
Mercedes Peón 
e o seu disco do naval
A música recolle os sons do estaleiro ferrolán de 
Navantia no seu último traballo, “Déixaas”
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Unha casa coas 
portas abertas
A Casa da Muller organiza todo o 
ano actividades para converterse 
nun espazo de encontro

Feminizar a cidade 
a través das rúas
O Consello Sectorial propón 
homenaxear a 24 mulleres dando 
os seus nomes a espazos públicos

A Universidade, 
pola igualdade
Integrar a perspectiva de xénero 
no ensino a todos os niveis é unha 
das necesidades detectadas
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Superar o teito de cristal non é fácil, pero 
hai casos en que as dificultades “veladas” 
para o ascenso das mulleres nos postos 

de traballo converten ese vidro que lles impide 
medrar en formigón armado.  Sobre este 
tema reflexiona no número 5 de Machina Ana 
de Jesús López Díaz, responsable da Oficina 
de Igualdade de Xénero da Universidade 
da Coruña, quen nos abre os ollos sobre as 
dificultades que atopan as mulleres nun mundo, 
como é o da docencia, en xeral tan feminizado.  
E fálanos tamén da urxencia de achegar a 
perspectiva de xénero ao ensino, para incluír 

transversalmente a formación neses valores que son os que 
nos deben soster como sociedade e aos que tan pouca 
importancia se lles dá nos currículos formativos.

Este número xunta a moitas mulleres, ademais de 
comprometidas, creativas. Como Mercedes Peón, que nos 
conta o proceso polo que deu a luz o seu último traballo 
discográfico, “Déixaas”, gravado no estaleiro de Navantia 
e que ten na súa concepción os sons das “machinas” e do 
metal de Ferrol.  E como as catro autoras do documental 
web “Monumento”, unha chamada de atención sobre os 
problemas aos que se enfrontan as xentes do mar e  o 
propio medio acuático premiado no “Carballo Interplay”. 

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

Outros
• 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 

Mulleres comprometidas
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A Casa da Xuventude da rúa Almendra serviu de escenario 
para a presentación dun novo capítulo da triloxía de 
documentais “Ferrol en lila mola”, unha iniciativa da 
Concellería de Igualdade para dar a coñecer a mulleres da 
cidade que � xeron historia mesturando as súas biografías 
coas vivencias doutras que, na actualidade, buscan tamén o 
camiño para deixar a súa pegada. 

Alumnado do IES Canido, coa súa profesora Carmen Cuesta, 
acudiu á presentación do segundo documental, dedicado á 
� gura de Ángela Ruiz Robles, despois do que estreou a serie, 
que tiña a Ángeles Alvariño como protagonista principal. 
Esta peza de Juanpa Ameneiros -con voz en off de Cristina 
Moreira e ilustracións de Elga Fernández- recolle a historia da 
precursora do libro electrónico, pero tamén as experiencias 
e inquedanzas de dúas mulleres novas -a actriz Marián 
Bañobre e a cantante lírica Patricia Rodríguez- e dunha 
terceira, Manuela López, que, malia ser aínda unha nena, ten 
xa un premio do CSIC por un documental sobre o mar.

O novo traballo de “Ferrol en lila mola” relata a historia 
da mestra leonesa Ángela Ruiz, unha muller allea aos 
convencionalismos que mesmo chegou a ser amoestada polo 
alcalde do seu pobo por montar a cabalo escarranchada, unha 
postura reservada aos homes. Xa en Ferrol traballou en varias 
escolas e colexios, rematando a súa carreira profesional como 
directora do “Ibáñez Martín” (hoxe CEIP Recimil).  O seu labor 
non se limitaba a dar clases: escribiu 16 libros de ortografía, 
gramática, taquigrafía, historia, xeografía... e, sobre todo, 

perseguiu sen descanso a idea dunha máquina innovadora que 
faría o ensino máis intituitivo e ameno permitindo alcanzar 
moito máis coñecemento co mesmo esforzo.  No ano 1952 
presentou a súa enciclopedia mecánica, que reunía 1.949 sons, 
multitude de grá� cos e tiña autoiluminación e posibilidade de 
engadir contidos. No Parque de Artillería chegouse a elaborar 
un prototipo feito en bronce, madeira e zinc, pero os elevados 
custos de produción � xeron que este indubidable precursor 
do “e-book” nunca chegase a ser a ferramenta para o ensino 
cuxas posibilidades vía a súa creadora.

O segundo documental da triloxía “Ferrol en lila mola” 
recolle tamén a traxectoria de Marián Bañobre, que 
empezou a agromar como actriz nun taller de teatro 
municipal con 12 anos; de Patricia Rodríguez, que con 16 � xo 
as probas para entrar no coro da Sinfónica de Galicia; e de 
Manuela López, que con apenas 10 bule de actividade (baila, 
toca a zanfona e debuxa, entre outras moitas cousas) pero 
que ten clara a súa vocación de estudar o mar. 

Manuela aínda ten moitas experiencias que vivir, pero Patricia 
e Marián coinciden en que se necesitan moitas máis mulleres 
en todos os campos da creación e na necesidade de que 
Ferrol, como cidade, aprenda a se querer máis. 

