá, 
catedrática de Ciencias da Información na Universidad 
Complutense, presentou o seu libro “Radio Liberty: la CIA en 
la playa de Pals” nun acto no Ateneo Ferrolán, no que estivo 
acompañada pola presidenta do Club de Prensa de Ferrol, 
Julia Díaz, e polo historiador Eliseo Zaera.

Como indica o propio título do traballo, Cal sostén a tese, 
que a radio negaba, de que era a CIA a que estaba detrás 
dos contidos da emisora. Esta defendía, pola súa banda, que a 
súa programación era exclusivamente cultural e informativa. 
O libro é froito dunha investigación empezada hai doce 

anos e no que a profesora topou con moitos obstáculos 
para conseguir documentación en España, polo que tivo que 
recorrer ao arquivo Truman, nos Estados Unidos.  Segundo 
explica a autora, o decreto reservado polo que se crea 
Radio Liberty especi� ca que se � rma por razóns políticas, 
e aínda que aparentemente a principios dos anos 70 a CIA 
foi apartada da parte económica da emisora, na súa opinión 
nunca chegou a abandonala.

O alcance da radio chegaba a 3.000 quilómetros, pero en 
España non se podía escoitar porque, segundo explica Rosa 
Cal, foi unha condición que Franco impuxo para permitir a 
súa instalación. As retransmisións baseábanse “na mentira 
necesaria e a negación crible” e a construción das frases 
obedecía a � ns propagandísticos, xogando cos dobres 
sentidos. En 1976 Radio Liberty uniuse con Radio Europa 
Libre e continuou coa misma actividade, ata que a caída do 
muro de Berlín � xo que deixara de ter utilidade.

As mulleres protagonistas da 
Historia case nunca aparecen 
nela, e menos nas esculturas. O 
proxecto “The Whole Story” 
quere mudar, aínda que sexa 
virtualmente, esta realidade cun-
ha app que recrea, ao lado das 
estatuas dedicadas a homes, a 

mulleres que son tamén referentes históricos. A inicia-
tiva comezou en Central Park, onde quen dispoña da 
aplicación xa pode ver a Emily Dickinson ao lado do 
tamén poeta Robert Burns, e estase a estender por 
todo o mundo, apoiada por Nacións Unidas. A cien-
tí� ca Marie Curie, a sufraxista Susan B. Anthony ou a 
aviadora Amelia Earhart teñen xa as súas “esculturas”.

Nos contos “tradicio-
nais” as princesas tiñan 
que agardar ao prínci-
pe para que lles solu-
cionase os seus pro-
blemas; pero eses argumentos son iso, contos. Elena 
Favilli e Francesca Cavallo preferiron escribir os 
seus propios relatos, baseados en historias e “prince-
sas” reais, e agrupalos nun libro editado por Planeta 
que leva o suxestivo título de “Cuentos de bue-
nas noches para niñas rebeldes”. Catalina II de 
Rusia, a tenista Serena Williams ou a chef Julia Child, 
que empezou a súa carreira como espía na II Guerra 
Mundial, cociñando pasteis que repelían aos tiburóns, 
son algunhas das heroínas destas apaixoantes historias.

Non perdas...

Radio Liberty, a propaganda 
da CIA con base en España
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C
Camiñar por Ferrol é unha boa forma de re� exionar sobre a 
violencia de xénero e o machismo. Visibilizar o problema supón 
o primeiro paso para mudar as cousas e unha boa forma de 
concienciar sobre a importancia destas condutas tan arraigadas 
na sociedade é tomar prestadas algunhas frases en positivo que 
poidan axudar a desterrar para sempre estas actuacións. O 
Concello vén de elixir dezanove destas frases para colocalas en 
56 pasos de peóns da cidade. Hainas de mulleres con nome e 
apelidos, pero tamén sloganes escollidos para a campaña “Ferrol 
en Negro” -que levou aos escaparates dos establecementos da 
cidade o apoio explícito na loita contra a violencia machista- e 
consignas utilizadas no seu día polas sufraxistas ou na actualidade 
pola Marcha Mundial das Mulleres.

