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“Un home libre é aquel que, 
tendo forza e talento para facer 

unha cousa, non encontra trabas 
á súa vontade” 

      T. Hobbes 

 

“O home nace libre, 
responsable e sen 

escusas”. 
Jean-Paul Sastre” 
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EDITORIAL          

                                    Sobre a liberdade…

Durante os últimos seis anos que levo traballando no Centro Penitenciario de Teixeiro vin diferentes 

formulacións acerca da liberdade e as súas implicacións, entre ser e estar libre, entre "a miña 

liberdade" e "a doutros". Para unha gran maioría de presos, liberdade é igual a  "estar na rúa". Hai 

ata algún que lle pon prezo, e outros, valor. 

                        Pódese estar libre estando en prisión? 

Esta é unha pregunta que ás veces suxiro 
aos internos que entran ao Módulo 1 e 
penso que están nese momento no que 
pode xurdir unha resposta que  
abra portas a outros camiños, a  
outras posibilidades. 
 
A liberdade implica responsabilidade e a 
responsabilidade é a capacidade para 
aceptar e recoñecer as consecuencias dun 
feito realizado libremente. Por iso, hai 
determinadas actitudes que impiden 
alcanzar esa liberdade, como poden ser: o 
individualismo, a intolerancia, a ansia de 
poder sobre outros, o medo, o 
resentimento, o egoísmo, a inxustiza, a 
vinganza... 
 
En moitos casos, as persoas que veñen a 
este módulo foron marcadas ou 
predeterminaron as súas vidas sobre a 
base das anteriores "ataduras", que lles 
impiden alcanzar esa actitude "libre". Case 
sempre asumen o peor, que se traduce en 
crer que  non é posible a mellora na 
conduta persoal ou doutros. 
  

Este é, case sempre, o meu punto de 
partida e o dos/as profesionais que 
traballamos aquí. E o camiño formúlase 
longo e difícil, pero a maioría das veces, 
frutífero e satisfactorio. 
 
No Módulo 1 sérvense as ferramentas 
coas que poder construír (acompañado) 
esa ventá cara ao exterior, e a revista "Vis 
a Vis" é unha pequena peza da 
engrenaxe, que permite expresar aos 
internos esas experiencias e mostralas ao 
mundo. 
 
Por iso, é tan importante que chegue a ti 
e nos contes a túa opinión... Aínda que 
botamos de menos máis respostas do 
exterior: críticas, propostas, puntos de 
vista, experiencias... 
 
Animámoste a que se estás a ler isto, nos 
escribas ao seguinte correo electrónico: 
teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org. 
Estaremos encantados de escoitarte.  

                              Inés E. Traballadora social e socióloga 

                                        Equipo de inclusión social do C.P. Teixeiro 

 
 
 

mailto:teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org
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    DE VISITA…ANDRÉS SUÁREZ        
Por Marcelino Rico García 

 

Esta historia empieza el día que Inés (miembro del equipo de 
inclusión del módulo 1) nos trae a la revista un disco llamado 
Moraima de un tal Andrés Suárez, completamente desconocido por 
toda la redacción de nuestra revista. Yo, desde el primer momento 
en que escucho Moraima, me quedo enamorado de su música y ya 
no dejaría de escucharlo nunca más. Moraima despierta en mí 
emociones adormecidas por mi pasado. Es entonces cuando tengo 
la necesidad de no quedarme parado e intentar, mediante lo que 
yo siento, hacer llegar a Andrés Suárez una carta de mi puño y letra 
pidiéndole por favor que traiga su música a la cárcel. Inés, que para 
mí es un gran referente, gran profesional y mejor persona, me 
ayuda en esta historia en todo momento de forma incondicional. 
Envía mi carta y Andrés Suárez la recibe inmerso en su gira por las 
Américas. Cuál fue mi sorpresa cuando a los 20 días escasos recibo 
respuesta de su puño y letra. Recibo una carta muy bonita y 
emotiva prometiéndome venir a conocerme en cuanto tuviera un 
hueco.... y el 2 de abril de 2014 se presenta en la cárcel de Teixeiro 
con su guitarra... 

                                           El resto, amigos míos, es una: 

                                CRÓNICA  DE  UN SUEÑO CUMPLIDO 

“Tres… dos… uno… y canté con él… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así termina la historia perfecta que mi 
corazón fabricó una tarde de abril 
después de sentir su música bailando en 
mis oídos por primera vez. Qué cosa no 
se puede lograr si se desea desde el 
mismísimo interior de un sentimiento. 
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Allí estaba yo, con mis mejores galas, 
esperando por él como un niño 
pequeño que espera su regalo de 
cumpleaños. Caminando de un lado 
para otro,  colgado en la ventana del 
comedor a ver si los veía llegar, 
soñando ya su voz a mi lado cantando 
en el escenario... Se me pasaban un 
montón de cosas por la cabeza; 
revisaba  mis emociones una y otra vez 
para no perder detalle de todo lo que 
estaba sintiendo y poder retenerlo en 
mi memoria para poder disfrutar de 
todo aquello cuando me viniera en 
gana. 

¿Lo mejor? Todo lo que aún teníamos 
que sentir esa tarde.  “Qué afortunado 
soy”… pensaba mi cabecita recién 
recuperada de las mil y una locuras…  
“Quién te ha visto y quién te ve”… me 
repetía yo mismo cargando de orgullo 
todas mis baterías. 

De repente, alboroto en la entrada… y 
allí estaba Andrés Suárez dentro del 
módulo 1, ahora reconvertido en 
lámpara mágica para cumplir el deseo 
de un preso de conocer a la persona 
que hizo más liviana y llevadera su 
condena. Lo primero que pensé nada 
más verlo fue: “Joder, qué alto”…Las 
primeras palabras que salieron de su 
boca fueron: 

-“¡Hola Marcelino!”... 

  Y yo respondí: 

-“¡Hola Andrés! Muchas 
gracias por venir a la 
cárcel a conocerme”. 

-“No... Gracias a ti por 
esa carta tan bonita que me mandaste. 
Imposible decir que no”. 

Entonces desplegamos nuestros brazos para 
darnos un abrazo y sellar así el deseo de los 
dos de conocernos (tengo que reconocer 
que se me pusieron los pelos de punta).  

La vida me estaba dando una tregua, desde 
luego que sí… me la estaba dando. Un 
momento dulce para recompensar así mi 
esfuerzo por elegir al fin un camino mejor. 
La vida me estaba susurrando al oído “¿Ves 
qué cosas tan bonitas te tengo preparadas 
si sigues tratándome con cariño y respeto?”. 
Mis ojos emocionados seguían su mirada 
para no despistarme por si me preguntaba 
cualquier cosa, y en cuanto volvió la cara y 
me miró le dije: 

 “-Este gesto que has tenido conmigo de 
estar aquí a mi lado dentro de prisión te 
hace grande, Andrés. Muchas gracias”, le 
repetí otra vez,  y él me respondió: 

 “-¿Grande yo? No, amigo mío… Grande 
tú.” 

Entonces no me aguanté y mis ojos se 
llenaron de un brillo habitual últimamente 
en mí; el dedo en la 
nariz para aguantar 
las lágrimas, gesto 
que me delata
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cuando una emoción incontrolada se 
apodera de mí. Tenía una  sensación tan 
bonita que me quedé sin vocabulario. Tenía 
tantas cosas que decirle que al final lo 
único que le decía era “Qué canciones más 
bonitas; qué grande eres”.  

Qué momento tan bonito estaba viviendo 
caminando con Andrés Suárez y Rober (su 
guitarrista de confianza, callado, muy 
tímido, pero con un talento en la guitarra 
que demostró más tarde en el escenario) a 
mi lado por el módulo, enseñándole lo que 
hacíamos y cómo lo hacíamos en nuestra 
vida diaria. La verdad es que éramos más 
allí, pero yo egoístamente hacía por 
cruzarme a su lado y captar su atención 
para ser yo quien le enseñase todo el 
módulo. Estaba Inés, mi gran cómplice en 
este sueño cumplido, sacándonos fotos a 
los dos mientras conversábamos. Y yo, no 
lo voy a negar, disfrutaba mucho con 
aquella situación. Jejeje... me sentía 
importante. Fantástico Andrés, porque se 
dejó ver como persona dejando al cantante 
para más tarde. Me pareció un tío 
fantástico, auténtico.  Se le ve una persona  

muy humilde, con los pies en la tierra 
independientemente de su gran éxito, 
cercano… muy cercano. Como su padre, al 
que también tuvimos la suerte de conocer. 
Muy cariñoso, campechano… hablabas con 
él y parecía que ya lo conocías de siempre. 

Pronto nos vino a buscar D.ª Adela 
(subdirectora de Seguridad), pues como 
buen artista se hizo esperar. D.ª Adela nos 
acompañó hasta el sociocultural. La entrada 
fue increíble, ya que estaba completamente 
lleno, como viene siendo habitual en todos 
sus conciertos. Entre aquellos aplausos 
(todos para él), por supuesto, me 
encontraba yo, haciéndolos míos también 
porque me consideraba parte importante 
en aquella historia junto con Inés.    

Pronto comenzó todo con los magníficos 
teloneros “La banda del pianista loco” y la 
aparición de nuestro director, don Carlos, 
interpretando una canción de Andrés 
Suárez (Hay algo más) con él mismo de 
testigo… ¡qué bonito! Detallazo del director 
reconociéndome a mí  el mérito de la visita 
de Andrés Suárez a la cárcel. Tocaba cantar 
al maestro de emociones: Andrés Suárez.
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Él y Rober con sus guitarras en el escenario 
preparados para demostrar a toda la cárcel 
por qué cuelgan el cartel de NO HAY 
ENTRADAS  en todos sus conciertos. Sus 
primeras palabras no las olvidaremos jamás 
y fueron para dedicarnos el concierto a Inés 
y a mí. De verdad que estaba 
ilusionadísimo porque para mí era un 
regalo por toda una condena de esfuerzo 
para mejorar mi vida… y vaya si lo he 
conseguido. Aplausos fue lo que 
escuchamos detrás de cada canción, signo 
de que gustaba mucho su música.  

Andrés nos deleitaba canción tras canción y 
se acercaba uno de los momentos más 
emotivos de la tarde… Andrés me había 
prometido que cantaría la canción “Vuelve” 
conmigo.  

Pasaban los minutos y no me llamaba, y yo 
ya pensaba que se había olvidado. Pero me 
equivocaba, porque con el tiempo muy 
limitado, a falta de una canción, me invitó a 
ocupar un sitio a su lado en uno de los 
micrófonos.  

A su lado en el escenario, envuelto en el 
cariño del público que me lo demostró en 

todo momento, sentí de repente una 
seguridad brutal para interpretar su 
canción. Es cierto que antes de subir tenía 
algún miedo por la letra, pero al sentirme al 
lado de Andrés el miedo se esfumó. Tenía 
tal mezcla de emociones que si os quisiera 
contar todo lo que pasó no podría… estaba 
borracho de emociones…  

Fue muy bonito cantar con Andrés Suárez y 
siempre le estaré agradecido por TODO lo 
que hizo y orgulloso de que nuestra tierra 
nos dé artistas como él. Jamás lo olvidaré.  

Creedme cuando os digo que mi historia 
necesitaba un golpe de vida en el corazón 
como el que me dio Andrés Suárez aquel 
día.  

Tres… dos… uno… y canté con él. 