O e-book tamén 
é historia
de Ferrol 

O fútbol é así? 

O mundo do deporte é campo fertilizado para os 
comentarios machistas, que están á orde do día 

e sen visos de se corrixir.  Nas últimas semanas houbo 
dous protagonistas destas agresións verbais ás mulleres 
relacionados co fútbol. O adestrador do Extremadura UD, 
Juan Sabas, dixo nunha intervención tralo seu nomeamento 
que o que fan as bolseiras é poñerse debaixo das mesas. O 
club, lonxe de condenar as declaracións, apoiou ao técnico e 
sostivo que se � xeron no contexto dunha situación “xocosa”. 

Pola súa banda,  o presidente do Atlético de Madrid, 
Enrique Cerezo,  dirixiuse recentemente ao equipo 
feminino dicindo que non sabía se chamalas “chicas 
ou féminas, porque eso del #MeToo me tiene muy 
preocupado”. Moitos e moitas apuráronse a lle responder 
que o que o tería que preocupar é que a prima por ser 
campionas da Liga Iberdrola fose de 54 euros para cada 
unha, fronte ao 300.000 que cobran no FC Barcelona por 
ser primeiros na liga masculina de fútbol. 

O segundo documental da triloxía “Ferrol en 
lila mola” ten como eixe transversal a Ángela 
Ruiz Robles e a súa enciclopedia mecánica
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A Casa da Muller (rúa Lugo, 56) é un espazo aberto para 
todas as mulleres onde ao longo do ano se organizan 
diferentes actividades, desde cursos ou obradoiros ata 
conferencias, exposicións e mesmo outro tipo de iniciativas 
que non se desenvolven especificamente neste lugar, como 
os campamentos de verán para facilitar a ansiada conciliación. 
Arredor dun milleiro de mulleres fan uso ao longo do ano 
da  súa oferta, pero a pesar de que cada vez hai propostas 
máis variadas e de que a media de idade das usuarias está 
diminuíndo -este é un dos obxectivos que se perseguen, 
para involucrar a poboación moza- a Casa é aínda un tanto 
descoñecida. Así o recoñece David Monteagudo, que se ocupa 
da dinamización das actividades e da xestión das redes sociais, 
e que destaca a transversalidade coa que funciona. De feito, a 
estreita colaboración coas Concellerías de Cultura, Deportes, 
Patrimonio ou co Centro de Recursos Informáticos é un sinal 
de identidade dun servizo que tamén ten unha relación fluída 
con entidades veciñais, institucións como a Universidade ou 
administracións como a Xunta ou a Deputación, coas que se 
organizan algúns dos cursos monográficos.

Cada ano prográmanse novos cursos e talleres, sempre en 
función da demanda das usuarias, e moitos impártense en 
dependencias alleas á rúa Lugo, como os pavillóns deportivos 
dos diferentes barrios, a zona rural ou a biblioteca municipal, 
onde se levan a cabo os de informática, que son a “estrela” 
da programación, con arredor de 300 alumnas ao ano.

Memoria, patchwork, mindfulness, ximnasia ou canto (na 
imaxe) son algunas das actividades da Casa da Muller, e as 
participantes teñen incluso a súa propia canle de Youtube 
para espallar ao mundo as gravacións do seu taller de radio. 

A Casa da Muller e o CIM colaboran para planificar as 
exposicións e conferencias, que sempre priorizan a artistas 
da cidade e da comarca, mulleres que destaquen na loita 
feminista e contra as desigualdades ou mesmo que teñan 
sufrido a brecha de xénero. O éxito da campaña Ferrol 
en Negro é unha mostra do traballo que se fai desde 

a rúa Lugo, e que inclúe tamén -desde o ano pasado- a 
organización do Día Internacional das Diversidades Sexuais 
(LGTBQI+), que se celebra o 28 de xuño. Nesta ocasión, 
en Ferrol adiantarase ao 27, e o escenario das actividades 
será o teatro Jofre. Ás 19.00 horas está prevista unha 
charla-coloquio coa participación da formadora e asesora 
en igualdade Cristina Bajo; da informática e responsable da 
área trans de Alas Coruña Sara Romero; e de Patricia Freire, 
educadora social e vicepresidenta de Alas Coruña, ademais 
da concelleira Saínza Ruiz. Ás 20.30 horas, a compañía A 
Panadaría Teatro representará a obra “Elisa e Marcela” , 
gañadora de catro premios María Casares.

Os campamentos de verán Peque Educa para a conciliación 
laboral e familiar que organiza a Casa da Muller e para os 
que remata o prazo de inscrición o 15 de xuño, teñen este 
verán algunhas novidades. As 840 prazas (420 en xullo e 
outras tantas en agosto) outorgaranse dando prioridade 
ás familias monoparentais e a aquelas nas que pai e nai 
traballan. Poderanse seleccionar as datas por quincenas, non 
necesariamente consecutivas, e haberá varias localizacións 
tanto na zona urbana como na rural.