As escritoras Virginia Woolf, Audre Lorde, BenoîteGroult e 
Teresa Wilms; a pintora Frida Khalo; as � lósofas María Zambrano, 
Simone de Beauvoir e Mary Wollstonecraft e as activistas 
políticas Eleanor Roosevelt e Emma Goldman son as autoras 
dalgunhas das mensaxes que se poden ler nos pasos de peóns. 
“Cando tenten calarte, berra” (Teresa Wilms) ou “Pre� ro 
unha liberdade perigosa que unha servidume tranquila” (María 
Zambrano) veñen de lonxe, pero xunto a estas frases hai outras 
que seguimos a escoitar nas mobilizacións de hoxe en día, como 
“Nin unha máis nin unha menos” ou “Son libre de decidir sobre 
a miña vida”.

A iniciativa de emprender esta campaña nos pasos de peóns 
responde a un acordo unánime do Pleno e levouse a cabo 
coincidindo coas obras de mellora e sinalización que se 
executaron entre outubro e novembro, co obxectivo de que 
puidesen estar listas antes do 25-N, Día Mundial contra a 
Violencia contra a Muller. Para escoller os lugares de colocación 
tívose en conta que fosen zonas de boa visibilidade,  co � n de 
acadar o maior impacto posible entre quen transita polas rúas 
da cidade.

Pasos de peóns 
contra o machismo

O Concello pinta nas rúas frases de 
mulleres para re� exionar sobre a 

violencia de xénero

“En Negro”
Diferentes colectivos contribuíron a facer visible a campaña 
“En negro”, na que Ferrol participa xunto a outros 71 
concellos galegos e tres Deputacións. Os bombeiros de Ferrol 
sumáronse a ela posando coas camisetas identi� cativas, o 
mesmo que � xeron equipos ferroláns como o Star Center 
Uni Ferrol (na imaxe), o Parrulo ou o Racing. Ademais, Ferrol 

enviou a unha delegación a Bruxelas para participar na 
presentación desta campaña no Parlamento Europeo.
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“En ningún outro delito a conduta do agresor recibe tantas 
xustifi cacións e tanta comprensión; en ningún outro delito 
se  responsabiliza tan a miúdo á propia vítima”. Esta frase 
extraída da declaración institucional aprobada polo Concello 
de Ferrol con motivo do Día Internacional contra a Violencia 
contra a Muller parece máis acaída ca nunca. Coincidindo co 
25-N desenvolveuse o xuízo ao grupo xa coñecido como “la 
manada”, acusado da violación dunha moza nos Sanfermíns, e 
no proceso quedou claramente de manifesto que en paralelo 
se estaba a xulgar tamén a denunciante.

Falar das cifras de violencia machista é case imposible, porque 
os casos se multiplican e quedan desfasadas deseguida. Aínda 
así, este é o dato: entre xaneiro e principios de novembro 
houbo 44 casos de mulleres asasinadas polas súas parellas 
ou exparellas. Outros moitos aínda estaban pendentes de 
confi rmarse como crimes machistas. Desde 2003 foron 916.

A metade dos crimes que se xulgan nos 
tribunais galegos están relacionados coa 

violencia machista

As estatísticas son arrepiantes e refl icten que a metade 
dos crimes que se xulgan en Galicia correspóndense coa 

violencia de xénero. A Policía segue na nosa Comunidade 
más de 3.100 casos con accións de control e protección 
segundo o nivel de risco que se estableza para a víctima. 
Por desgraza, hai moitas mulleres que non denuncian e 
outras que están sometidas a un perigo que non se valorou 
axeitadamente.

Neste contexto pouco esperanzador aínda o é menos o 
feito de que vaian en aumento os casos de acoso sexual 
na adolescencia, onde tamén medran as situacións de 
control ou violencia nas relacións de parella. A pesar dos 
supostos avances en materia de educación, o pico na idade 
de interposición de denuncias sitúase entre os 18 e os 24 

Nin unha menos vendo 
medrar as rosas

E
“En ningún outro delito a conduta do agresor recibe tantas 

E
“En ningún outro delito a conduta do agresor recibe tantas 
xustifi cacións e tanta comprensión; en ningún outro delito 