 

Andrés Suárez (Ferrol, 16 de abril de 1983) ha 

editado cinco discos hasta la fecha: 

 De ida (2002) 

 Maneras de romper una ola (2008) 

 Piedras y charcos (EP) (2010) 

 Cuando vuelva la marea (2011) 

 Moraima (2013) 

  

 

 

         www.andressuarez.es  

http://www.andressuarez.es/
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PREVENCIÓN DE RECAÍDAS      
Por Marcelino Rico García 

 

 miña vida foi cociñada entre os fogóns da rúa e 
todo tipo de drogas como único menú, que 

fixeron dela unha auténtica montaña rusa, pero 

o cárcere chegou no momento perfecto e dentro 

del achábase a ecuación exacta para poñer orde 

na miña catastrófica vida. Sabemos ben os que 

sufrimos esta eiva das drogas que a potencia sen 

control non adoita ser suficiente e poucas veces 

chega a bo porto. Necesítanse outras moitas 

cousas, entre elas recoñecer o problema, pero a 

máis importante de todas é estar disposto a ser 

axudado por profesionais. A partir de aquí, a 
forza, a vontade e, sobre todo, crer que é posible 

saír do pozo poñémolo cada un de nós. 

No Centro Penitenciario de Teixeiro impártense 

uns cursos tratamentais axeitados ás necesidades 

dos internos 

Do día 10 de xaneiro de 2014 ao 3 de xuño de 

2014 impartiuse nas aulas de "A illa" (chámase 

así o que era a antiga gardaría) un dos cursos de 

prevención de recaídas coas psicólogas do 

módulo 1 e do módulo 5, dona Nadia e dona 

Yadira, respectivamente. Doce persoas moi 

distintas entre nós, cada unha cunha historia 
persoal diferente e nalgún caso moi dura, pero 

todas cun único obxectivo como meta persoal, 

lograr manternos abstinentes de drogas con 

garantías. Dende logo, un dos requisitos para 

formar parte deste curso era estar libre de 

consumo. 

Caemos continuamente no erro de pensar que 

solucionamos o noso problema de adicción 

cando deixamos o consumo (a desintoxicación). 

Isto lévanos á recaída, xa que despois da 

desintoxicación queda un longo traballo por 
diante de deshabituación, que nos fará estar en 

alerta practicamente o resto das nosas vidas. 
Este programa estaba orientado ao adestramento 

de estratexias e habilidades para axudarnos a 

afrontar situacións de risco e saber identificar 

estas. 

Os obxectivos deste curso foron os seguintes: 

-Aprender a identificar situacións de risco. 

-Manexar as estratexias do afrontamento ante os 

antecedentes de consumo. 

-Aprender a identificar as clases e os sinais que 

preceden a unha recaída. 

-Fomentar os cambios necesarios no estilo de 
vida que sexan incompatibles co consumo. 

Para lograr estes obxectivos este programa tivo 

4 módulos: 

-Modulo 0: Información xeral sobre os tipos de 

drogas. 

-Modulo 1: Identificación de factores de risco e 

sinais de aviso. 

-Modulo 2: Adestramento en estratexias de 

afrontamento. 

-Modulo 3: Proceso de recaída 

Rematado o curso, e con todo o aprendido, a 

miña primeira valoración sobre esta experiencia 
é moi positiva e enriquecedora. Todo o que 

aprendín me vai servir, seguro, neste proceso no 

que agora me encontro. Estou moi contento e 

síntome afortunado de ter formado parte deste 

grupo de persoas. Sobre todo pola seriedade e 

compromiso que achegamos todos ao grupo, 

cualificado por dona Nadia de excelente e 

excepcional. Tamén aproveito o momento, e 

creo que falo en nome de todos os meus 

compañeiros, para destacar a profesionalidade e 

a implicación de dona Nadia e dona Yadira con 
todos nós colectiva e individualmente. De dona 

Nadia destacaría a súa seriedade, compromiso e 

o total coñecemento de cada caso en particular, 

e de dona Yadira, igual de profesional pero cun 

estilo moito máis distendido e alegre. 

Todos achegamos a nosa personalidade e as 

nosas experiencias para axudarnos a entender 

mellor este problema que compartimos. Estou 

seguro de que a gran maioría de nós conseguirá 

o seu obxectivo. Moitos anos sufrindo este 

cancro que nos tocou vivir e xa vai sendo hora 

de que nos deamos unha oportunidade. 

A 
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SAÍDA TERAPÉUTICA: GUITIRIZ     
Por Marcelino Rico García 

Abrín os ollos a primeirísima hora da mañá 

e dende a cama, entre as mantas, puiden ver 

o ceo completamente despexado. Baixei 

dun salto da liteira e abrín a ventá. Metín a 
cabeza entre os barrotes e collín unha 

bafarada de aire fresco coa mirada cravada 

nos exteriores da prisión dende onde podo 
ver unha árbore solitaria no medio dun 

prado. Curioso, porque esa árbore para min 

sempre significou liberdade e hoxe 

tivémola. 

Hoxe foi un día especial porque fixemos 

unha saída terapéutica con motivo da 

finalización dos cursos tratamentais. A 

saída foi a un refuxio chamado "Sete 
Muíños" en Guitiriz, a uns 12 km do Centro 

Penitenciario de Teixeiro, que oito 

compañeiros e eu, acompañados de cinco 

psicólogos (Montse, Yadira, María, Luisa e 
Juan), dous funcionarios (Segundo e Álex) 

e un educador (Manuel) fixemos en ruta de 

sendeirismo uns 27 km. 

Ás 9.00 chamáronnos por megafonía e 

fomos cara a Ingresos coas nosas mochilas 

cargadas de ilusión e as nosas almas 

sufrindo a metamorfose de crisálide 
encerrada a bolboreta voadora pero, sobre 

todo, para encher o noso día de emocións e 

sensacións de liberdade... liberdade... 
respira fondo e berra comigo: 

¡¡¡LIBERDAAAADE!!! 

En Ingresos vímonos todos cun sorriso na 
boca de orella a orella. Fixádevos que 

curioso e sensible pode chegar a ser o 

corazón dun preso que, aínda habendo  

xente no grupo que non se coñecía, a 

empatía era tan forte que sabiamos  

perfectamente con só mirarnos aos ollos 
que nese mesmo instante sentiamos todos o 

mesmo: a ansiedade por saír ao exterior ía 

esvaecendo pouco a pouco deixando paso 
ao sosego e á despreocupación de estar 

preso. Unha vez rematado o protocolo de 

seguridade para cruzar a famosa "Pasarela" 
(tan desexada por moitos e cruzada por 

poucos) xuntámonos cos profesionais que 

nos acompañarían nesta aventura. Só dúas 

palabras describiron o que eu percibín 
dende o minuto cero: “fusión total" do 

grupo. Esperábanos un día de convivencia 

que nunca esqueceremos cos que nos 

axudaron dentro e agora fóra aseguro que 

tamén. 

Nada máis saír do cárcere fixemos unha 

foto todos os internos para deixar 

constancia das enerxías coas que 
empezabamos a xornada. Comezamos a 

camiñada e todos e cada un de nós só 

repetiamos unha cousa: ¡Que marabilla... 

isto si que dá gusto! 

Pronto se foron formando os grupos de 

camiñada claramente definidos en tres 

pelotóns: os rápidos, os observadores e os 
lentos. Os rápidos, con moitas ganas de 

chegar pero tendo que parar en cada 

cruzamento por non ter idea do camiño. Os 
observadores, con don Segundo facendo de 

Félix Rodríguez de la Fuente ensinándonos 

os segredos da natureza e don Álex, o noso 

guía e GPS persoal. Por último os lentos, 
con don Juan e dona Montse á cola, onde 

ela máis adiante amosaría e sorprendería a 
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todos con que nin coas vexigas, como ela 

lles chama ás ampolas que saen co 

rozamento do calzado, serían quen de parar 
esta muller... Lenta si, última tamén, pero 

segura, moi segura. Todo corría con 

normalidade: paradas técnicas, paradas 
tácticas e paradas para tomar un refrixerio 

merecido. Por suposto, por conta dos 

profesionais. Hoxe iamos de protagonistas 

invitados. 

Pronto apareceu a que adoptaría o papel de 

nai protectora do grupo dona María. ¡Que 

carácter! Por suposto, como dicía ela: 
"rapaces, é pola vosa seguridade" pero 

facendo contraste con esta parte da súa 

personalidade nunca deixaba que quedases 
coa palabra na boca en ningunha 

conversación, sentíndote escoitado sempre. 

O clima acompañounos en todo momento 

cunha temperatura perfecta para facer 
sendeirismo. Alí estabamos polo monte 

adiante soñando entre nós e sacando de 

dentro todos os nosos pensamentos e 
compartindo as nosas intencións para cando 

a saída sexa definitiva e regresar á fin coas 

nosas familias. 

Como quita as dores dun longo andar soñar 
con liberdade, asegúrovolo. 

“-¡Falta pouco!”, dixo don Álex, e todos 

escoitamos a auga fluír de Sete Muíños. 
Dona Yadira ría. Realmente ela ri sempre, 

continuamente. Sempre que a miras ri, pois 

calquera cousa lle saca un sorriso. Como 
unha campioa aguantou a súa fobia aos cans 

e iso que nos encontramos con varios polo 

camiño dun tamaño nunca visto... jeje. 

O primeiro que vimos foron uns muíños de 
auga e logo unha piscina fluvial chulísima 

coa auga transparente. O primeiro que 

pensamos moito de nós foi: "á auga 
parrulos", pero pronto nos parou os pés 

dona María (a sensatez personificada). “-

Primeiro a comer”, dicía ela, e así foi. 
Primeiro comemos, pero despois nada 

puido facer contra o fervor de cinco 

valentes de sentir o noso corpo envolto no 

líquido elemento 
logo de tanto tempo 

sen sentir esa sensación. 

Sacamos fotos e ata fixemos un vídeo 

saltando todos xuntos á piscina. A verdade 
é que o recordo agora e o pasamos 

realmente ben. Despois de bañarnos 

compartimos conversación mentres o sol ía 
facendo o seu traballo na nosa pel, onde un 

servidor foi o rei contando chistes aínda que 

teño que confesar que fun o rei porque fun 

o único, claro. Pero de súpeto, dona Luisa -
madrileña castiza e moi aberta- acordouse 

do café e unha cadea de desexo apoderouse 

do grupo... Todos querían café! E mentres 
don Segundo facía de guía entre os muíños 

e nos transmitía todos os seus 

coñecementos, dona Montse, atención co 
que che conto agora, chamou a don Iván (o 

xurista) á prisión nada máis e nada menos 

que... ¡para que nos trouxese café!... pero o 

mellor de todo isto é que nolo trouxo e alí 
apareceu co termo e mais con conversación. 

Pero tocaba a hora de retirarse e empezar o 

camiño de volta á prisión. Aínda que con 
moito ánimo, as caras xa non eran as 

mesmas, e non o digo pola camiñada que 

nos esperaba senón polo destino. “-

¡Rapaces,  arriba ese ánimo!”, dixo don 
Segundo nun esforzo por levantar aquela 

situación. 

A volta foi moi tranquila e sen sobresaltos. 
Paramos dúas veces a tomar algo e coller 

forzas para o camiño. Chegando ao centro 

penitenciario, a realidade caíanos enriba. 
De novo xuntámonos todos os do grupo e 

sacamos a última foto diante da porta antes 

do reingreso. ¡GRAZAS POR ESTE DÍA! 

uns a outros e outros a uns. Tristemente o 
día remataba e as nosas emocións do día xa 

quedarían gravadas na nosa memoria para 

sempre. 

Quero dedicar este artigo á grande ausente 

nesta aventura: dona Nadia, que non puido 

estar connosco este día, e aos nove internos 
que participamos nesta saída e dos que -por 

discreción- non cito o nome en ningún 

momento. Só quero dicirvos a todos que me 

sinto orgulloso da convivencia convosco e 
que a nosa ansiada liberdade tan falada na 

viaxe e xa instalada nos nosos corazóns 

chegue pronto ás vosas vidas. 
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CURSO: COLOCADOR DE PREFABRICADOS LIXEIROS 
Por Marcelino Rico García 

GRAZAS. Así quero empezar este artigo 

sobre o curso de "Colocación de 

prefabricados ligeros" porque hoxe podo 
dicir que fun un dos afortunados en 

participar nel. A verdade é que o día que 

anunciaron o comezo deste curso a miña 

pregunta foi: “Que é iso?” Seguro que 
vostedes se están a facer a mesma pregunta. 