Un espazo para todas as mulleres
Con varios cursos en marcha, a Casa da Muller prepara os 
campamentos de verán e o Día  das Diversidades Sexuais

A Casa de Acollida de Ferrol, unha ferramenta social para 
vítimas de violencia de xénero, recibiu no 2017 a nove mulleres 
de entre 31 e 59 anos, segundo a memoria elaborada polos 
técnicos municipais. A maior parte tiñan fillos ou dependentes 
ao seu cargo e o 77% estaban en situación de desemprego. Só 
tres posuían ingresos propios e a maior parte acudían de fóra 
da Comunidade. A estadía media foi de tres meses.

Nove usuarias acudiron á 
Casa de Acollida no 2017
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Dos 434 nomes do rueiro ferrolán só 19 son de muller, e 
se lles restamos as dedicadas á temática relixiosa -María, 
Magdalena, Angustias, Dolores e Eva (que comparte rúa 
con Adán)- o número descende ata 14. Rematar con este 
claro desequilibrio -122 rúas están adicadas a un home 
no conxunto da cidade- é o obxectivo que persegue a 
proposta aprobada no Consello Sectorial da Muller e 
trasladada ao Concello para a súa tramitación: cambiar a 
denominación de 24 espazos públicos para elaborar un 
“rueiro en feminino”.

A maior parte das vías que verían modificado o seu nome 
(17) están situadas nas vivendas de Bazán, en Caranza, onde 
na actualidade se nomean coas letras do abecedario, pero o 
proceso ten que seguir aínda unha serie de pasos, entre eles 
a súa aprobación plenaria. 

A concelleira Saínza Ruiz explicou que a iniciativa do 
Consello Sectorial “é unha proposta inicial, froito dun 
proceso participado, para saldar unha débeda histórica con 
moitas mulleres, ferrolás ou non, que nun momento das 
súas vidas tiveron un papel moi significado e destacado 
na defensa dos nosos dereitos, a prol da igualdade 
e cuxo papel e nome quedaron diluídos por unha 
versión masculinizada da historia”. Clara Campoampor, 
Maruja Mallo e Elisa e Marcela -o primeiro matrimonio 
tecnicamente homosexual, aínda que fose porque Elisa 
finxía ser un home- son algunhas das mulleres ás que se 
quere perpetuar na memoria xunto ás ferrolás Amada 
García, Ángeles Alvariño, Ángela Ruiz Robles, Xohana Torres 
e Reme López ou, polo seu papel na política, Sari Alabau,  
Blanca Quintanilla e Coral Seoane. Estes nomes propios 
comparten protagonismo na proposta coas rúas dedicadas 
a catro colectivos que fixeron historia e construíron cidade: 
as augadoras, as lavandeiras, as carboeiras, e ás mulleres 
de Marzo do 72, cuxo papel vén de ser recoñecido polo 
Concello co premio 8 de Marzo neste ano. As mulleres 

elixidas para darlle nome a un espazo público teñen en 
común que algún colectivo pediu nalgún momento que se 
lles rendese esta homenaxe.

O Consello Sectorial da Muller defende que se a proposta 
sae adiante suporá facer das vivendas de Telleiras “un barrio 
singular e único en Galicia, onde todas as rúas teñan o nome 
dunha muller da historia significada na defensa do xénero 
feminino”, tal e como explicou Saínza Ruiz. Algunhas vías de 
barrios emblemáticos da cidade como Ferrol Vello e Canido 
levarían tamén algunha destas novas denominacións.

A escasa presenza das mulleres no rueiro da cidade non 
é unha característica illada de Ferrol. Ocorre en todas as 
localidades e a media de rúas dedicadas a mulleres en toda 
España é dun 5%, segundo un estudo feito hai xa uns anos 
pola empresa de cartografía dixital Tele Atlas. As cidades 
galegas atópanse aínda por debaixo desta porcentaxe, xa que 
-como lle sucede a Ferrol,- A Coruña, Lugo e Pontevedra 
teñen un 4% de rúas “en feminino”, Ourense un 3% e Vigo a 
máis baixa de todas: un 2,7%.

As rúas 
tamén son 
das mulleres
24 nomes individuais 
e colectivos para 
renderlles homenaxe 
ás protagonistas 
esquecidas da historia
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Conseguir a igualdade real necesita do concurso de moitos 
factores e, polo que se ve, é un camiño de longo percorrido. 
A educación constitúe un piar fundamental e por iso o 
sistema de ensino ten que garantir a formación nese valor 
de igualdade en todos os niveis. A Oficina de Igualdade 
de Xénero (OIX) da Universidade da Coruña cumpre a 
obriga legal das universidades de ter unha unidade dedicada 
a esta materia, pero no caso da UDC adiantáronse a esta 
necesidade coa súa creación no 2006 e a súa posta en 
marcha o 10 de marzo de 2007, primeiro na Coruña e, 
desde 2012, adscrita á Vicerreitoría de Ferrol, xa que é 
tamén a encargada dos temas de responsabilidade social. 
Aínda que a súa sede física está no campus de Esteiro, o 
ámbito de actuación é o conxunto da Universidade e toda a 
comunidade da institución académica, desde o profesorado 
ata o alumnado e o persoal de administración e servizos.