E
xustifi cacións e tanta comprensión; en ningún outro delito 
se  responsabiliza tan a miúdo á propia vítima”. Esta frase Ese  responsabiliza tan a miúdo á propia vítima”. Esta frase 
extraída da declaración institucional aprobada polo Concello Eextraída da declaración institucional aprobada polo Concello 
de Ferrol con motivo do Día Internacional contra a Violencia Ede Ferrol con motivo do Día Internacional contra a Violencia 
contra a Muller parece máis acaída ca nunca. Coincidindo co Econtra a Muller parece máis acaída ca nunca. Coincidindo co 
25-N desenvolveuse o xuízo ao grupo xa coñecido como “la E25-N desenvolveuse o xuízo ao grupo xa coñecido como “la Emanada”, acusado da violación dunha moza nos Sanfermíns, e Emanada”, acusado da violación dunha moza nos Sanfermíns, e 
no proceso quedou claramente de manifesto que en paralelo Eno proceso quedou claramente de manifesto que en paralelo 
se estaba a xulgar tamén a denunciante.Ese estaba a xulgar tamén a denunciante.

Falar das cifras de violencia machista é case imposible, porque EFalar das cifras de violencia machista é case imposible, porque 

Máis de 500 persoas correron pola igualdade na 
I Carreira Solidaria O Muro, unha das iniciativas 

para conmemorar a data do 25-N
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anos. Trátase de mulleres moi novas que seguen a ser vítimas 
de comportamentos machistas, polo que se ve tamén 
perpetuados nas novas xeracións.

O Día Internacional contra a Violencia de Xénero estivo este 
ano especialmente presente en Ferrol a través de diversas 
accións. Á sinalización dos pasos de peóns con mensaxes 
contra o machismo e a continuación da campaña Ferrol en 
Negro sumouse unha homenaxe ás vítimas da violencia no 
parque Raíña Sofía. Representantes dos partidos políticos e 
de diferentes asociacións realizaron unha plantación de rosas 
como lembranza das mulleres que foron asasinadas por quen 
un día amaron.

A pesar dos supostos avances educativos, 
os casos de acoso sexual e situacións de 

control ou violencia nas relacións de parella 
medran entre os adolescentes

A I Carreira Solidaria O Muro reuniu a máis de medio millar 
de persoas que tinguiron de violeta as rúas de Ferrol coas 
súas camisetas reivindicativas. Mulleres e homes de todas as 
idades percorreron, correndo ou andando, cinco quilómetros 
para contribuír á causa da educación en igualdade. Os cartos 
recadados coa carreira -a cota de inscrición era de 6 euros- 
dedicaranse ao programa formativo “Educación de pares”, 
que desenvolve a Concellería de Muller e Igualdade en 
colaboración coa asociación Alvixe.

Por outra banda, na Casa da Muller celebrouse un acto 
poético, pictórico e musical co que se lle quixo dar 
protagonismo ao mundo das artes en feminino. Trini Seijido 
e Montse Pernas de la Maza mostraron as súas pinturas para 
arroupar as poetas Rosa Martínez de Dios, Silvia Romaus, 
Cristina de la Maza e Ángeles Delgado, que leron algunhas 
das súas poesías, parte delas relacionadas directamente coa 
violencia machista. Estrela Gómez puxo a parte musical a 
este emotivo acto interpretando ao violín pezas compostas 
por mulleres ao longo da historia da música.
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Paula Vázquez: “Na 
televisión, o prime time, 
onde está o risco,
é para os homes”

É un dos rostros 
máis populares da 
televisión, onde 
comezou moi nova. 
Medrou nun medio 
no que non é fácil 
triunfar e aínda máis 
difícil resulta manterse, 
pero Paula Vázquez 
conseguiuno a base 
de profesionalidade, 
de traballo e tamén de 
personalidade. Excelente 
embaixadora de Ferrol, 
deixa claras as súas 
opinións en política e 
denuncia activamente 
a situación da muller na 

televisión, loitando contra 
o papel de � oreiro ao que 
aínda hai quen as quere 

relegar. O que máis lle doe 
é que a situación, lonxe 
de mellorar, parece que 

vai a peor por momentos. 
O machismo segue moi 
presente diante e detrás 
das cámaras.

Dis que as televisións privadas están involucionando. En que 
sentido pensas que o teñen feito e por que motivos? 