Pois, para os que non o saiban, é o que 

todos coñecemos como pladur... Si, si, eses 
tabiques que se montan nun abrir e pechar 

de ollos e que fixeron perder protagonismo 

ao ladrillo e ao cemento. 

A Xunta de Galicia deunos esta 

oportunidade, a mozos e mozas, para 

demostrar que, aínda que estamos a cumprir 

unha condena, temos a vontade de canalizar 
as nosas vidas. Eles póñennos as 

ferramentas a través do módulo 1 "Nelson 

Mandela" no que traballa o II Plan galego 
de inclusión social baixo o programa de 

"Preparación para a vida en liberdade". 

O curso deu comezo o día 28 de outubro de 

2013 e rematou o 24 de febreiro de 2014. 
Case catro meses de aprendizaxe para os 

once participantes, dúas delas pequenas. 

Para ser exactos, foron 328 horas divididas 
en varios módulos e do seguinte xeito: 

 

 Nivel básico de prevención de riscos 

laborais (60 horas) 

Este módulo impartiuse na biblioteca do 

módulo 1. Foi case un mes de clases que 

duraban dende as 15.30 ata as 19.00. 

Dábaas D. Antonio, un rapaz que viña da 
rúa e que para el era a primeira vez que  

entraba nun centro penitenciario. Da súa 

boca saíu o último día que volvería outra 
vez encantado a repetir a experiencia (é 

que, neste módulo, quen proba repite). 

Cando acabamos con este módulo 

puxémonos mans á obra e comezamos os 
seguintes: 

 Organización do traballo e 

reformulacións (38 horas) 

 Colocacións de paneis de cartón-

xeso e similares (92 horas) 

 Colocación de sistemas con 

fixacións mecánicas (92 horas) 

 Traballos auxiliares (28 horas) 

 

Don Evaristo, un profesional desta rama, 

foi o encargado de impartir esta parte do 

curso. Un señor moi grande, tanto de corpo 
coma de corazón. Con el aprendemos 

moitas cousas sobre esta materia. 

Deixounos facer case todo e só se meteu 
cando vía que non saiamos do paso... e o 

trato foi sempre excelente. Eu persoalmente 

teño que agradecerlle tres entradas para ir 

ver o Depor cos meus fillos con motivo do 
meu primeiro permiso penitenciario que 

coincidiu mentres estaba a realizar este 

curso. Isto é, que se vostede está a ver este 
artigo: ¡¡¡Moitas grazas!!! polas entradas e 

polas súas ensinanzas. 

Ademais, tivemos un módulo transversal 
con estes contidos: 

 Inserción laboral 

 Sensibilización ambiental 

 Formación para a igualdade de 
xénero 
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Este módulo impartiuno dona Cristina, 

unha rapaza que nos ensinou moitas cousas 

moi interesantes. Entre elas, unha morea de 

mulleres importantes que loitaron e deron a 
vida pola igualdade de xénero a nivel 

mundial. Tamén o importante que é coidar 

o noso medio natural non só para nós senón 
polas vindeiras xeracións, a prol de 

encontrar un futuro sustentable. Tamén 

tivemos unhas horas dedicadas á inserción 
laboral. É certo que aquí, no cárcere, atopas 

un montón de xente que non sabe como 

empezar a buscar traballo ou afrontar unha 

entrevista de traballo. Pois ben, este módulo 
serviunos de orientación para enfrontarnos 

ao mundo laboral. 

Agora que xa rematou o curso, gustaríame 
deixar nas vosas mentes a miña experiencia 

e impresión persoal. Ao principio (teño que 

recoñecer) resultábame un pouco pesado, 
non polo seu contido senón polo seu 

horario, xa que corta a sesta e a metade das 

veces ía coa boca aberta. Pero cando me 

afixen, logo xa foi todo rodado.  

Aínda non vos contei que cousas tan chulas 

fixemos no módulo e fóra del: tabiques, 

armarios, reforzados, estantes... ata fixemos 
unha escultura preciosa que adorna un dos 

armarios de pladur que temos estreando no 

taller de barro. Por facer, ata fixemos 

cinceiros co material sobrante. 

Levei unha sorpresa tremenda coas rapazas. 

Con que ganas de traballar viñan todos os 

días! Gustoume moito a experiencia. 

Algúns funcionarios, despois de 

ver os nosos traballos realizados 
na biblioteca do módulo 1, “na 

illa" e no módulo 14, á parte de 

tres armarios chulísimos que 

fixemos para o noso módulo que 
nos están a dar un servizo 

tremendo no cuarto de hixiene e 

no taller de espellos como 
expositor dos traballos 

realizados, chamáronnos para 

realizar un reforzado nas 

dependencias de cociña que logramos 
acabar con éxito no prazo marcado pola 

dirección, do que nos sentimos moi 

orgullosos por facer un labor en equipo 
excepcional, tanto que os mesmos 

funcionarios nos invitaron a pasteis e café 

no mesmo lugar da obra... A verdade é que 
ese día foi especial; a unión entre internos e 

funcionarios sempre se agradece. 

E todo ten un final... A entrega dos 

diplomas celebrouse o día 10 de marzo na 
biblioteca do módulo 1, á que asistiron 

autoridades como a directora xeral de 

Emprego e Formación, Ana María Díaz, e o 
xerente de Consorcio Galego de Servizos 

de Igualdade e Benestar, Roberto 

Rodríguez, que fixeron entrega destes, así 
como a subdirectora de Seguridade, dona 

Adela, o noso director, don Carlos, e o 

subdirector de Tratamento don Carlos. 

Asistiron ao acto, ademais, o equipo de 
Inclusión Social formado por Maite, Inés e 

José, e a psicóloga Nadia. 

Despídome coa esperanza de que estes 
cursos nunca deixen de facerse xa que 

moitos de nós nos encontramos sen 

formación ou carecemos dunha orientación 

de cara a onde dirixirnos ao saírmos de 
prisión. Cómpre engadir que a experiencia 

se enriquece se é compartida por persoas 

doutros módulos e, en especial, por 
mulleres. Así que animamos as institucións 

públicas a que invistan neste tipo de 

accións, xa que brindan oportunidades a 
persoas coma nós. E a luz ao final do túnel 

faise máis grande. 
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LIBROFORUM: FUTURO IMPERFECTO 
Por Marcelino Rico García 

RI Recordo unha 

vez que lin un 

libro con nove 
anos. Creo 

recordar que foi 

Os gazafellos da 

editorial Barco 

de Vapor. Non 

sei por que, pero 

aquela primeira 

toma de contacto 

coa literatura 

xamais se me 

esqueceu. A 

verdade é que 
nunca máis 

volvín coller un 

libro ata o pasado 

día 27 de 

febreiro, que deu 

comezo no 

módulo 1 un club 

de lectura 

composto por 

cinco internos 

como comensais da historia, Mayte (técnica de 
inclusión) como directora de orquestra de letras, 

e Nico, Xulia e Lucía como personaxes 

obrigados e protagonistas do libro Futuro 

Imperfecto. Este foi o motivo polo cal estas 

nove vidas a distinto nivel pero cun mesmo 

denominador común -as drogas e o amor- 

empezamos esta iniciativa dentro da prisión. 

Unha hora á semana era o que duraban as 

sesións do club de lectura cun funcionamento 

básico: en cada sesión, Mayte achegábanos a un 

anaco da historia e a unhas referencias sobre 

música e poesía daqueles días onde nós liamos e 
iamos descubrindo pouco a pouco esta historia e 

intentando sacar conclusións, sentirnos 

identificados, pero, sobre todo, intentando 

encontrar respostas a moitas cousas. 

Xulia Alonso Díaz naceu no inverno de 1961 na 

Rúa, bisbarra de Valdeorras (Ourense). Alí 

pasou a súa infancia e adolescencia ata finalizar 

bacharelato e C.O.U. no Colexio Pablo VI. 

Estudou letras e, aínda que era Filoloxía 

Hispánica a súa preferencia inicial, matriculouse 

finalmente en Psicoloxía na Universidade de 
Santiago de Compostela. 

En Futuro Imperfecto ela conta a historia en 

primeira persoa porque sente a necesidade de 

facelo, de deixar constancia en papel, xa que lle 

custa estar continuamente a revisar nos arquivos 

da súa memoria para non esquecer os pequenos 

detalles, fundamentalmente para a súa filla. 

Unha historia real que trata dunha moza 

estudante que deixa a súa vila natal para estudar 

en Santiago de Compostela, e dende o mesmo 

momento en que pisa Santiago descobre un 

mundo novo onde non hai ordes familiares e 

onde ela pode facer e desfacer ao seu antollo. 

Descobre o amor da súa vida e 

desgraciadamente acompáñanos as drogas e 

unha severa enfermidade. Somérxese neste 
mundo compartido entre eles (os protagonistas) 

e nós unha historia terrible de adiccións e 

enfermidades que acaban por arruinar todas as 

súas ilusións. Só o amor entre os nosos 

protagonistas e a súa filla fan que esta historia 

sexa tan especial. 

A miña impresión persoal é moi boa e a lectura 

deste libro achegoume cousas moi positivas. A 

primeira é inevitable, que é volver ler un libro e 

esquecer a televisión un pouco. O mellor foi 

sensibilizarme coa historia e poder sentir eu 
tamén todas as emocións que emanan do seu 

interior. Púidenme sentir identificado con 

algunha parte da historia xa que eu tamén tiven 

adicción ás drogas e pasei por centros de 

rehabilitación. Sei do sufrimento en primeira 

persoa pero, grazas a Deus, eu non contraín 

ningunha enfermidade como Xulia e Nico. 

Paréceme brutal o esforzo que Xulia fai por 

manter vivo a Nico nos seus últimos días de 

enfermidade e como tira para diante pola súa 

filla. Precioso tamén me parece o detalle de 
deixar constancia dos seus recordos no libro 

para que a súa filla recorde o seu pai e saiba dos 

pequenos detalles. 

Déixovos impreso un parágrafo que me gustou 

especialmente: 

"A relación coas drogas é tan individual e 

íntima que non me atrevería sequera a facer 

ningunha afirmación rotunda sobre a túa, mais é 

certo que fomos moitos os que sentimos unha 

forte curiosidade que nos achegou a ese 

descoñecido mundo, non só sen medo, senón 

con verdadeira avidez. Todos pagamos a factura 
do erro: moitos morreron prematuramente, 

outros un pouco máis tarde, algúns aínda 

arrastran a súa adicción como unha pesada 

condena, milagrosa e penosamente vivos. 

Algúns sobrevivimos. Ningún intacto. " 

“Hay que soñar; nadie se suicida 
desde la altura de un sueño” 

Carlos Fontes 
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ARTIGO 100.2  CAMIÑO CARA Á LIBERDADE   
Por Marcelino Rico García 

O artigo 100.2 do réxime penitenciario 

coloca o interno clasificado en 2º grao 

nunha situación penitenciaria moi peculiar, 
xa que supón aplicar ao 2º grao un principio 

de flexibilidade -que é combinar aspectos 

característicos dun segundo e un terceiro 

grao- como é saír diariamente ao exterior 
para realizar traballos remunerados ou de 

formación, para o cal se fixa un máximo 

determinado pola Xunta de Tratamento. 

A concesión desta modalidade do segundo 

grao adoita estar reservada a internos que 

xa están a gozar de permisos ordinarios. 
Xustifícase tal medida en necesidades 

tratamentais e en recoñecemento dos 

esforzos de adaptación realizados polos 

internos nos establecementos 
penitenciarios. Tanto a súa concesión como 

a súa revogación requiren a aprobación do 

xuíz de vixilancia correspondente. 

Ao aplicarnos o devandito artigo, do día 10 

de marzo ao 10 de xuño de 2014 tivo lugar 

no Centro Penitenciario de Teixeiro a parte 

teórica do curso "Limpeza de edificios e 
locais comerciais" impartido por dona 

Carmen, traballadora da empresa EULEN. 

