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SINOPSE
A fábrica de louza Pontesa pechou 
en 2001. Vinte anos despois, á espera 
da sentencia sobre a reclamación 
de débeda pendente, un grupo de 
traballadoras lembra o símbolo da súa 
liberdade individual, a súa emancipación 
económica e a súa loita sindical.  
Nieves, Ester, Manuel, Carmen P.  
e Carmen A., manteñen viva a 
reivindicación dos dereitos da muller 
na España do século XX. A historia das 
súas vidas desenrólase en presenza 
da esfinxe: reclama a memoria das 
operarias do téxtil, a louza e a conserva 
e anuncia voces e arquivos que 
engarzan tempos e corpos diferentes. 
Traballar sen cobrar? Iso nin falar.



Nación é un filme de non ficción no que lle 
dou continuidade a unha liña de traballo que 
contribúe á construción dun novo canon para 
o cinema de xénero, canon que soborda as 
personaxes femininas como protagonistas e que 
aposta por profundar na expresión fílmica, tanto 
políticamente coma en diferentes rexistros. A 
nivel temático, confróntome coa fin do traballo 
industrial e coa muller, primeira afectada, a 
percorrer os doridos vieiros de retorno «ao 
fogar» canda as súas fantasmas seculares 
de histeria, silencio, exclusión do desexo. 

Sempre cualifico 
Nación como un filme 
da estirpe dos de «Arte 
e Ensaio», como unha 
película que trata do 
moito que tardamos 
as mulleres en termos 
dereitos: non soamente 

en votar senón en acadar un traballo asalariado 
e a posibilidade de ser independentes. En 
resumo, o moito que nos levou ser Nación. Unha 
das fábricas que escollo é a Pontesa, porque 
cobre un período (1961-2001) que transita 
mudanzas políticas e do sistema capitalista; 
porque a louza, o téxtil e a conserva, ou sexa, 
o que ten a ver coa roupa e coa comida, son 
pólas representativas das mulleres operarias.

NOTAS DA DIRECTORA

‘Nación’ trata  
do moito que  
tardamos as 
mulleres en 
termos dereitos.



PONTESA, O LUGAR 
PARA O FILME
Pontesa instalase na ría de Vigo en 1958 
para fabricar louza. É a icona de toda a 
bisbarra: unha arquitectura espectacular, 
un empresario retornado de Cuba e un 
cadro de persoal formado na meirande 
parte por traballadoras. Ao longo de 4 
décadas, nela constatamos a pasaxe do 
capital produtivo ao especulativo. E a 
súa fin é propia dunha novela negra: 
o Grupo de Empresas Álvarez, ao que 
pertence A Pontesa, pecha en 2001 sen 
pagar salarios nin indemnizacións. A 
inmobiliaria Subel adquire parte dos 
terreos das fábricas, mais incumpre o 
trato coas traballadoras que, dende fai 
anos, lle reclaman 2,5 millóns de euros. 
O 28 de xaneiro de 2020 o xuízo quedou 
«visto para sentencia». Actualmente, 218 
traballadoras seguen en litixio contra 
unha inversora que lles debe cartos.
Un pequeno vídeo sobre a memoria das 
mulleres, realizado pola cooperativa 
de traballo cultural MAOS para un 
programa do Concello de Pontevedra, 
colócame sobre a pista: Pontesa aínda 
respira! Unha das mulleres que aparece 
na gravación lía un cigarro, fala tal 
como agroman as lembranzas, de 
modo fragmentario, unindo distintos 

momentos. Vou na 
súa procura: vive 
soa nunha aldea 
e todo el mundo 
fala con respecto 
dela. Chámase 
Nieves Lusquiños. 

Somos da mesma xeración anque 
o cinema non forma parte das súas 
querenzas. Únenos mirar para o mundo 

da mesma maneira e ela vai devir a 
miña sombra protectora para unha 
experiencia de sororidade fílmica na 
que un grupo de operarias atravesa 
outra volta a fin do traballo na fábrica, as 
batallas pola autoestima, certos indicios 
do modo no que a muller foi sometida, 
de como o patriarcado a representa.

A fin da 
Pontesa é 
propia dunha 
novela negra.



O TRABALLO 
CON ELAS

A intimidade da historia de 
Nación é Nieves canda un 
grupo de operarias, que nos 
dan a ver o que representa 
a fin dunha época na que a 
muller accedera ao traballo 
industrial. Nieves é ela e todas 
as mulleres que, condenadas 
a volver «ao fogar», buscan 
unha outra saída. A súa 
experiencia chéganos a 
través de vestixios, de sinais, 
de imaxes do corpo como 
arquivo de acontecementos 
persoais e comunais, que 
colocan nas mans e na gorxa 
batallas ate o último alento 
para manter, custe o que 
custar, os postos de traballo. 
É filmar o vivido como índice, 
como pegada, como memoria 
á marxe do relato patriarcal. 

Por iso Nación enlaza imaxes 
que auto-rexistraron e 
rexistraron a acción e a voz 
das mulleres en diferentes 
épocas e situacións. Volver, 
dende o presente, ao material 
de arquivo; traballar a 
inscrición feminista e de 
clase; pensar sempre o 
cinema dende unha cultura e 
en versión orixinal... Nación 
é cinema de procura, é o real 
expresado a través dunha 
proposta persoal, é o corpo 
que respira coa película; 
é a restitución ao espazo 
público desa muller forzada 
a se pechar, outra volta, nun 
cuarto velado. É rastrexar 
eses sinais que están na 
intimidade da Historia.
Esta incisión do pasado no 
presente latexa en todo o 

Nieves é ela e todas 
as mulleres que, 
condenadas a volver 
«ao fogar», buscan 
unha outra saída.