Non só nas privadas. Coa crise, o papel da muller foi o 
máis prexudicado en moitos sectores, e na televisión tamén, 
sen lugar a dúbidas. Nalgunhas porque teñen desaparecido 
como condutoras e noutras porque continuamos circunscritas 
a un modelo de televisión no que aínda se segue a criticar 
a muller polo seu modo de vida, como os programas do 
corazón. As súas parellas, se ten � llos ou non… ao � nal, a súa 
vida privada. Cando falo de involución refírome a que eu nunca 
souben se Mayra Gómez Kemp estaba casada ou tiña � llos, e 
tampouco o necesitaba. Interesábame só o seu traballo.

Tes denunciado o tratamento das mulleres como obxectos 
-especialmente no ámbito televisivo, que coñeces ben- e tamén 
criticas o machismo que impera no medio. En que se fan notar 
estes comportamentos? 

As mulleres seguen a ocupar as mañás e os homes as 
tardes-noites, así que o prime time é para eles, a máxima 
audiencia, onde está o risco. Continuamos a non con� ar 
nas mulleres aínda que non hai tanto tempo parecía que o 
estabamos a conseguir. Pero detrás das cámaras tamén hai 
unha gran desigualdade, non é só o que se ve.

Ultimamente estás no punto de mira precisamente por falar 
sen reservas sobre estes temas. Cres que mulleres coma ti, que 
teñen unha visibilidade maior ca outras, poden contribuír a 
mudar a situación?
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Oxalá! A verdade é que non creo que vaia cambiar a 
situación, pero se eu poido facer chegar a unha soa muller a 
idea de que pode dicir e facer o que lle dea a gana, doume 
por satisfeita.

Ves de denunciar ao xornal de Eduardo Inda polo que 
consideras unha campaña de acoso contra ti en OK Diario, 
a raíz dun tuit que publicaches sobre os terribles incendios 
forestais que asolaron Galiza hai uns meses. Consideras que 
a túa “belixerancia” contra determinadas posicións políticas 
conservadoras colocoute no punto de mira dalgúns medios de 
comunicación?

Ao de Inda eu non lle chamaría medio de comunicación, 
diría que non é máis ca un voceiro. E si, sei que debe moitos 
favores, así que o de atacarme a min debe ser un encargo, o 
que me rea� rma en seguir no meu empeño: debo de estar a 
facelo moi ben.

Falemos de Galiza e de Ferrol. Sempre os tes moi presentes e 
quen segue as túas redes sociais 
pode comprobar que as túas 
“escapadas” á comarca 
son frecuentes. Tes apoiado 
ademais eventos e marcas 
galegas en numerosas 
ocasións. Que é o que te une a 
unha terra na que, en verdade, 
tes vivido moi pouco tempo?

Vivín só ata os 11 anos, 
pero non pasou nin un só 
ano no que non volvera. É a 
miña cultura, a miña xente, 
os meus olores. Desde 
que faltan as miñas avoas 
recoñezo que vou menos, 
pero a medida que me fago 
maior necesítoo máis.

Cando foi a última vez que 
estiveches en Ferrol e como 
ves a cidade?

O mes pasado (a 
entrevista fíxose a � nais 
de outubro), acompañei ao 

meu pai para vender a casa da miña avoa. Foi unha viaxe 
moi emotiva, chea de lembranzas e anécdotas. Eu ao meu 
Ferroliño vexoo como sempre, esquecido. Falta traballo, 
cada ano perde milleiros de habitantes; é moi frustrante. 
Nós fúmonos no 84 polo mesmo, daquela foi a reconversión 
industrial, así que desde aquí quero enviar toda a miña 
solidariedade ás familias que están a loitar por saír adiante.

Unha última pregunta que non podemos pasar por alto despois 
da polémica xurdida co “rumor” de que erades parella. Coñeces 
xa a Pablo Iglesias?

Aínda non, pero espero que pronto. Ten que ser alguén 
moi interesante e intelixente para que lle estean a facer 
semellante campaña de desprestixio. E esa invención de 
mesturarme a min na súa vida privada,… e ademais como 
rompeparellas! Foi unha estratexia bastante vulgar pero 
sobre todo machista, moi machista. Só podía vir dun sector 
da poboación. Acaso alguén se preguntou se eu teño parella 
e como lle está a in� uír todo isto?

quen segue as túas redes sociais 

Si ao reality
 Paula Vázquez comezou como azafata en “Un, dos, tres...” 

e medrou diante da pantalla, pero a fama chegoulle de forma 
progresiva e talvez por iso cre que non foi unha situación estraña. 