O soño de vinte internos de camiñar cara á 
liberdade tomou forma con este curso, e 

digo isto porque este curso tivo a 

peculiaridade de empezar no cárcere e 
rematar no C.I.S da Coruña facendo 

prácticas en empresas e cunha posible 

contratación laboral que sería perfecta para 

a reinserción total do interno ao mundo 
laboral, o obxectivo deste curso. Unha 

oportunidade fantástica para demostrar que 

a confianza depositada nas devanditas 
persoas polos profesionais deste centro non 

é en van, xa que pasaron con éxito unha 

preselección para formar parte deste 
proxecto que a Fundación Obra Social "La 

Caixa", a través da Fundación Érguete, 

levan a cabo. 

Este curso tivo os seguintes módulos 

formativos: 

-Módulo 1: Limpeza, tratamento e 
mantemento de chans, paredes e teitos en 

edificios e locais. Do 10-3-2014 ao 18-3-

2014 cunha duración de 30 horas. 

-Módulo 2: Limpeza do mobiliario interior. 
Do 19-3-2014 ao 28-3-2014 cunha duración 

de 30 horas. 

-Módulo 3: Limpeza de cristais en edificios 
e locais. Do 31-3-2014 ao 8-4-2014 cunha 

duración de 30 horas. 

-Módulo 4: Técnicas e procedementos de 
limpeza con utilización de maquinaria. Do 

9-4-2014 ao 8-5-2014 cunha duración de 60 

horas. 

Rematada esta parte teórica, empezamos un 
módulo de prácticas profesionais non 

laborables de limpeza que comezou o día 9-

5-2014 e rematou o 10-6-2014, cunha 
duración de 80 horas. As prácticas 

realizámolas por todas as instalacións do 

cárcere. A verdade é que non quedou un 

recanto por onde non pasásemos a nosa 
vasoira e a nosa fregona. Rematada xa esta 

parte do curso, fixemos un pequeno curso 

de alfabetización informática. 

Ao finalizar este módulo, a nosa 

incorporación ao C.I.S foi inmediata, onde 

nos esperan tres meses de prácticas 
laborables en empresas e, unha vez 

rematadas con éxito, se todo sae ben, 

progresaremos ao ansiado terceiro grao. 

Soño con ese día dende o meu primeiro día 
de condena. Atrás quedarán moitas 

emocións, sentimentos... pero quedan por 

diante ilusións, alegrías e ganas, moitas 
ganas, de empezar unha vida nova! 
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TALLERES OCUPACIONAIS       
Por Juan Lobillo 

O módulo 1 "Nelson Mandela" é un módulo de respecto e conta cun programa específico de preparación para a 

vida en liberdade. Entre as moitas actividades das que podemos desfrutar están os distintos talleres ocupacionais, 

onde os internos temos a opción de poder elixir o que máis nos guste. 

 

TALLER DE MARQUETARÍA: é un taller no cal se traballa a madeira para facer 

maquetas como barcos, coches, casas, faros, motos, etc. 

No taller, ademais, aprovéitanse as reciclaxes para facer maquetas a pequena escala. 

Son traballos moi minuciosos, que requiren de moita habilidade, vontade e dedicación. 

Como din os participantes desta actividade: "un escape á realidade de estar preso, 
ocupando positivamente o tempo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CESTARÍA: é un taller no cal se fan principalmente cestas imitando a técnica 

do vimbio, pero neste caso a materia prima son xornais reciclados. 

Primeiro enrólase unha folla de xornal facendo tubiños. Despois, mediante unha técnica sobre 
unha caixa de cartón, faise a forma desexada das moitas variedades de modelos: copas, 

xoieiros, froiteiros, sombreiros, 

esculturas... 

Tras dar a forma desexada, pásase 

cola branca cunha brocha pola 
cesta para que manteña a súa forma 

por moito tempo. Despois píntase 

coa cor desexada ou con verniz de 
Xudea imitando o vimbio. Unha 

vez seco, aplícase un verniz para 

dar brillo e consistencia. 

Como di o encargado do taller, 

José Antonio: "unha actividade 
onde a imaxinación non falta". 
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TALLER DE ESPELLOS 
Hai dúas modalidades: pintar un espello ou un cristal. 

Na técnica do cristal primeiro pónselle un debuxo para elixir entre a gran variedade que hai no 
taller e sobre o cristal debúxase con pintura. Unha vez seco, procédese a pintar as cores do 

recheo do debuxo. 

O de espello faise cun método distinto: pónselle un calca, logo o debuxo desexado e repásase 
cun lapis por riba.  Unha vez 

acabado de calcar, procédese a 

resgar cun punzón. Hai un 

grande abano de debuxos de 
espellos e cristais, como Bob 

Marley, Michael Jackson, 

bandeiras, escudos de fútbol... 

En definitiva, un espazo moi 

divertido, interesante, onde o 

tempo se fai moi ameno. 

Para os novatos... ao principio 

tócalles resgar os espellos para 

reciclalos. O bo do cristal é que, 

se sae mal, a pintura se pode 
resgar e volver empezar unha e outra vez. 

Como di Kevin, un compañeiro do taller de espellos: "para min é unha experiencia moi 

amena". 

 

 

 

 

TALLER DE FÍOS 

despois de elixir o debuxo desexado, 

pónselle fita de dobre cara, para que pegue 
por ambos os dous lados e poder traballar 

co debuxo de fíos. Despois, 

minuciosamente irase perfilando o debuxo 
con fío fino ata encher toda a superficie. O 

fío quedará pegado á fita de dobre cara. 

Hai moita variedade de debuxos de fíos: 

debuxos animados, escudos deportivos, 
barcos, motos, horóscopos... son os máis 

repetidos. É un espazo moi divertido, 

agradable onde traballar. 

Como di Rodrigo, alumno do taller de fíos: 

"unha experiencia reeducadora". 
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TALLER DE PULSEIRAS 

Fanse pulseiras con fíos de moitos tipos, formas e tamaños. 

As pulseiras fanse de distintas formas: nas sinxelas 
entrelázanse os fíos do mesmo xeito. 

En cambio, para facer as pulseiras con nomes téñense que ir 

entrelazando de esquerda a dereita e viceversa, con dúas cores 
que se elixan para que resalte o nome, que se ten que facer 

entrelazadamente, respectando o patrón de cada letra. 

Tamén se poden facer dende tres fíos ata os fíos que queiras. 

É un taller ocupacional, divertido, experimental, onde o tempo flúe. 

Como ben di Antonio: "nunca cheguei a pensar que faría pulseiras deste xeito. Para min é unha 

experiencia moi positiva que calquera pode 

experimentar." 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CAMISETAS: cálcase o debuxo na camiseta e a 

continuación píntase cunha pintura especial permanente. Os debuxos 

poden ser copiados ou orixinais. Este taller facilita a liberdade creativa e 

axuda a desenvolver a imaxinación. 

As camisetas que máis pinta a xente son: personaxes de cómics, actores, 

cantantes, escudos, marcas de coches... 

O taller de camisetas é un espazo moi ameno, ocupacional e instrutivo. 

Como di Ángel: "serve para descubrir talentos ocultos." 

Grazas aos profesionais do equipo de inclusión: Mayte, Inés e José, e a todos aqueles que están 

detrás e que fan posible ter este módulo de respecto cos distintos talleres, actividades que nos 
fan pasar o día a día en prisión máis levadeiro. Moitas grazas! 
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TALLER DE REENCONTRO FAMILIAR       
Por FSI 
 

Do 16 de maio ao 11 de xullo de 2014 tivo lugar no 

módulo 1 un taller de reencontro familiar. Este taller 

forma parte do catálogo de actividades do "Programa 
de preparación para a vida en liberdade", enmarcado 

no Plan galego de inclusión social. 

O obxectivo principal deste taller foi dotar de 

destrezas e habilidades sociais para favorecer o 
reencontro familiar da persoa reclusa, así como o 

establecemento, recuperación e/ou consolidación da 

rede de apoio familiar. 

Era a primeira vez que se facía este taller, no que 

participaron once internos do módulo 1 do Centro 

Penitenciario de Teixeiro, cuxa posta en liberdade 
está próxima, e maioritariamente aqueles que polo 

menos xa gozaron dun permiso penitenciario. 

Tivo unha duración de 30 horas repartidas en dez 

sesións de tres horas cada unha. A periodicidade das 
sesións foi semanal e foi impartido por Inés, do 

equipo de inclusión social do módulo 1. 

Tratáronse os seguintes temas: 

Unidade 1. Autoimaxe e autoestima. 

Unidade 2. Autopercepción ante a liberdade. 

Unidade 3. Mapa de temores: medos, desconfianzas, 
inseguridades, culpa, pesimismo... 

Unidade 4. Habilidades de comunicación. 

Unidade 5. Toma de decisións. 

Unidade 6. Resolución de problemas. 

Unidade 7. Saídas e permisos: uso, comportamento 

en situacións diarias. Autoorganización e 

aproveitamento do tempo. 

Unidade 8. Mapa de redes de apoio: familiar e social. 

Unidade 9. O reencontro coa familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para rematar o taller de reencontro familiar, o 16 de 

xullo celebrouse unha xornada convivencial coas 
familias dos internos participantes no taller de 

reencontro familiar, que visitaron os seus familiares 

no centro penitenciario. 

Durante esta xornada familiar fixemos entrega ás 

nosas familias duns regalos feitos por nós nos talleres 

ocupacionais do módulo 1 e explicamos como era 

noso día a día no módulo a través dun vídeo onde se 
amosaban as actividades que faciamos cada un. 

Para finalizar, tivemos o privilexio de compartir uns 

aperitivos coas nosas familias e o equipo de inclusión 
social, aperitivos que foron posibles grazas aos 

internos que están a facer o curso de cociña no centro 

penitenciario. Así que dende aquí... grazas! 

Un momento moi emotivo foi cando lin ás nosas 

familias a carta que escribín a continuación: 
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“Para nós este curso serviunos de moito, sobre todo para a nosa preparación, as nosas emocións e 

sentimentos, conduta... 

E sempre hai alguén que nos espera, para o malo e o bo en todo momento: que sodes VÓS, as nosas 

familias, que voluntariamente ou involuntariamente nos dades forzas e fai que isto non se nos faga tan 

costa arriba. 

Á parte de todo isto, aprendemos moitas técnicas para a nosa vida nun futuro fóra de aquí: aprender a 

querer,  pautas para evitar as dificultades da convivencia, conservar o amor e a amizade, formas de 

mellorar a autoestima, que pode ser cambiada e mellorada, tomar decisións e solucionar problemas, 

habilidades de pensamento e de conduta. "Porque a persoa non é o problema; o problema é o problema 

das persoas". 

O estrés na prisión fainos pasar malos momentos e tamén aprendemos formas de afrontalo. 

Tamén recoñecemos que temos que poñer da nosa parte cos nosos pais, nais, irmáns e irmás, parella, 

fillos e demais. Porque se non poñemos da nosa parte, non hai nada que facer, e con cordura e saber 

escoitar temos visto que a vida non só é "eu e eu", e que hai xente ao noso lado que quere que 

cambiemos. Moitos de nós non cambiabamos porque pensabamos que era imposible e comprobamos que 

sempre que se queira e poñas da túa parte, si se pode.  

A verdade é que nos serviu de moito o taller de reencontro familiar e, sobre todo, queremos dar as 

grazas á nosa amiga Inés por facer este día posible e por abrirnos os ollos de bo xeito. Estarémosche 

eternamente agradecidos e, aínda que non o creas, fixeches un bo traballo. Nós pasamos bos momentos e 

este é un deles. Grazas por facer este día posible e facernos sentir uns privilexiados. 

Moitas grazas a ti, Inés, e sobre todo ás nosas familias por vir e estar ao noso lado.” 