Ana de Jesús López Díaz  é profesora na UDC desde o 
ano 2009 -dá clases de Enxeñería Mecánica e tiña feito xa 
traballos relacionados co xénero- e no 2012 foi nomeada 
responsable da OIX. Precisamente as Enxeñerías son das 
carreiras máis masculinizadas, pero tamén hai outras cunha 
presenza feminina moi maioritaria, como a Enfermaría. Neste 
contexto, mentres que o 65% do profesorado son homes 
e o 35% mulleres, a distribución do alumnado por xénero é 
moi paritaria, pero non uniforme. As titulacións relacionadas 
coas Ciencias da Saúde e os coidados teñen unha gran 
presenza feminina mentres que as técnicas seguen a ser 
maioritariamente “carreiras de homes”.

A responsable da OIX dá un dato moi interesante: nos 
graos hai, no conxunto das universidades, máis alumnas que 
alumnos, o mesmo que nos mestrados, pero a presenza 
feminina descende nun 50% ao chegar ao doutoramento. 
A carreira profesional na Universidade é -como explica 
moi graficamente-  “unha tubaxe que gotea, que vai 
perdendo auga”; o número de mulleres vai diminuíndo 
segundo se avanza nos cargos. “Non é só docencia, tamén 
investigación, e iso necesita dedicación plena: traballo 
continuo sen horarios, ir ao estranxeiro, publicar canto máis 
mellor… é moi esixente”, comenta. E aí aparece o tema 
da maternidade, “algo que pesa moito nas mulleres” e que 
moitas veces é un obstáculo insuperable, tamén pola falta de 
corresponsabilidade da parella. As medidas de conciliación, 
como a posibilidade de pedir unha excedencia, pouco 

axudan nestes casos, di Ana de Jesús López, porque a muller 
“queda atrás” e faise imposible retomar despois unha carreira 
vinculada á investigación.

Outro atranco é o propio acceso ás prazas na Universidade. 
Fronte a un sistema de oposicións igualitario como 
o establecido para os profesores de Secundaria, na 
Universidade cada praza valórase dunha forma e poden 
influír na súa concesión moitos factores, como os méritos, 
cunha importante compoñente subxectiva. Teñen un gran 

O teito de “formigón armado” das 
mulleres na Universidade

Ana de Jesús López Díaz, responsable da Oficina de Igualdade de 
Xénero da UDC, aposta por integrar nos institutos a formación en 

valores e “deixarse de tanta relixión”
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peso, tamén, as “redes de información” externa, sostén a 
reponsable da OIX, que lembra que na categoría máis alta 
da escala profesional na Universidade, a cátedra, só hai un 
20% de mulleres no conxunto do sistema español. “Isto 
demostra”, engade, “que hai algo que nos está impedindo 
chegar, e eu xa non diría que é un teito de cristal, senón un 
de formigón armado”.

Neste momento, a OIX está en proceso de avaliación do seu 
Plan de Igualdade para o período 2013-2017. Á espera de 
ter uns resultados oficiais, o que observa Ana de Jesús López 
é que, máis que machismo, o que se ve na Universidade son 
actitudes machistas máis subliminais ou comportamentos 
patriarcais dos que moitas veces nin son conscientes 
os propios protagonistas. “Temos que os combater a 
base de formación e divulgación e estamos facendo un 
esforzo grande neste sentido tanto co alumnado como co 
profesorado”, di. Aínda así, recoñece que “hai estruturas que 
custa moito mover” e que se necesita un traballo transversal 

para introducir a perspectiva de xénero tanto na formación 
do estudantado como do persoal docente.

A profesora considera que hoxe hai máis sensibilidade cara 
a estes temas e que as constantes noticias sobre cuestións 
como a violencia de xénero só significan que “agora se sabe 
algo que antes estaba oculto”. Pero esta visión positiva da 
evolución como sociedade necesita todavía dun importante 
reforzo que viría, na súa opinión, da man dunha formación en 
valores. “Hai que integrala dunha vez nos colexios e institutos, 
deixarse de tanta relixión e educar nos valores cívicos que 
son aceptados por toda a sociedade”, asevera. Sostén que 
a relixión forma parte do ámbito privado, mentres que a 
formación en valores é moi necesaria “porque, se non, queda 
todo nas mans da televisión e das redes sociais, onde hai 
moitísima porcallada”. O valor da igualdade ten que estar 
desde o principio no ámbito formativo, conclúe, e non ser 
algo do que só teñan que se ocupar as mulleres, necesítase 
tamén que os homes se involucren.