“Vida e fama evolucionaron en paralelo e non sempre foi fácil, 
pero a maioría das veces si resultou agradable”, recorda. E lembra 
“esa sensación de autonomía, de liberdade, que me deu empezar 
a vivir soa con 18 anos, a cantidade de oportunidades que se me 
presentaban a cada paso, coñecer a xente que admiraba, traballar 
con persoas brillantes, recibir tanto cariño...” Paula Vázquez está 
especialmente vinculada aos “reality” -despois de “El puente” en 

#Cero presentará “Ultimate Beastmaster”, o primeiro que realiza 
Net� ix- e é unha das súas � rmes defensoras. “Penso que é un 
xénero que non acabará mentres exista o entretemento, polo 

versátil e moldeable que pode chegar a ser”, asegura.
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Este ano conmemórase o centenario da Revolución Rusa, un 
acontecemento histórico que cambiou a orde mundial en 
termos económicos, políticos e sociais e no que xogou un 
papel fundamental unha muller, Aleksandra “Shura” Mijáilovna 
Kolontái. Foi a primeira persoa do sexo feminino en formar 
parte dun goberno e en exercer como embaixadora dun 
país e, pese as súas contribucións á causa feminista, segue a 
ser unha gran descoñecida.

Aleksandra Kolontái naceu en 1872 en Rusia, nun ambiente 
aristocrático. O seu pai era un xeneral ao servizo do tsar 
e a súa nai pertencía a unha familia que fixo fortuna coa 
industria madereira. Educada no fogar, encomendóuselle 
a súa instrución a Marie Strajova, unha educadora ligada 
aos círculos revolucionarios rusos. Casou cun estudante de 
enxeñería de orixe modesta, coa oposición materna, e tivo 
un fillo, pero o rexeitamento do seu marido a que continuara 
a súa formación e a que viaxara levárona a abandonalo para 
estudar Economía Política en Suiza.

A súa visita á fábrica textil Krengolm foi determinante no 
rumbo político que tomaría. “Eu non podía levar unha vida 
feliz e pacífica mentres a poboación obreira estaba tan 
terriblemente escravizada, simplemente tiña que unirme a 
ese movemento”, diría para falar da súa integración no entón 
recén fundado Partido Obrero Socialdemócrata.

Participou na fallida revolución de 1905 e tivo que se exiliar 
despois de escribir un artigo animando aos finlandeses a 
sublevarse contra a ocupación rusa. Viaxou por toda Europa 

e entrou en contacto con socialistas de Alemaña, Gran 
Bretaña e Francia. Aínda que coa división do partido uniuse 
nun primeiro momento aos menxeviques, a súa oposición á I 
Guerra Mundial aproximouna máis tarde ás teses de Lenin. Coa 
caída do tsar Nicolás II voltou a Rusia e cando os bolxeviques, 
en cuxo partido xa militaba daquela, tomaron o poder dirixiu 
o Comisariado do Pobo para o Benestar Social, sendo a única 
muller do Goberno.

Desde este comisariado practicou un feminismo activo, 
tomando medidas encamiñadas a conseguir dereitos e 
liberdades para as mulleres, modificando as leis que as 
subordinaban aos homes, lles negaban o dereito ao voto 
e favorecían que cobrasen menos e traballasen en peores 
condicións que os varóns. Loitou pola liberación das relacións 
familiares e das relacións sexuais, logrou a aprobación do 
divorcio e do aborto e estableceu beneficios sociais como un 
salario de maternidade, garderías e fogares para nenos.

Kolontái foi unha das organizadoras do I Congreso Panruso 
de Mulleres Traballadoras, do que naceu un organismo, o 
Zhenotdel, dedicado a promover a participación destas na 
vida pública e, sobre todo, a loitar contra o analfabetismo. 
Cando Lenin -que non compartía o seu punto de vista sobre 
a liberación sexual da muller-  deixou de darlle o seu apoio 
e a destituíu do Zhenotdel caeu a súa influencia política, 
aínda que pasou ao servizo diplomático e foi nomeada 
embaixadora en Noruega e despois en Suecia e México, 
sendo a primeira muller que ocupou este cargo en toda a 
historia.