 

Paquito, Pedro, Benito, José e Javier 

Teixeiro, 16 de xullo de 2014 
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ASESORAMENTO XURÍDICO________     
Por Juan Lobillo 

Susana Menéndez é de Santiago de 
Compostela. É avogada e, ademais, 

voluntaria de Cáritas e do Centro Social 

Albergue Juan XXIII. 

Durante 2013 e 2014 veu ao centro 

penitenciario para dar charlas aos 

internos do módulo 1. 

Os temas abordados foron os seguintes: 

 Xullo de 2013: Democracia. 

 Setembro de 2013: Discriminación e 

xenofobia. 

 Outubro 2013: Inmigración. 

 Abril e maio de 2014: Asesoría xurídica 

sobre permisos penitenciarios. 

Nalgunha ocasión tamén nos acompañou 

Beatriz García, voluntaria de Cáritas. Nas 

cinco charlas participaron 

aproximadamente doce internos por grupo. 

Eu persoalmente participei nas de 

Democracia e Asesoría xurídica. 

Na charla de democracia tratáronse temas 
como concepto e orixes, principios 

políticos, valores democráticos, clases de 

democracias, problemas que se presentan 
en democracia e solucións para conservar e 

fomentar a democracia. 

A charla sobre inmigración tivo dous 

apartados diferenciados: 

1ª Parte. Intervención social con 

inmigrantes: conceptos básicos (inmigrante-

estranxeiro), documentación, dereitos e 
deberes, legalización e homologación de 

documentos... 

2ª Parte. Orientación legal en materia de 
estranxeiría: lexislación, entrada en España, 

visados, permiso de residencia e de traballo, 

reagrupamento familiar. 

Na charla sobre discriminación e xenofobia 
tratáronse, entre outros, os seguintes temas: 

conceptos (discriminación racial-racismo), 

xenofobia, multiculturalidade, democracia e 

migración, garantías de protección. 

A min gustoume especialmente a charla 

sobre permisos penitenciarios, xa que é a 

parte máis práctica e ao que aspiramos 
chegar todos algún día: o ansiado permiso. 

Empezou explicando qué non é un permiso, 

tipos de permisos, requisitos, 

procedemento, condicións e controis… 

Estivo moi ben poder ver 

casos prácticos reais e os 

motivos da concesión e 
denegación dos permisos. 

Na segunda parte da charla 

tratáronse: 

-Redacción de recursos. 

-Casos prácticos con 

distintos argumentos para 

interpor recurso. 

Dende aquí gustaríanos dar 

as grazas tanto a Susana e 

a Beatriz coma ás 
institucións que representan -Centro Social 

Albergue Juan XXIII e Cáritas de Santiago- 

porque nos dedicaron de forma voluntaria e 
desinteresada o seu tempo, esforzo e 

coñecementos para vir varios días ao 

módulo 1 do Centro Penitenciario de 

Teixeiro.       
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DEPORTES: Historia do fútbol        

Por FSI 
   

A historia moderna do deporte máis popular 

do planeta abrangue máis de 100 anos de 

existencia. Comezou en 1863, cando en 
Inglaterra se separaron os camiños do 

"rugby-total" e da "asociación football", 

fundándose a asociación máis antiga do 
mundo: a Asociación de fútbol de 

Inglaterra, o primeiro órgano gobernativo 

do deporte. Ambos os dous tipos de xogo 
teñen a mesma raíz e unha árbore 

xenealóxica de moi vasta ramificación. 

Unha profunda e minuciosa investigación 

deu con media ducia de diferentes xogos 
nos cales hai aspectos que remiten á orixe e 

ao desenvolvemento histórico do fútbol. 

Evidentemente, a pesar das deducións que 
se fagan, dúas cousas son claras: primeiro, 

que o balón se xogaba co pé dende había 

miles de anos e, segundo, que non existe 
ningún motivo para considerar o xogo co pé 

como unha forma secundaria dexenerada do 

xogo "natural" coa man. Todo o contrario: á 

parte da necesidade de ter que loitar con 
todo o corpo polo balón nun gran tumulto 

(empregando tamén as pernas e os pés), 

xeralmente sen regras, parece que dende os 
seus comezos se consideraba esta 

actividade como extremadamente difícil e, 

polo tanto, dominar o balón co pé xeraba 

admiración. Moito máis animados eran o 
"Epislcyros" grego, do cal se sabe 

relativamente pouco, e o "Harpastum" 

romano. Os romanos tiñan un balón máis 
pequeno e dous equipos xogaban nun terreo 

rectangular, limitado con liñas de 

marcación e dividido cunha liña media. O 
obxectivo era enviar o balón ao campo do 

opoñente, para o cal o pasaban entre eles 

apelando á astucia para logralo. Este 

deporte foi moi popular entre os anos 700 e 
800, e ben que os romanos o introduciron 

en Gran Bretaña, o uso do pé era tan 

infrecuente que a súa ascendencia no fútbol 
é relativa. O xogo que florecía dende o 

século VII ata o século XIX nas Illas 

Británicas, practicado nas formas máis 
diversas segundo o lugar e relixión, e que 

logo se perfeccionou ata o fútbol que 

coñecemos hoxe, diferenciábase 

notoriamente no seu carácter das formas 

coñecidas ata entón. O fútbol primitivo non 

estaba regulado, era máis violento e 

espontáneo, e non tiña limitación no 
número de participantes. Moitas veces 

xogábase ardentemente entre pobos enteiros 

e pequenas cidades, ao longo das rúas, 
campo a través, a través de silveiras 

cercadas e regatos. Case todo estaba 

permitido, como tamén patear o balón. 
Entón, por aqueles tempos, o uso dos pés, 

que se empregaba máis ben para frear o 

adversario, decidíase sempre en cada caso, 

no momento cando se acordaba unha 
competición. Un exemplo é o disputado 

entre Londres e Sheffield en 1866, evento 

onde, ademais, se acordou por primeira vez 
a fixación da duración do partido nunha 

hora e media. 

Non obstante, existe outra hipótese: 

mentres que nas Illas Británicas, nos 
primeiros séculos, se xogaba aquel tipo de 

fútbol masivo, en Francia, principalmente 

en Normandía e Brittany, practicábase un 
xogo moi similar. Quizais foi deste xeito 

como os normandos levaron a loita polo 

balón a Inglaterra. Investigadores suxeriron 
que, ademais do impulso natural de 

demostrar forza e habilidade, en moitos 

casos foron certos costumes pagáns, como 

os ritos de fertilidade, os que motivaron os 
"primeiros futbolistas". O esférico 

simbolizaba o sol, o cal debía "conquistarse 

para lograr boas colleitas". Isto lográbase 
levando o balón a través do campo sobre os 

cultivos, e para iso debía evitarse que os 

opoñentes o arrebatasen. 

Co decorrer do século XIX, a imaxe do 

fútbol comezou a cambiar. As autoridades 

escolares comezaron a velo como un medio 
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de fomentar a lealdade, a facultade de 

sacrificio, a colaboración... e a participación 
no fútbol fíxose obrigatoria. Unha 

contribución esencial ao respecto proveu de 

parte do Dr. Thomas Arnols, director do 

Colexio de Rugby. En 1846 fixáronse as 
primeiras clases de fútbol con carácter 

obrigatorio. Non obstante, o xogo 

mantívose rudo. Por exemplo, estaba 
permitido patear a perna do adversario 

debaixo do xeonllo, pero non suxeitar o 

adversario e patealo ao mesmo tempo. 

Tamén se podía xogar coa man e, dende 
que en 1823, para sorpresa do seu equipo e 

dos adversarios, William Webb Ellis correu 

co balón debaixo do brazo, permitiuse levar 
o balón coa man. Ben que varios colexios 

adoptaron as regras elaboradas do rugby, 

outros opuxéronse a este tipo de fútbol. Alí 
prohibíase levar o balón coa man e 

figuraba, en primeiro lugar, o dominio da 

pelota co pé. Tamén o xogo sen as mans, 

pero non se illaron como algunhas escolas, 
senón que se transformaron en punto de 

partida para a difusión da súa propia 

versión do xogo. En 1863, o seu 
desenvolvemento comezou a necesitar unha 

toma de decisión. Así, na Universidade de 

Cambridge tratouse de achar unha base 
común e fixar regras aceptables para todos. 

Que sucedese aquí non é estraño, posto que 

xa en 1848 un grupo de ex-estudantes de 

diferentes colexios fixeran un primeiro 
intento de unificar a gran variedade de 

versións existentes do deporte. O conclave 

decisivo, non obstante, sucedeu en Londres 

o 26 de outubro de 1863, día no que once 
clubs e numerosos colexios londinienses 

enviaron os seus representantes co 

obxectivo de establecer unha serie de regras 
válidas para todo, baixo as cales xogar dous 

partidos entre si. Así naceu a Football 

Association. 

Os eternos puntos de discordia -patear a 
canela, facer a cambadela, levar o balón coa 

man- foron discutidos en detalle nesta 

reunión e noutras similares. O 8 de 
decembro de 1863, finalmente os férreos 

defensores do rugby retiráronse 

definitivamente das conversacións, 
marcando a súa separación definitiva do 

fútbol. Seis anos máis tarde, este "divorcio" 

quedou máis evidente aínda, cando nas 

regras do fútbol se prohibiu en xeral o xogo 
coa man. De aí en diante o deporte 

desenvolveuse a un ritmo vertixinoso. En 

1872 celébrase a primeira competición 
organizada do mundo: a copa inglesa. 

Mentres que en Europa e noutras partes do 

mundo case non se falaba do fútbol 
organizado, en Gran Bretaña xa se 

organizaban partidos internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
CURIOSIDADES FUTBOLEIRAS 
 

- No Mundial México 1970 Pelé convértese no único xogador da historia en xogar catro mundiais e 
vencer en tres. 

- O italiano Ottorino Barassi, vicepresidente da FIFA, tivo escondida a Copa Jules Rimet nunha caixa de 
zapatos debaixo da súa cama durante a Segunda Guerra Mundial para salvala dos nazis. 

- Mundial Estados Unidos 1994: o camerunés Roger Milla convértese con 42 anos no xogador máis vello 
de todos os que disputaron un Mundial. 

- Brasil é a única selección que participou en todos os mundiais. 

- No Mundial España 1982 marcouse o gol máis rápido da historia dos campionatos do mundo. 
Anotoullo Bryan Robson (de Inglaterra) a Francia. Só transcorren 27 segundos de partido. 

- Mundial Italia 1934 viu os anfitrións cun gran condicionante político. Os locais tiñan "a obriga" de 
gañalo xa que Benito Mussolini ameazara sutilmente de morte os xogadores en caso de non vencer no 
campionato. 

- Un ano antes do comezo do Mundial Brasil 1950 morreron nun accidente aéreo todo os xogadores do 
Torino. A selección italiana, que estaba sensibilizada, preferiu viaxar en barco ao Brasil e os 
adestramentos desenvolvíanse na cuberta do transatlántico, e en pouco tempo todos os balóns que tiñan 
remataron no mar. Italia caeu eliminada no primeiro partido. 

- O estadio máis grande do planeta é Rungrado May Day, situado na cidade de Pyongyang, en Corea 
do Norte. A súa capacidade é case o dobre da do estadio Santiago Bernabéu e supera en máis de 
50.000 localidades o Camp Nou. Ten capacidade para 150.000 espectadores e é a principal sede da 
selección de fútbol daquel país. 

 

 
CURIOSIDADES DA LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL (LFP) 

- A Liga empezou o 10 de febreiro de 1929. Pasaron 86 anos e 83 ligas disputadas. O 
primeiro campión foi o FC Barcelona e o último, o At. Madrid 2013/14. 

- En 1973 admitiuse a inclusión de futbolistas estranxeiros. Grazas a esta medida, 
xogadores da sona de Cruiff, Sotil, Ayala, Heredia, Keita e Netzer aumentaron o nivel 
da Liga. 

- En 1981 a federación autoriza a publicidade nas camisetas. Racing de Santander foi o 
primeiro equipo español en levar publicidade no seu uniforme, nun Real Madrid-Racing, 
o 27 de decembro de 1981. 