A Oficina de Igualdade de Xénero reuniu a finais 
do mes de maio a departamentos desta materia do 
resto das universidades españolas no XI Encontro de 
Unidades de Igualdad, no que participaron preto de 
70 persoas de 38 universidades. Era a primeira vez 
que se celebraba en Galicia unha xuntanza deste 
tipo e a experiencia foi moi positiva e, sobre todo, 
participativa. Organizáronse catro mesas de traballo 
nas que se presentaron exemplos de boas prácticas 
en materia de igualdade, e aproveitáronse as xornadas 
para compartir e intercambiar experiencias e 
inquedanzas. Repartiuse ademais entre os asistentes 
unha publicación feita por un grupo de investigación 

da Universidad Autónoma de Barcelona sobre a 
docencia do Dereito con perspectiva de xénero, un 
tema de actualidade e debate nestes momentos a raíz 
de casos como a sentenza de  “La manada”, aínda que 
o traballo é anterior.

A brecha salarial, a necesidade de introducir a 
perspectiva de xénero na docencia da educación 
superior ou a cuarta onda feminista foron algúns 
temas que se abordaron neste encontro, no que 
tamén quedou claro que as unidades de igualdade 
das universidades non sempre o teñen fácil para facer 
valer as súas propostas no sistema.

Corenta universidades 
españolas reuníronse en 

Ferrol para falar de igualdade
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Mercedes Peón: “No disco 
está a humanidade que latexa 
por todos os lugares que pisei 
nesta cidade industrial”  

M
“Machina” é o nome dos guindastres dos estaleiros de Ferrol, 
e tamén se lle aplicaba na cidade ás mulleres fortes que 
traballaban no naval, de maneira que esta é unha entrevista moi 
acaída: o seu disco leva os sons das machinas e vostede é unha 
muller loitadora na procura da autenticidade musical. Como 
chegou ao estaleiro de Navantia en Ferrol?

Cheguei grazas ás xestións de Natalia Balseiro hai 
cinco anos. Nese intre quería investigar cales eran os sons 
que xeraba a industria en Galicia. Tiña certas inquedanzas 
que non me permitían seguir os camiños que seguira nos 
discos anteriores. Fun gravar a Navantia e á Citroën, mais a 
cidade “tras o muro” deixoume impactada. Impacto sonoro, 
arquitectónico, humano, artesanal, de enxeñaría. Acompañada 
dos e das traballadoras do estaleiro, tiven unha experiencia 
única dende o punto de vista humano e sonoro.

Por que pensou en buscar aquí os sons do seu novo disco?
Non o pensei, busquei e atopeime cunha sinfonía de 

ruídos, de espazos estancos, de máquinas cunha personalidade 
sonora única. Na chapa fi na puiden ver como traballaban 

nas distintas fases. Xente amabilísima que me amosaba e 
me permitía gravar cada golpe de martelo no metal, as 
rebarbadoras, as máquinas que, se non lembro mal, están a 
funcionar dende os anos 50- 60. Abraiantes subgraves, rítmicas 
pero sen pertencer a unha cadea de traballo, manipuladas por 
un especialista.

Poderíamos califi car “Déixaas” igual que aos obreiros do naval, 
como un disco “do metal”. Como foi o traballo dentro do estaleiro?

Fluído, doado, sorprendente. Fumos tratadas con 
agarimo, coa información de primeira man, acompañadas por 
Evaristo Sanjurjo por todos os departamentos de traballo. 
Con dúas gravadoras fun facendo un percorrido polo 
portavións que estaban construíndo. Hai algo que fago ás 
veces que é magnifi car un dos meus sentidos e neste caso 
foi o son. O que acontece é que parece que estás vendo 
unha película, o xeito de actuar é o seguinte:  gravadora na 
man recollo todos os sons por onde paso, cos cascos postos 
parece que esteas dentro dunha película. Á esquerda, unha 
rebarbadora ao mesmo tempo que están coa radio posta, á 
dereita un operario poñendo parafusos, e máis adiante o ar 
acondicionado. Van percorrendo os sons nos meus ouvidos en 
movemento, simultaneamente, afastádose uns pola esquerda, 
achegándose outros pola dereita, etc. Subo as escadas de 
metal (como non podía ser doutro xeito), véxome enriba, 
unha plataforma enorme, a ría enfronte de min.....

Sorprendeulle o lugar? 
Moito.

Como cambiou o que vostede tiña previamente na cabeza do que 
ía ser este novo disco?

Por unha banda aínda non tiña moi claro se ía facer 
un disco. Cos rexistros estiven traballando os sons dende 
dous lugares distintos. O primeiro como espazos sonoros 
inspiradores de harmonías, melodías etc. Acompañando con 
sons de sintetizadores que se mesturaban e facían que ese 
espazo tomara forma musical. Por outra banda comecei a 
facer patróns rítmicos cos sons da chapa fi na, loop coas dúas 
máquinas que me sorprenderon e atopei unha beleza enorme 
na súa musicalidade. E así pouco a pouco, día tras días, xurdiu 
esa metáfora que envolve todo o disco. Cada composición 
está creada ou levada ao portaavións. O portaavións é o 
lugar, o contedor onde están todas as refl exións, emocións, ou 
observacións que conforman este CD.