Eugenia Sanmartín e Lidia India foron as encargadas de 
poñer música ao Día da Muller Rural, que se celebrou o 15 
de outubro pasado no Muíño do Ferreiro, un dos espazos 
rehabilitados que se inclúe na Ruta dos Muíños de Esmelle. 
A Concellería de Igualdade organizou esta celebración, na 
que as participantes compartiron un pequeno “xantar de 
sororidade” coas achegas que fixeron elas mesmas. 

Aleksandra 
Kolontái, 
a revolución 
feminista na 
Revolución Rusa

Día da Muller Rural
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Máis de 300 inscritas no 
obradoiro de Informática da 

Concellería de Igualdade

Máis de 300 mulleres inscribíronse no obradoiro de 
informática da Casa da Muller. Establecéronse dez 
modalidades para elixir : Iniciación básica á informática, 
Repaso e mantemento, Nivel Avanzado, Imaxe: Foto e 
vídeo dixital, Internet, e-mail e comercio electrónico, 
Smartphone e tablet, Nube: Dropbox e Google Drive, 
Fai a túa web e blog, Redes Sociais: Twitter, Facebook, e 
Servizos da Administración electrónica.

O campus acolleu unha xornada de 
prevención e sensibilización sobre a 

violencia sexual na mocidade

A Universidade da Coruña celebrou a finais de novembro 
no campus de Ferrol unha xornada de prevención e 
sensibilización sobre a violencia sexual na mocidade, 
na que se abordaron temas como os abusos sexuais 
mediados por submisión química e os motivos polos 
que se constrúe a tolerancia á cultura da violación. A 
iniciativa concluiu cunha mesa redonda sobre os efectos 
da violencia sexual nas vítimas. A Asociación de Esmelle programa 

unha festa navideña con teatro, sorteo  
de regalos e chocolate con churros

A Asociación de Mulleres de Esmelle programou para o 
día 17 de decembro a súa tradicional festa navideña, un 
evento que todos os anos conta cunha alta participación 
das socias. Desta volta, a cita comezará ás seis da tarde 
cunha actuación a cargo do grupo de teatro Eirado, de 
Doniños. Un chocolate con churros servirá a continuación 
para acompañar o sorteo de regalos -para o que as 
socias donan traballos feitos nos cursos de manualidades 
da entidade- e o reparto da lotería.

“Elas”, o papel das mulleres na historia 
de Galicia plasmado nun libro e nas 
obras de oito artistas plásticas

Ata o 17 de decembro pódese visitar no centro Torrente 
Ballester a exposición “Elas”, unha mostra de pintura de 
oito artistas galegas (Chelo Rodriguez, Ehlaba Carballo, 
Irene Silva Xiraldez, a ferrolá María Manuela, Mª Xesús 
Diaz, Novais, Sabela Arias Castro e Vanessa Lodeiro) 
concibida para arroupar de xeito plástico o libro de 
Aurora Marco sobre a historia da muller en Galicia. A 
obra presentouse o 24 de novembro, véspera do Día 
contra a Violencia Machista. (Fotografía: Diario de Ferrol)

Sofía Piñeiro levou os cadros 
da súa nova etapa pictórica 

á Casa da Muller coa mostra 
“Revelaciones adicionales”

A pintora Sofía Piñeiro levou as súas últimas obras á Casa da Muller dentro 
da exposición que titulou “Revelaciones adicionales”. A autora dixo que os 
cadros que a compoñen eran froito dun mal momento, que supuxo un cambio 
importante na súa pintura, pero engadiu que tamén lle serviu para estar mellor 
e máis tranquila. 



Concellería de Muller 
e Igualdade

on Ana Vallés (Ferrol, 1959) cúmprese o de non 
ser profeta na terra. Case pasou desapercibida 
na súa cidade natal esta autora, directora e actriz 
de teatro que leva case tres décadas rachando 

moldes no mundo da escena. Non así no resto do 
país e no estranxeiro, onde a compañía Matarile Teatro, 
que ela fundou con Baltasar Patiño no ano 1986, é 

unha formación de culto sobre a que mesmo se escriben 
teses. En abril pasado representaron tres montaxes diferentes, 
tres días seguidos, no Teatro Jofre, coincidindo cos actos de 
celebración do seu trixésimo aniversario. “Encántanos voltar a 
Ferrol, é un luxo estar tres días nun mesmo teatro”, comenta 
agradecendo a invitación do Concello.