- 32 ligas gañadas polo Real Madrid do 38,55% das disputadas. 2º Barcelona con 22. 

- 50 goles son os máximos conseguidos nunha liga por Messi do FC Barcelona 2011/12. 

- 15 anos e 255 días debutante máis novo: Sansón (Celta) Sevilla-Celta 5ª x. 1939/40. 

- 48 anos e 226 días debutante con máis idade: Lowe (R.Sociedad) Valencia-R.Sociedad 
17ª x. 1934-1935 

- 9 equipos son os únicos que gañaron a Liga en 83 edicións. Real Madrid 32, FC 
Barcelona 22, At. Madrid 10, Ath. Bilbao 8, Valencia 6, Real Sociedade 2, Betis, Sevilla 

e Deportivo 1. 

23 



 

 

                  

  

24 

SAN XOÁN NO MÓDULO 1       
Por Alejandro Pérez 

É pouco usual que nos centros 

penitenciarios se celebren festividades 

como, por exemplo, o día de San Xoán. 

Non obstante, no módulo 1 "Nelson 

Mandela" do Centro Penitenciario de 

Teixeiro, o día 25 de xuño de 2014 (un día 

despois), celebrouse o día de San Xoán 

cunha sardiñada. 

Primeiro, internos da Comisión de Acollida 

recibiron os voluntarios corporativos de La 

Caixa e os voluntarios do Centro 

Sociocomunitario de Vilalba Tita, Manolo, 

Fernando, Sofía, María, Suso, Loli e o seu 

director José Antonio Pita. 

A Comisión de Hixiene e Coordinación 

comezou a facer os preparativos. Os 

internos colaboramos para que todo 

funcionase ben. Empezaron a preparar as 

brasas e a colocar as mesas no patio. Logo 

foron chegando os voluntarios de La Caixa 

coas sardiñas e empezaron a asalas. Todo o 

módulo colaborou, uns asando e repartindo 

as sardiñas, outros co pan e a bebida. Foi un 

día diferente e todos o pasamos en grande. 

O equipo de inclusión tróuxonos música. 

Algúns internos cantaron e bailaron, outros 

organizaron un partido de fútbol e xogaron 

cos voluntarios de Vilalba. Máis tarde, veu 

o xogo da corda e do pano, onde 

participaron os voluntarios, o equipo de 

inclusión (Mayte, Inés e José) e todos os 

internos. 

Foi un día especial, diferente a outros. Por 

unha banda, a achega económica do 

voluntariado corporativo de La Caixa, que 

fixo posible a celebración deste día; por 

outra banda, o gran labor dos voluntarios de 

Vilalba, que compartiron connosco o seu 

tempo, experiencia, vivencias e alegría. 

Non faltaron as sardiñas, o pan (foi o 

mellor) e todo tipo de refrescos. 

A ledicia notábase en todos os internos, nas 

súas caras e nos seus xestos. Non parecía 

que estivésemos no cárcere: 

a xente cantando, bailando, 

mesmo persoalmente 

cheguei a emocionarme. 

Botamos unhas risas co xogo 

das cordas xa que, tanto José 

-do equipo de inclusión- 

como algún voluntario 

corporativo de La Caixa e 

algún compañeiro caeron 

graciosamente de cu. Je, je, 

je. 

Tamén xogamos ao xogo do 

pano. José tamén participou 

e, como corría, gañou a proba. 

Persoalmente é a segunda vez que vivo algo 

así dende o meu ingreso e só neste módulo: 

o magosto en novembro e en xuño o San 

Xoán.
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O TROTAMUNDOS EN… FLORENCIA     
Por Marcelino Rico García 

Home!... si, si... Fáloche a ti, jajaja... Non te 

preocupes, non estás 

louco.... Son simplemente 

unhas letras captando a 

túa atención. Gustaríame 

que me dedicases tres 

minutos. Chámome 

Óludom e hoxe, se ti 

queres, serás o meu 

compañeiro de viaxe. 
Viaxo por todo o mundo e 

desexaría darche a oportunidade de coñecer 

outros lugares e encher a túa mente de novos 

camiños. Quero que saibas que non hai poder 

máis grande que o da palabra e a imaxinación, 

así que -por favor- sigue lendo e viaxemos 

xuntos. 

Imos ir a Florencia, unha cidade situada ao norte 

de Italia. Posúe arredor duns 380.000 habitantes 

e é o centro dunha área metropolitana de 

aproximadamente 1.500.000 persoas, así que 
agárrate que nos podemos perder. 

Sabías que en Florencia se orixinou no século 

XIV un movemento artístico denominado 

Renacemento? E que é considerado un dos 

berces mundiais da arte e da arquitectura?  O 

seu centro histórico foi proclamado Patrimonio 

da Humanidade en 1982,  é dicir, estamos ante 

unha cidade coñecida a nivel mundial. 

Algo máxico tocou esta cidade e deixou caer 

gran cantidade de artistas do Renacemento... 

Converteuse nun gran viveiro das artes: pintores 

e escultores como o gran Miguel Anxo, ou 
arquitectos e escritores como Vasari ou 

Maquiavelo, pero sobre todo un, alguén que será 

recordado tras o paso dos anos: o gran Leonardo 

da Vinci. 

Apetéceche dar unha volta polo gran museo 

Uffizi? Ou mellor aínda, iremos á Galería da 

Academia e observaremos a grandeza do David 

de Miguel Anxo. 

Que fame temos, verdade? Aquí en Florencia 

pódese gozar da súa gran gastronomía. Aínda 

que non é moi difícil acertar cal é o seu prato 

máis característico, verdade? A pasta! Miña nai 

querida!!! 

Despois deste prato, vou botar unha sestiña. 

Non te preocupes, que che vou deixar unha nota 

para que desfrutes dos tres lugares máis 

característicos de Florencia, pero recorda virme 

buscar para rematar esta viaxe xuntos. 

A Piazza della Signoria: é o centro do poder 

civil e a zona máis animada da cidade. Esta 

noite daremos unha voltiña. 

A Piazza del Duomo: coa Catedral e o 

Battistero, é o lugar máis famoso de Florencia. 

A Ponte Vecchia: é unha das pontes máis 

famosas do mundo, característica polas súas 

casas e tendas colgantes. Imaxinas cantas 

historias de amor se forxaron nesta ponte vendo 

o seu marabilloso atardecer? Seguro que 

celebrarán as vodas nas súas dúas igrexas máis 

espectaculares: a Igrexa de Santa Croce e a de 

Santa María Novella. 

Sabías que Galileo e Miguel Anxo descansan en 
paz no gran panteón de Santa Croce, que 

alberga máis de 300 tombas? E que Florencia se 

converteu na capital de Italia entre os anos 1865 

a 1871? 

Non. Non. Non!!! Non apertes ese botón. É a 

miña máquina do tempo. Agora xa é tarde. 

Daremos unha volta polo seu pasado. Como 

podes ver, o teu descoido tróuxonos ao ano 774 

e os teus ollos están a comprobar que Florencia 

era un campamento fortificado. Chegados á 

Idade Media, Florencia foi conquistada polo 

gran Carlo Magno, pero en 1115 os florentinos 
loitaron nunha batalla encarnizada e lograron 

liberala. 

Estache gustando a viaxe? Pois ven, que 

cearemos na casa dos Médicis, amigos meus, 

ambiciosos políticos que chegaron a gobernar 

xeración tras xeración durante 350 anos. 

Ben, meu amigo, rematou a viaxe. Pecha os 

ollos e vólveos abrir. Como podes comprobar, 

nin o grande Óludom te pode sacar do cárcere, 

pero si unha gran viaxe pola túa mente. 

 

 

 

 

 



 

 

                  

  

BIOGRAFÍA: FRIDA KALHO       
Por Alejandro Pérez 
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Magdalena Carmen  

Frida Kahlo Calderón 

 naceu o 6 de xullo  

de 1907 en  

Coyoacán (México),  

na Casa Azul que foi  

propiedade dos seus pais.  

Alí viviu coas súas tres  

irmás: Matilde,  

Adriana e Cristina.  
Aos 6 anos, Frida sofre  

de poliomielite,  

enfermidade que afectou  

 permanentemente o uso da  

súa perna dereita e que foi 

determinante na súa  

incapacidade para ter fillos. 

Aos 18 anos, o 17 de  

setembro de 1925, Frida ten  

un accidente. O autobús no  

que viaxaba é abordado por un 

 tranvía.  O resultado foi  
rotura da columna vertebral  

en tres sitios, así como a  

clavícula,  

tres costelas, a perna e o pé  

dereito. Durante a súa longa 

convalecencia comezou a  

pintar de xeito máis continuado.  

Ese accidente marcaríaa para toda a 

súa vida. Padeceu unha gran dor 

física e, en moitos momentos, foi a 

orixe da traxedia reflectida na súa 
obra artística. 

 

 

 

 

 

Por esta época, Frida xa  

comezara a frecuentar  

ambientes políticos,  

artísticos e intelectuais  

e así comeza a  
relacionarse  

con artistas como a  

fotógrafa Tina Modotti  

e o pintor Diego Rivera. 

En 1929 Frida casa con  

Diego Rivera. Ela tiña 21  

anos e  el tiña 46.  

O matrimonio vivirá  

na Casa Azul, no estudio de  

Diego, na Cidade de México,  

en Cuernavaca e en  
diversas cidades dos  

Estados Unidos: Detroit, San 

Francisco e Nova York. 

En 1930 sofre o seu primeiro  

aborto. As infidelidades do  

home de Frida aumentan a crise 

emocional da artista. En 1935, Frida 

descubriu que Diego Rivera estaba a 

manter unha relación sentimental coa 

irmá máis nova dela, Cristina. Así, 

divórciase do pintor en 1939 para 
volver casar o ano seguinte. 
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A obra de Rivera influíu 

no seu traballo, deu cor a 
zonas amplas e sinxelas en 

forma intencionadamente 

inxenua. Ela desexaba, 

como o seu marido, que a 
súa pintura fose a 

evidencia da sociedade mexicana e recorreu 

con frecuencia a temas do folclore e da arte 
popular do seu país. Despois introduce o 

factor do fantástico en introspección libre 

con xustaposición de obxectos 

incongruentes que realzan o impacto da súa 
obra, que se relacionou co movemento 

surrealista. Os seus cadros expoñen 

fundamentalmente os aspectos dolorosos da 
súa vida, en gran parte prostrada nunha 

cama. Expresa a desintegración do seu 

corpo e o terrible sufrimento que padeceu 
en obras como “La columna rota” (1944), 

na que aparece cun aparello ortopédico de 

metal e co corpo aberto mostrando unha 

columna rota en lugar da columna vertebral. 

A súa dor ante a incapacidade da 

maternidade plásmaa en “Hospital Henry 

Ford” (1932), na que se aprecia un bebé e 
varios obxectos, como un óso pélvico e 

unha máquina, esparexidos nunha cama de 

hospital onde xace mentres sofre un aborto. 
“Unos cuantos piquetitos” píntao en 1935 

(colección Dolores Olmedo). 

Organizou as exposicións de Nova York de 

1938 e de París de 1939 a través dos seus 
contactos co poeta surrealista francés André 

Breton. En abril de 1953 expuxo por 

primeira vez na Galería de Arte 
Contemporánea de Cidade de México. 

En 1938 o poeta e ensaísta do surrealismo 

André Breton cualificou a súa obra de 

surrealista nun ensaio que escribiu para a 
exposición de Kahlo na galería Julien Levy 

de Nova York. Non obstante, ela mesma 

declarou máis tarde: "Crían que eu era 
surrealista, pero non o era. Nunca pintei os 

meus soños. Pintei a miña propia 

realidade". 

A pesar da súa mala saúde e de ter sido 

operada en múltiples ocasións, Frida é unha 

artista cunha intensa actividade. No 

político, foi membro do partido comunista e 
fiel activista de esquerdas. 