Mercedes Peón (A Coruña, 1967) é unha artista que 
non acouga. Anda sempre na procura de innovadoras 
fórmulas musicais, libres e orixinais. O pasado 13 de maio 
trouxo ao Auditorio de Ferrol a estrea mundial do seu 
quinto disco en solitario, “Déixaas”, devolvendo así o 
favor á cidade que lle prestou os sons dos seus estaleiros. 
Foi algo así como a feliz botadura dun intenso e longo 
traballo, que agora xira polo mundo adiante. 
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Podería pensarse que se vostede atopou música no estaleiro é 
capaz de atopala en calquera lugar. É así?

Pois penso que si. Cal é a fronteira entre música e sons? 
Pode ser que eu non teña unha idea moi formal sobre este 
asunto. 

Vostede visitou o estaleiro hai cinco anos e estivo a bordo dun 
dos LHD que se construía para Australia. Levoulle máis tempo a 
vostede rematar o disco que a Navantia facer o barco. Podería 
falarnos do seu proceso? Que é o que máis custa na construción 
e na botadura dun disco como este?

Haha, teño que sorrir porque dende logo non tiven 
présa ningunha. Traballo dun xeito totalmente artesanal, e sen 
ideas preconcebidas. Pretendo investigar e investigarme nas 
miñas posibilidades 
e procuro partir 
dun folio en branco. 
Soa vou gravando, 
compoñendo, 
producindo, 
etc. Quero dicir 
que non teño a 
unha enxeñeira 
deseñando o barco, 
nin a operarios-as 
especialistas nas 
partes distintas 
que van conformar 
ese puzzle que é 
a construción dun 
LHD, que aínda por 
riba acaba flotando 
no mar.  Se teño que 
pensar que é o que 
máis me custou neste 
proceso diría que foi 
atopar o fío condutor 
que lle dera coherencia e 
consistencia á aventura de 
poñer nun formato CD as 
elucubracións musicais que 
me suscitaron os contextos 
tan anovadores cos que me 
mesturei.

Case por aquelas datas estivo vostede 
en Ferrol, participando nun acto 
reivindicativo organizado por Xurxo Souto 
e Radio Buguina. Nun disco que fala do mundo do traballo, está 
tamén a perenne crise do naval?

Presente está a humanidade que latexa por todos 
os lugares que pisei dentro desta cidade industrial. As 
persoas coas que me fun atopando, as súas explicacións, 
a emotividade e a tensión socio-política marabillosa de 
traballadores-as que están mimando o seu traballo e o mimo 
e a solidariedade que teñen entre @s que están o @s que 
esperan que volten. Todo iso crea un vínculo e latexa na miña 
linguaxe abstracta.

A estrea foi en Ferrol, un xesto de agradecer. O concerto estivo 
cheo de sorpresas, como a estrea do vídeo gravado no LHD, con 
Janet Novás, ou a participación de Concerto Tempo e Xirifeiras 
de Fene. Coméntanos como resultou o espectáculo?

Son seres marabillosos. Janet Novás está presente nos 
vídeos que se realizaron dentro de Navantia grazas á xestión 
de Elena Feito. A participación de Concerto Tempo emotiva 
de máis, as Xirifeiras cun potencial vocal impoñente, Fernando 
Abreu e Pablo Carrera dándonos un soporte harmónico-
melódico, todos e todas involucrados nesta proposta arriscada 
e emotiva, e por suposto a banda base con Mónica de Nut 
e Ana Fernández. As luces de Juanfe e o son amplificado por 
Ezequiel Orol. Todo iso fixo que no auditorio se puidese 
realizar a presentación deste traballo. Un traballo involucrado 

totalmente coa cidade de 
Ferrol, e a cidade por medio 
do Concello deunos o soporte 
para poder expandirnos con 
certa solvencia e creatividade. 
Síntome completamente 
agradecida, e espero que o 
resultado fose ao nivel que 
se merece tanto agarimo e 
creatividade.

E está xa de cheo na xira, con Ana 
Fernández e Mónica de Nut. Como vive 
vostede o encontro co público?

Vívoo chea de agradecemento. 
O público en Ferrol foi agarimoso 
de máis, sorprendente, involucrado, 
paciente coa linguaxe nova. Eu non 
estaba certa de que “Plataforma”, ou 
“Partículas”, ou “Linguas elementais” 
foran ter a acollida que tiveron. 
Reafirmeime e déronme ás para esta 
nova aventura musical.

Califícana a vostede sempre de 
inconformista. Identifícase con ese 
calificativo? É unha actitude musical e 
tamén vital?

Seguramente sexan ámbalas dúas.

Esta revista fala das mulleres. Gustarianos saber como ve 
Mercedes Peón o momento de mobilización e resposta que están 
a dar as mulleres ao machismo imperante. O 8-M, as reaccións á 
sentenza da Manada...