O aniversario non supón nin un chisco de acougo para unha 
compañía que milita na primeira � la da vangarda. Matarile Teatro 
construiuse a base de insubordinación aos canons escénicos, 
dun traballo constante de innovación.  “Isto non é que cho 
propoñas como obxectivo, é o resultado do que fas -explica 
Ana Vallés-; cando empezamos queriamos facer outro tipo 
de teatro, propor outra relación coa escena”. A danza é, nesa 
busca dunha nova linguaxe, unha referencia para esta compañía, 
que mesmo adoita mudar a orde clásica do escenario e o patio 
de butacas nos seus espectáculos. “Todo foi unha evolución ao 
longo dos anos”, conta a ferrolá.

O seu devezo de anovar acentuose tras o seu sonado parón. 
De 2010 a 2013 Matarile colgou o cartel de pechado. Ás 
costas tiñan experiencias como Teatro Galán (1993-2005) ou 
o Festival En Pé de Pedra (1995-2007), que desenvolveron 
en Santiago, e unha traxectoria consolidada que os situara 
na vangarda do teatro, sen fronteiras.  Foi unha reacción ás 
circunstancias, invariablemente en contra. “O cansanzo sempre 
está aí, porque as condicións nunca melloran como para facer 
un traballo de forma descansada, así que todo é moi pelexado 
nesta profesión; por iso eu chamei ao último espectáculo 
‘Cerrado por aburrimento’ -recorda Ana Vallés-, polo 

aburrimento desa repetición que non ten � n, dese horizonte 
sen cambios... Era o comezo da crise, e de seguir teriamos que 
reducir equipos, recortar condicións...”. E a paréntese resultou 
anovadora.  “Ás veces parar identifícase con tirar a toalla, pero 
tamén pode revitalizarte. E no noso caso creo que foi así”.

“Matarile está nun moi bo momento creativo, aínda que as 
circunstancias non varían e hai que seguir pelexando contra o 
cansanzo xeral, que está na nosa sociedade”, conta Ana Vallés. A 
compañía vive un momento doce. Vén de estrear “Circo de Pulgas” 
e de actuar en Madrid, en Naves Matadero, cun enorme éxito de 
público e grande atención por parte dos medios de comunicación. 
E seguen na brecha. Este mesmo ano transformaron unha vella 
fontanería en Compostela no espazo escénico “Sala Montiel”, unha 
experiencia efímera aberta á creatividade en xeral. “Queriamos 
facer un teatro de guerrilla, un espazo para o encontro de artistas, 
creadores, non exclusivamente escénicos”, di Ana Vallés. Agora 
xa pechou, “pero a Montiel pode xurdir en calquera lugar e en 
calquera momento. Xa veremos, hai ideas por aí � otando”. 

A condición feminina no eido do teatro é, segundo Vallés, 
o mesmo que en calquera outro sector. “A situación está 
sementada de discriminación, porque aínda que haxa mulleres 
absolutamente imprescindibles na escena de España, sempre se 
lles dá menor recoñecemento que aos homes. É unha situación 
xeral... é que partimos de que as mulleres non cobran igual polo 
mesmo traballo, que é algo que podería resolverse por decreto 
dun día para outro”. Para ela é positivo sacar á luz o que ocorre 
para transformar conciencias pouco a pouco. O camiño para 
avanzar é, na súa opinión, “sobre todo a educación”.

C

Ana
VallésVallés

da vangarda teatral
Na primeira liña

Na web www.matarileteatro.net hai cumprida información 
da rica traxectoria da compañía teatral e do traballo 

dos seus fundadores, Ana Vallés e Baltasar Patiño. A páxina 
conta cun nutridísimo apartado de premios que dá idea do lugar que 
ocupa Matarile no eido escénico, cunha recompilación de entrevistas e 
reportaxes e un mapa do mundo cos destinos que pisou nas súas xiras.