Ao final da súa vida, a saúde da artista 

decae. Nos seus últimos 10 anos viste máis 
de 25 corpiños. De 1950 a 1951, a pintora 

permanece internada no hospital inglés. En 

1953, ante a ameaza de gangrena, 

ampútanlle a perna dereita. Frida Kahlo 
faleceu na noite do 12 ao 13 de xullo de 

1954, sete días despois do seu 47 

aniversario. 

Na tarde do 13 de xullo, o seu ataúde 

colocouse no vestíbulo de entrada do Pazo 

de Belas Artes velado pola garda de honra. 

Rivera deu permiso para envolver o ataúde 
cunha bandeira vermella estampada coa 

fouce e o martelo. A garda de honra 

mantívose un día e unha noite. 

A súa obra pictórica xira tematicamente 

arredor da súa biografía e do seu propio 

sufrimento. As súas circunstancias vitais: 
nacemento, accidentes, operacións, abortos, 

conflitos internos... en fin, a súa propia vida 

é levada ao lenzo. Cada obra representa un 

momento significativo para a súa gran 
sensibilidade. Neste sentido, a pintura é 

unha manifestación da súa propia 

intimidade, do "espazo profundo", humano, 
ese que crea o artista para envolver a vida e 

enchela de sentido. 

Foi autora dunhas 200 obras, 
principalmente autorretratos, nos que 

proxectou as súas dificultades por 

sobrevivir. A obra de Kahlo está 

influenciada polo seu esposo o recoñecido 
pintor Diego Rivera, co que compartiu o 

seu gusto pola arte popular mexicana de 

raíces indíxenas, inspirando outros pintores 
mexicanos do período posrevolucionario. 

Na maioría das obras que produciu aparece 

ela como protagonista, e cando nunha 

ocasión a 
cuestionaron 

sobre por que se 

autorretrataba, a 
súa resposta foi a 

seguinte: 

“Píntome porque 
eu son o que 

mellor coñezo e 

porque sempre 

estou soa...” 



 

 

                  

  

Na sociedade do seu tempo, onde imperaba 

a supremacía do masculino, a muller 
xogaba un papel que claramente a 

supeditaba ao home. Frida encarnou un 

novo tipo de muller: autosuficiente, forte e 
de características sexuais andróxinas. No 

México de entón, de tendencia machista, 

esta muller adoptou actitudes e trazos virís. 

Representouse na súa obra cun físico 
fortemente ambiguo con algúns trazos 

masculinos esaxerando as súas cellas e o 

seu incipiente bigote. 

Foi das primeiras pintoras que expresou na 

súa obra a súa identidade feminina dende a 

súa propia óptica de si mesma como muller, 

rexeitando a visión do feminino que se 
debuxaba dende o tradicional mundo 

masculino. Ela foi unha das que contribuíu 

na formación dun novo tipo de identidade 

para a muller e é recoñecida hoxe como un 
símbolo. 

Un ano despois da súa morte, Rivera cedeu 

a casa ao Goberno mexicano para 
convertela nun museo. Diego Rivera 

morreu en 1957 e á súa morte cedeu todos 

os dereitos da súa obra, así como os de 

Frida Kahlo, á nación de México. O 12 de 
xullo de 1958, a Casa Azul abriuse 

oficialmente como Museo Frida Kahlo. 

Frida Kahlo é considerada a pintora 
latinoamericana máis famosa do século XX 

e figura fundamental da arte mexicana. 

Diego Rivera, o artista máis recoñecido do 
muralismo mexicano e esposo de Frida, 

cualificouna así: "O teu xenio [...] está no 

cadro e na túa imaxe. Decididamente non 

hai ningún pintor vivente que poida facer o 
que ti. Botaches ao pico toda a raza 

pintante." 
 

FRIDA KAHLO 
"Pés para que vos quero se teño ás para voar". 

"Quizais esperen oír de min lamentos do “moito que se sofre” vivindo cun home como Diego. Pero eu 

non creo que as marxes dun río sufran por deixalo correr (...) " 

"Cada tictac é un segundo da vida que pasa, foxe e non se repite. E hai nela tanta intensidade, tanto 

interese, que o problema é só a saber vivir. Que cada un o resolva como poida. " 

"Xamais en toda a vida esquecerei a túa presenza. Acollíchesme esnaquizada e devolvíchesme íntegra, 

enteira. " 

"Amurallar o propio sufrimento é arriscarte a que te devore dende o interior" 

"Esperar coa angustia gardada, a columna rota e a inmensa mirada. Sen andar no vasto sendeiro, 

movendo a miña vida cercada de aceiro. " 

"Intentei afogar as miñas dores, pero elas aprenderon a nadar". 

"Eu adoitaba pensar que era a persoa máis estraña no mundo, pero logo pensei, hai moita xente así no 

mundo, ten que haber alguén coma min, que se sinta brava e danada da mesma forma en que eu me 

sinto. Imaxínoa, e imaxino que ela tamén debe estar por aí a pensar en min. Ben, eu espero que se ti 

estás por aí e les isto saibas que si, é verdade, eu estou aquí, son tan estraña coma ti. " 

"As súas últimas palabras no seu diario foron: «Espero alegre a saída e espero non volver 

xamais». 
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Foto: Faro Punta Robaleira. Cangas (Pontevedra). Inés E. 
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RINCÓN DO POETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

MI SOLEDAD  
Mi soledad es un nido de palabras silenciosas como brasas 

que mantienen vivo el brasero de la ternura llenando el 
silencio de recuerdos. Nombres de la amistad más pura en el 

paisaje de misterios y dudas. 

Mi soledad no es un naufragio, olvido, ni huida, ni castillo 
indiferente habitado por los fantasmas del sueño. 

Mi soledad se atrinchera en la roca fuerte del silencio para 
hacerse cobijo donde el alma conjura palabras sin 

remordimientos, las trampas de la fama y de ser sólo un 
corazón asfixiado por el veneno de tener y tener sólo tesoros 

del viento, con la certeza de un destino de palabras vivas, 
donde una juventud inédita vence para siempre los envites 

del tiempo.                   

Alejandro Pérez 

QUIERO  
Quiero que me escuches, sin juzgarme. 

Quiero que opines, sin aconsejarme. 

Quiero que confíes en mí, sin exigirme. 

Quiero que me ayudes, sin intentar decidir 

por mí. 

Quiero que me quieras, sin proyectar tus 

decisiones en mí. 

Quiero que me abraces, sin asfixiarme.  

Quiero que me animes, sin empujarme. 

Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo 

de mí. 

Quiero que me protejas, sin mentiras. 

Quiero que te acerques, sin invadirme. 

Quiero que conozcas las cosas de mí que 

más te disgusten. 

Que… los aceptes y no pretendas 

cambiarlos. 

Quiero que sepas que hoy puedes contar 

conmigo sin condiciones. 

Alejandro Pérez 

SOÑANDO 

Sueña el atardecer y yo en la orilla. Mi mar se halla sin brisa, sin acento. El alma necesita un cuento, un hombro amigo, una pequeña silla. 
¡Ay, cuánto anhelo ver romper esquemas en tan dulce intento, mecer mi cuerpo en un bajito asiento, volcarme en esta farsa tan sencilla! 
Me hunde la vida con sus vendavales, desgajan mis ramajes los chacales y no encuentro ni un mástil donde subirme… Por favor, 
contadme un cuento pequeñito; dadme ternura, que la necesito, y un regazo de amor donde dormirme.                   

Alejandro Pérez 
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CASTIGO 

Son celdas de castigo. ¿Oyes? ¿Los oyes? Son las salas de hospitales. 
¿Los oyes? Son campos de batalla. ¿Oyes? Son los pobres por el mundo. 
¿Oyes? ¿Los oyes? Son los enamorados abandonados. ¿Oyes? ¿Nos oyes? 

Alejandro Pérez 

 

NOSTALGIA 
Llega la hora de barrer la 

nostalgia, de reclamarle al viento 

las palabras, de ganarle a la vida 

por las puertas del alma. No, no 

es tarde para el sueño y la 

esperanza. Hay que lanzarse al 

mundo, con la verdad muy alta. 

Hay que luchar, reír con la 

promesa del mañana… Porque las 

almas fuertes son más fuertes que 

la carne avasallada.                                                                                                                       

De mis labios salió una nota que 

el viento se llevó.  En esta 

mañana de mayo el sol se 

marcha cantando con guitarra en 

mano y su destello dorado. 

Escucha lo que te digo. Sale de mi 

alma como un arrebato. Traigo 

las estrellas de colores y luceros 

blancos.     
Alejandro Pérez 

TIEMPO 

El tiempo no puedo  detener y mi 
vida decae por completo. Mi vida, 

mi alma y mis sueños. Muere mi 
vida y retumba el muro del 

silencio. Siempre en el mismo lugar, 
nunca en el mismo tiempo. Pienso y 

nada siento, sólo una vagabunda 
soledad… depresión y 

hundimiento. La nostalgia la lleva 
mi alma y quema todo menos mi 

cuerpo. Mi ser crece tan rápido y 
su luz es mi recuerdo. Ni 

esperanzas, ni rumbos. El tiempo 
no lo puedo detener y todo decae 
por completo. Mi vida, mi alma, la 

esperanza y los sueños. 
Alejandro Pérez 

Foto: Faro Punta Nariga. Malpica (A Coruña). Inés E. 
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HiSToRiAs De PaSo         

 

CARTA A UN AMIGO 
Por Marcelino Rico García 

Me gustaría escribir una carta, una carta que corriera por el mundo entero, 

una carta que sólo con leerla den ganas de vivir a quien cree que no tiene 

vida, que den ganas de querer a quien antes no quería, que te haga sentir de 

nuevo lo que añorabas sentir en aquellos días. Esta carta iría dirigida a ti, que 

sufres lo que yo un día sufrí, que pides ayuda en cada lágrima derramada, 

porque tú y sólo tú sabes al hundimiento que está sometida tu vida. Jamás 

comprenderé cómo llegué a ser quien fui y me da miedo mirar hacia atrás.  

Por eso no pienso permitir que tú sigas esos pasos. Agárrate, por favor, a lo 

que yo te quiero transmitir, a lo que yo quiero compartir desde mi corazón al 

tuyo; que sientas la fuerza de mis palabras para que en tu nuevo caminar no 

titubees ni lo más mínimo. Escucha a esa persona que te grita todos los días 

desde tu interior; no la silencies con tus culpas, con tus errores. Dale voz y 

escucha lo que tiene que decirte. Ten esperanza y ponte en marcha ya. Te 

acompañaré todo el camino, estaré a tu lado cuando te falte el aliento, 

levantaré tu cabeza cuando se refugie entre tus frustraciones y yo mismo 

empujaré tu ilusión, tu voluntad y tu esperanza hasta que ellas empiecen a 

caminar solas. Buscaremos juntos ese momento y, cuando llegue, tú solo 

encontrarás la felicidad. Ten fuerza, porque en la vida hay un lugar para ti… 

Recuerda, compañero, que el destino sólo es parte del camino. Ten fe, cree en 

ti mismo y prepárate, porque le vamos a demostrar al mundo lo que 

tenemos preparado para él.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelino y David. 
Año 2014 
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¿Dónde estás? 
              Por Marcelino Rico García 

Quiero dedicarte un sentimiento que ha vuelto a nacer dentro de mí. Curioso lo 
que siento… porque todavía no te conozco. No te he visto nunca en la vida, aún 
no sé cómo te llamas, ni por dónde te gusta pasear, si te gusta el blanco o el 
negro, ni siquiera sé si cuando me conozcas te gustaré o simplemente pasarás 

de largo como hizo un día la suerte en mi vida… Pero 
últimamente encuentro tu tacto en mi piel, tu olor en mi ropa 
y tus palabras en toda la música que escucho… Qué 
caprichoso es este sentimiento, ¿verdad?… porque hasta en 
mis silencios están tus ruidos. Por momentos puedo llegar a 
notar cómo te acercas a mí y me empujas hacia delante 
pidiéndome por favor que no me rinda… que luche hasta el 
final porque allí estarás tú esperándome con agua fresca para 
saciar la sed de esta sensación de ahogo constante que tenía 
mi vida.  