Levamos décadas manifestándonos. A resposta masiva que 
está a ter a sociedade e en concreto a sororidade é o camiño 
que mudará a sociedade patriarcal, machista, agresiva que 
impera no mundo. Espazos libres de violencia machista, mudar 
ou eliminar a catalogación por xéneros, mudar a organización 
social mediante o matrimonio, mudar o que é valido e 
inválido etc. Un debate profundo, ir ao fundamental. Se queda 
alguén fóra da nosa sociedade está claro que o que está 
establecido non vale. Ese ten que ser o criterio, e non seguir as 
hexemonías que están no poder.
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A
A Concellería de Igualdade aproveitou a presentación do 
número 4 da revista Machina para invitar á protagonista da 
portada e da entrevista, a xuíza ferrolá a� ncada en Santiago 
Ana López-Suevos Fraguela, a falar da perspectiva de xénero 
no exercicio da súa profesión. Nun acto celebrado no antigo 
Hospicio estiveron, ademais da xuíza, a responsable da 
O� cina de Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña, 
Ana de Jesús López -á que entrevistamos neste número de 
Machina- e a concelleira Saínza Ruiz.

A sentenza de “La Manada”, que acababa de se dar a 
coñecer, estivo moi presente nas intervencións, como 
argumento incontestable para facer valer a necesidade 
de introducir a perspectiva de xénero tanto nos estudos 
universitarios de Dereito -como sostivo Ana de Jesús López- 
como no propio ámbito da investigación dos delitos sexuais, 
segundo engadiu López-Suevos.

A xuíza expresou a súa preocupación sobre como se 
investiga e axuíza este tipo de delitos, porque na súa 
opinión hai unha descon� anza absoluta cara á vítima de 
violencia sexual.  Neste sentido, censurou que moitas veces 
“se pensa que denunciamos polo bene� cio económico, 
porque temos parella e non queremos que se entere ou 
porque nos arrepentimos, os interrogatorios son brutais, sen 
dentoloxía e cuestionando toda a nosa vida sexual”. Coa súa 
experiencia profesional como base e polo seu contacto cos 
axentes implicados considera imprescindible un protocolo 
de actuacións diante de casos de delitos sexuais, a � n de que 
poida haber unha con� anza no sistema. 

“O primeiro que necesitamos é un debate profundo sobre o 
que esiximos, e despois que se poñan os medios necesarios, 
con o� cinas de atención á vítima como as que funcionan 
noutros lugares”, concluiu.

A académica inglesa especializada 
en estudos clásicos Mary Beard 
deixa a un lado os seus traballos 
sobre o mundo antigo para nos 
regalar este ensaio, “Mujeres y 
poder. Un mani� esto”, no que 
repasa a historia da misoxinia 
partindo de referencias a 

persoeiros como Penélope ou Atenea para chegar ata 
mulleres actuais como Theresa May ou Hillary Clinton. 
Empeñada en devolver o seu sitio ás mulleres na 
historia, recoñece que non é fácil, porque case non hai 
obras escritas por elas. O importante, asegura, é facer 
unha indagación histórica tendo en conta as relacións 
de xénero en cada época.

Deforme Semanal é, segundo as 
súas creadoras, Lucía Lijtmaer 
e Isa Calderón, o primeiro late 
night show feminista en España. 
Pódese ver quincenalmente no 
Teatro Arlequín de Madrid e 
reproduce os  formatos típicos 
destes programas: análises da 
actualidade, entrevistas, monólogos e actuacións. Aínda 
que non trata exclusivamente sobre feminismo, sempre 
está presente a perspectiva de xénero, e polo escenario 
teñen pasado mulleres como Leticia Dolera, Charo 
López ou Moderna de Pueblo. Deforme Semanal é 
un proxecto auto� nanciado que, como elas mesmas 
de� nen “afástase da perspectiva machirula”.

Non perdas...

Esixen un protocolo 
para investigar os 

delitos sexuais
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Bea Sánchez gaña a Carabela de Prata 
nunha edición da Gala do Deporte 
con nome feminino

A Gala do Deporte para premiar ao/á deportista máis 
destacado/a do ano 2017 recoñeceu coa entrega da 
Carbela de Prata á xogadora do Star Center Uni Bea 
Sánchez. O deporte tivo nesta ocasión nome de muller 
xa que xunto á premiada quedaron finalistas outras dúas:  
a triatleta do Triatlón Ferrol Inés Santiago e a karateka 
do Renbu-kan Ana de la Muela. Maca Cabaleiro, pioneira 
do baloncesto e da ximnasia rítmica, recibiu tamén un 
galardón pola súa traxectoria.

As pinturas de Pepa Acevedo 
e a “Terceira onda feminista”, 
protagonistas na Casa da Muller

Ata finais do mes de abril estivo exposta na Casa da 
Muller da rúa Lugo unha exposición de pinturas da 
artista ferrolá Pepa Acevedo, unha colección de obras 
coas cores grises como protagonistas. A súa inauguración 
fíxose coincidir cunha conferencia sobre a terceira onda 
feminista que correu a cargo da experta en estudos 
de xénero, socióloga e mestrado en Interdisciplina de 
Xénero Cristina  Bajo.

Charla coloquio sobre como 
as mulleres deben enfrontar 

a etapa da vellez dun xeito    
activo e creativo

A charla coloquio titulada co xogo de palabras “Saber ser v(b)vella” 
reuniu na Casa da Muller a un nutrido grupo de mulleres interesadas 
no envellecemento activo e creativo. A charla coloquio correu a cargo 
da educadora social, xerontóloga e experta en Igualdade Paloma Seijo. 

A corporación de Ferrol recordou cunha placa no 
edificio do antigo Hospicio o centenario da Revolta 
das Pedradas, unha protesta -cuxa historia relatamos 
no número anterior de Machina- protagonizada por 
mulleres do campo e das fábricas para esixir a baixada 
do prezo dos alimentos de primeira necesidade. No 
lugar onde quedou colocada a placa caeron abatidos 
a tiros pola policía o neno de 12 anos Juan Torres, e o 
traballador da Construtora  Valentín Dapena, de 16. Coa 
placa quérese recuperar a memoria “de quen, sobre todo 
mulleres, combateron, con valor e sen medo a represión, 
polo dereito a unha vida digna das clases traballadoras 
galegas”, di o Concello.

Unha placa no antigo Hospicio 
lembra o centenario das labregas e 

obreiras que berraron contra a fame



Concellería de Muller 
e Igualdade

s xentes do mar ben merecen un monumento e 
iso foi o que lles dedicaron catro mozas ferrolás 
utilizando, en troques do cicel, unha cámara 
de vídeo para rexistrar as súas historias.  O 

documental web “Monumento” foi o traballo de 
� n de grao de Comunicacion Audiovisual dun grupo 
de amigas e compañeiras de facultade -Iria Santos, 

Inés Pérez, Laura Pico e Luciana Pulido- que tiñan claro o 
desexo de abordar a variada problemática do medio acuático 
e que quixeron facelo dando a cada un dos protagonistas 
do documental a posibilidade de contar a súa experiencia 
persoal, con absoluta liberdade. Pero a cousa foi máis aló e 
“Monumento” non quedou só como un traballo para as aulas.  
As súas autoras presentárono ao Carballo Interplay, un festival 
de contidos dixitais que cada ano ten máis proxección -vai pola 
quinta edición-, e conseguiron o premio á mellor webserie en 
galego. Un resultado inesperado e moi alentador.

O documental ten catro partes adicadas á situación da ría de 
Ferrol, o traballo dos percebeiros no Ortegal, a contaminación 
do río Sar e o trá� co de mercancías no porto de Vigo, cada 
unha cos seus protagonistas principais, persoas anónimas que, 
polo seu día a día, son as que mellor coñecen cales son os 
auténticos problemas que enfronta o medio mariño.  Unha 
mariscadora, tres percebeiros, un membro da plataforma 
pola recuperación do río Sar e un empresario de Bueu 
respostan coas súas vivencias ás catro preguntas que formula 
“Monumento”: Quen quere traballar nunha ría contaminada?, 
De que está feito un percebeiro?, Queres vivir nun río de 
plástico e verteduras? e Quen quere marchar se pode vivir da 
ría? É precisamente esa posibilidade de escoitar as voces de 
persoas da rúa o que máis valoran as autoras do webdoc. 

Aínda que cada unha delas tiña cometidos especí� cos no 
proxecto, todas achegaron ideas e opinións ao labor das demais 
para conseguir un resultado do que quedaron moi satisfeitas 
e que lles dá azos para enfrontar novos traballos conxuntos 

nun futuro aínda por de� nir, xa que agora están pendentes de 
desenvolver a súa traxectoria profesional individual. 

Acompañando ás entrevistas protagonistas hai outras a 
diferentes persoas vinculadas ao tema que se trata, e, detrás, 
un importante traballo de documentación. As autoras confesan 
que con “Monumento” aprenderon moitísimo. O primeiro de 
todo como facer que o entrevistado se sinta cómodo e poida 
esquecer que está a falar diante dunha cámara. Ou como 
organizar un traballo no que unha cousa leva a outra, sobre 
todo nun tema tan amplo como o que trataron.

Tamén tiraron conclusións persoais, nas que coinciden. Iria Santos 
comenta que “como na maioría das cousas, a Xunta ten moita 
in� uencia neste tema, e ademais negativa”. Para Luciana Pulido 
“en xeral hai moitas cousas que suceden ao noso arredor sen 
que nos enteremos”, algo no que coincide Inés Pérez, que engade 
que “somos absolutamente ignorantes do que está a pasar en 
Galicia e falta moita educación medioambiental”. Laura Pico, pola 
súa banda, insiste na importancia de escoitar ás persoas da rúa.

As catro están empezando, pero xa teñen unha opinión 
formada sobre a presenza do machismo no que será o seu 
mundo laboral. Laura di que aínda que na súa clase a maioría 
eran mulleres, nos equipos de traballo adoitaba respectarse 
máis a opinión dos homes. Inés comenta que o trato que 
recibiron ao facer o webdoc foi bo pero “tiñas que gañar 
o teu papel de control desde o primeiro momento, e iso é 
frustrante”. Luciana fai notar que os proxectos audiovisuais 
feitos por homes teñen máis visibilidade e Iria destaca que ao 
gravar “Monumento” houbo quen non as vía como mulleres 
que estaban a traballar e mesmo intentaba “ligar”.

A

O documental web “Monumento” pódese ver na 
dirección de internet monumento.gal. 

MONUMENTO para unha
Firma feminina

webdoc con estrela
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