Estoy deseando tenerte delante y empezar a compartir contigo un despertar, un 
mediodía tranquilo, conversaciones de tarde con los amigos o cenas 
románticas, construyendo nuestros pequeños sueños. Quiero que sepas 
también que en mi imaginación tú y yo ya hemos recorrido el mundo entero, 
hemos vivido mil aventuras… En una mitad era yo tu héroe y en la otra me 
pedías por favor que lo fuera… 

Muchas veces miro por mi ventana y me pregunto: ¿Dónde estarás? ¿A dónde te 
tengo que ir a buscar? ¿Hacia dónde dirijo esta mirada recién recuperada del 
precipicio? ¡Quién sabe! 

Quizás ya he estado contigo y no lo he percibido… 

Creo que al final somos como piezas de un puzzle perdidas por el mundo 
esperando encontrar la que encaje con uno mismo. Lo malo de esto es que 
cada vez que encajas una pieza que no te corresponde, los bordes se van 
desgastando y al final sueles llegar cansado y sin ilusiones al encuentro de tu 
pieza correcta… Pero este no es nuestro caso. O deseo que no lo sea,  porque 
yo ya estoy subido, como se suele decir, al carro de los ganadores y no me 
pienso bajar nunca más de él. En lo que más pienso es en un abrazo contigo. 
Hace tiempo que no tengo esa sensación tan bonita dentro de mí.  

Después de una vida dedicada a malgastar mi tiempo, ahora quiero dedicarlo a 
“bien gastarlo” en tu vida… Sólo te pido que si te tengo a mi lado y no me doy 
cuenta me lo hagas saber. Soy tan sensible por dentro que protejo ese tesoro 
con piedras por fuera y a veces (aunque muy rara vez) se me escapan los 
detalles más importantes. 

Escucha bien lo que te digo: necesito ponerte físicamente en mis sueños, 
ponerte cara para al fin imaginarme tus besos… tus miradas… tengo muchas 
ganas de completar esa parte de mi vida en la que tú serás una de las piezas 
más importantes. Entonces recordaré todos los días que la vida, si la tratas bien, 
no te fallará. 



 

 

                  

  

Foto: Faro Cabo Vidio. Cudillero (Asturias). Inés E. 
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                                              Por Alejandro Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aparece el aire que te impulsa a volar, la luz que te ilumina entre tanta oscuridad, una 
mano que te ayuda a caminar por un terreno peligroso por el cual te tambaleas, o 
simplemente la luz de una mirada que te llena de esperanza y ganas de luchar… 

Sí, justo ahí en medio del camino coincidiendo en el mismo destino, en el momento 
que menos os lo esperáis y cuando estáis a punto de tirar la toalla… aparece lo que 
estáis buscando,  lo que necesitáis en vuestra vida, lo que marca la diferencia y lo que 
nos enseña realmente qué significa vivir y estar vivos. 

La verdad es que yo aún no tengo las fuerzas suficientes para rendirme; en este 
momento de mi vida voy a hacer un pequeño esfuerzo y volver a pensar que la vida, a 
pesar de todo lo malo, en el fondo es maravillosa y que hay que disfrutarla al máximo. 

La verdad es que con el tiempo he aprendido que a muchas preguntas que me hago la 
respuesta sería no preguntarme: ¿Por qué? 

Dure lo que dure algo tan especial que la vida te regala, jamás te arrepentirás del 
resultado si das todo de ti y disfrutas el momento con la ilusión y esperanza de que las 
cosas no tienen por qué salir mal… 

Si, por el contrario, siempre piensas en negativo, aparte de amargarte la vida sin 
motivo, esa predicción negativa, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga 
realidad (Profecía autocumplida). 

Vale, sí. La mala suerte existe, pero no nos la busquemos nosotros mismos. ¿Por qué 
complicarnos la vida? Ya bastante jodida es de por sí como para que con nuestros 
pensamientos distorsionados nos la compliquemos más y suframos sin motivo. 

¡Gracias! Simplemente eso… sobre todo a esas personas que hacen que mi vida 
merezca la pena y que me levante todos los días con una sonrisa; a veces una sonrisa 
cansada, pero siempre una sonrisa que tira hacia delante, sea como sea. 
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A FAVOR: CADEA PERPETUA SI       EN CONTRA: CADEA PERPETUA NON 

                                                  Por B.S.M                                                Por Juan Lobillo 
O noso Código penal está a punto de sufrir un novo 
cambio respecto ás penas privativas de liberdade. O 
Goberno de España sacou a formulación a debate no 
Congreso de impoñer a pena de cadea perpetua 
revisable, orientada aos delitos de máis gravidade que 
implican alarma social como terrorismo, agresións 

sexuais, asasinatos, pederastia, etc. 
Direi que, dalgunha forma, hai que pagar as 
consecuencias dos malos actos cometidos por algúns 
e asumir a súa responsabilidade. Todo o mundo ten 
dereito á liberdade, a ter unha vida digna, a ter uns 
pensamentos e a ser donos deles, a ter unha liberdade 
sexual, ter dereito á vida e á súa cultura relixiosa... 
Pero, que responsabilidade ten quen mancha a pureza 

dun/dunha menor de idade? Todos estes son crimes 
irreparables e deixan unha secuela de por vida á 
vítima. Por iso, quen cometese estes delitos debe 
pagalo dalgún xeito. 
Todo o mundo ten dereito a reparar o dano cometido 
e a facerse cargo da responsabilidade deste. Moitos 
non estarán de acordo con isto, pero -perdoen- antes 
de atentar gravemente contra as liberdades dos 

demais, pensemos nas consecuencias. Non valen as 
tan usadas frases: “Síntoo", "Non estaba no meu san 
xuízo", "Non era dono dos meus actos", "Estaba 
baixo os efectos do alcohol e das drogas", "É que eu 
non sabía que non podía facerse”, etc. 
Ser consecuentes e saber actuar ante as circunstancias 
é deber de todos os cidadáns en xeral. E se agora 
queren endurecer o Código penal coa cadea perpetua 
revisable é porque se está a observar un aumento 

deste tipo de delitos e a escasa reinserción destas 
persoas, o que supón un perigo para o resto dos 
cidadáns. 
Penso que a cadea perpetua sería unha solución 
fundamentalmente para protexer a sociedade de 
persoas non reinseribles e evitar futuras vítimas. 
"As cadeas da escravitude soamente atan as mans: é a 
mente o que fai o home libre ou escravo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ben certo é que hai delitos moi graves: violacións, 
terrorismo, asasinatos, pederastia... 
Cabe mencionar que por si sós este tipo de delitos 
teñen un gran reproche social, ético e moral. 
Atérrame a idea de que exista a cadea perpetua en 
España, xa que por un erro xudicial ou outras razóns 

pode entrar unha persoa inxustamente no cárcere por 
un delito que non cometeu. 
Pero ninguén está exento de entrar en prisión. 
Calquera que sexa o delito (leve, grave, moi grave), 
todos son delitos. Por iso, dependendo do delito 
imponse unha condena máis ou menos longa. 
En España xa existe un Código penal dos máis duros 
que existen en Europa, polo que non hai necesidade 

nin existen razóns para a aplicación da cadea 
perpetua. 
A cadea perpetua só ten un efecto mediático pero non 
é efectivo de cara á reinserción do reo e, ademais, é 
inconstitucional. 
Ben que a cadea perpetua sen posibilidade de revisión 
de condena parece, efectivamente, incompatible co 
artigo 25.2 da Constitución española, non é evidente 

que poida afirmarse o mesmo dunha cadea perpetua 
revisable a partir de certo tempo de cumprimento 
efectivo. 
O artigo 25.2 da Constitución española di:  
"As penas privativas de liberdade e as medidas de 
seguridade estarán orientadas cara á reeducación e 
reinserción social e non poderán consistir en traballos 
forzados. O condenado a pena de prisión que estiver a 
cumprir esta gozará dos dereitos fundamentais deste 

capítulo, a excepción dos que se vexan expresamente 
limitados polo contido da sentenza condenatoria, o 
sentido da pena e a lei penitenciaria. En todo caso, 
terá dereito a un traballo remunerado e aos beneficios 
correspondentes da Seguridade Social, así como ao 
acceso á cultura e ao desenvolvemento integral da súa 
personalidade." 
Comprendo a profunda dor e a rabia dos que perden 

os seus seres queridos a causa dun brutal asasinato ou 
sofren graves agresións. Entendo e comparto a súa 
loita para que os verdadeiros culpables sexan 
descubertos, procesados e condenados coa maior 
pena posible entre as previstas pola lei. Mesmo 
entendería que, se tivesen posibilidade diso, tomasen 
vinganza pola súa man, aínda que o seu acto deba ser 
condenado pola lei, cos atenuantes que puideren 

corresponder. 
Pero a lei non pode facerse á medida de "ollo por 
ollo" nin da furia e desesperación das vítimas. E 
menos aínda á medida da forma de entender o mundo 
e a convivencia social que teñan as vítimas, que 
poden ser moi diferentes entre si. Ninguén ten 
dereito, por exemplo, a dicir que os familiares das 
vítimas reclaman a cadea perpetua ou a pena de 

morte. Non. Iso farano familiares dalgunhas vítimas 
influídas pola súa dor pero tamén, claro está, polo seu 
xeito previo de pensar. Solicitar a pena de morte ou a 
cadea perpetua é unha opción política cuxa 
respectabilidade non aumenta nin diminúe porque 
quen o demande sexa vítima ou simplemente 
partidario da Lei do Talión. Rexeitar ambos os dous 
tipos de penas tamén é, claro está, unha opción 
política: a miña. 
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SOCIALIZADOS. Quérote +      
Por Alfredo Saborido Pérez 

Traballador social 

 
Novamente deu comezo unha nova 
edición, que ao igual que noutros anos 
anteriores vén marcada polo comezo do 
outono, poñendo as miras nos primeiros 
días do verán para o seu remate. A 
actividade do centro Quérote + no Centro 
Penitenciario de Teixeiro ten como 
obxectivo fundamental o fomento de 

habilidades sociais que sirvan como 
ferramentas útiles para os internos que 
están preto da posta en liberdade ou da 
concesión de permiso. Comezamos no 
mes de outubro e está estruturada esta 
edición en catro bloques temáticos, valora 
as necesidades dos participantes, que son:  

 Bloque I: Convivencia.  

 Bloque II: Xestión de emocións.  

 Bloque III: Prevención de consumos  

 Bloque IV: Parella e sexualidade. 

O nexo común de todas estas temáticas 
son as relacións interpersoais, a busca da 

satisfacción a través delas e a xestión das 
dificultades que poidan xurdir. Nestes dous 
primeiros meses, de intervencións 
quincenais, con 13 participantes do Módulo 
1 “Nelson Mandela”, a idea do conflito 
como motor de cambio ten sido a 
protagonista das sesións do grupo de 
Quérote +. O conflito, máis alá da visión 
negativa coa que xeralmente se asocia, 
entendido como unha situación que abre 
posibilidades para o cambio, para a 
mellora e mesmo para o avance persoal. 
Nos dous meses deste curso é patente a 
evolución e a recepción dos contidos desta 
temática por parte dos internos aos que vai 
dirixido o programa Socializados. 

Desde a Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, a través do labor dos centros 
Quérote +, preténdese dotar os 
participantes de ferramentas útiles para a 
vida en liberdade a través do programa 
Socializados: control de emocións, 
alternativas de actuación, manexo da 
presión do grupo, límites na estrutura da 
parella, respecto á diversidade humana... 
Toda unha chea de temas que se 
desenvolven de forma interactiva, co apoio 
de material audiovisual, achegando 
situacións da vida cotiá á vida dentro da 
prisión. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É ,

,

Á Ú .

.
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