‘Nación’ é cinema 
de procura, é o real 
expresado a través 
dunha proposta 
persoal, é o  corpo que 
respira coa película.

traballo, tanto na actuación 
das antigas traballadoras da 
Pontesa e en harmonía co das 
actrices que se desenvolveu 
en idénticos parámetros: 
actúas, ao mesmo tempo, 
para ti; para min como 
espectadora, e para unha 

obra, para a película. Es ti 
e as outras mulleres. Por 
veces a frase que di unha 
ou unha outra muller pasa 
para a boca das actrices 
e emerxen momentos de 
existencia nese transferir 
dunhas para as outras.



PARTE  
PERFORMATIVA

O guión contén os tópicos que 
quería tratar. Pero o modo de 
formalizalos, de pasar a ser 
parte dun filme, nalgún caso 
definiuse no proceso de rodaxe, 
ao irmos conversando sobre o 
que queriamos e a dificultade 
de inscribilo no filme. Sobre 
todo cando trato aspectos 
simbólicos ou esa marca sexista 
a respecto das modalidades de 
represión na Guerra Civil e nos 
abusos reiterados e ocultados. 
Neste caso sucedeu algo 
extraordinario: a personaxe 
saíu da representación 
e levou a escena para un 
manifesto autobiográfico 
que pecha o filme. 
E está a figura da Sibila, que se 
anticipa, que advirte, que ten 
dobre face. Unha é a esfinxe 
—a imaxe que abre Nación— , 

moi presente na mitoloxía 
feminina; outra é Nieves, 
ese fío condutor que crea 
comunidade, que fai de 
pasadora para as máis novas. 
A voz como ouveo, como 
mensaxe nunha botella, 
como queixa, a partir dunha 
frase de Marguerite Duras: 
«todas fomos instruídas na 
dor, nunca tivemos outro 
recurso ca o mutismo». 
A aposta medra co encontro 
de varios planos de son 
entre os versos de Eva 
Veiga, a arquitectura 
sonora de Mercedes Peón, 
a improvisación vocal de 
Mónica de Nut e a histeria 
das que teñen o diaño 
no corpo na romaría que 
filma Jacinto Esteva en 
Nosa Señora do Corpiño; 
un círculo que nos inclúe 
e nos fai sentir a relación 
entre os materiais máis 
diversos do filme, unha 
espiral que nalgún intre 
nos leva cara a un filme de 
familia e sempre no latexo da 
sororidade como angueira.

A figura da Sibila,  
que se anticipa, 
que advirte, que 
ten dobre face.



NOVO 
CANON
Con e para alén dos 
estereotipos, dos roles 
de xénero -en Nación a 
protagonista realiza oficios 
masculinos, en Nación as 
escenas transcorren, de 
maneira significativa, en 
espazos públicos-, por riba 
do fetichismo, o de que sexa 
home ou muller quen faga a 
película, coido que un novo 
canon ten a ver co uso do 
dispositivo; sobre todo cos 
movementos de cámara a 
respecto do corpo feminino 
e coa espera a que ese corpo 
entre en contacto con ela, 
que ambos deveñan parte 
dunha mesma mirada. Ten 
a ver con outros corpos que 
o «Modo de Representación 
Institucional» non admite; 
coa idade das mulleres, por 
exemplo; con recoñecer 
o corpo como o que nos 
permite vivir, desexar, dicir 
non, amar, pensar. Ten a 
ver cos diferentes rexistros 
da expresión sonora para a 
creba dese mutismo que fixo 

de nós bruxas ou histéricas 
dende a noite dos tempos. 
Ten a ver coa fibela entre o 
que acontece, o imaxinario 
e mais o simbólico.
No meu caso, ten a ver co 
engarce de tempos, con fontes 
diferentes de imaxes, co 
respecto polos arquivos, polo 
modo en que se realizou cada 
imaxe, por ese desasosego 
e imperfección que amplía 
a nosa capacidade para a 
«pequena percepción», para 
ver esa estrela fuxidía que 
non volverá pasar pero que te 
deixa a axexar o ceo negro, a 
pantalla, que se iluminou para 
que soñes. Iso é o cinema. 

Margarita Ledo Andión 
Outubro, 2020



PERFÍS DE PERSONAXES

AS EXTRABALLADORAS DA PONTESA
Diferentes entre elas, con modos distintos de 
saír adiante cando a fábrica pecha, todas seguen 
a reclamar o que consideran que é delas.

Nieves P. Lusquiños
Personaxe-sibila, errante, 
observadora; é xenerosa, moi 
respectada pola comunidade e 
polas outras traballadoras sobre 
as que exerce certa influencia 
(non declarada), por veces di 
unha frase sobre o que vai vir e 
sempre acerta. É unha escéptica 
activa. Pensa que as cousas talvez 
non teñan arranxo, pero que 

compre estar aí. Personaxe sempre en movemento, vive 
na aldea, onde coidou dos pais; segue acudindo ás festas, 
reunión e manifestacións. E presume cun Nissan vermello.

Ester García Lorenzo
Personaxe máis normativa, a súa 
marca é a solidariedade e a defensa 
das condicións de traballo, función 
que desenvolveu no Comité de 
Empresa onde, non fai falta dicilo, 
a presenza das mulleres era bem 
cativa. Moi presionada sempre 

pola patronal para que abandonara -xa que moita da súa 
família, comezando polo pai, traballaban na Pontesa-, adoito 
di que se ía para a casa pensando en deixar o Comité, pero que 
acordaba pola mañá sabendo que non o ía deixar. A pesares 
da dureza do seu posto de traballo, cunha man sempre dentro 
da auga, é das que adoito din «fun moi feliz na Pontesa»

Manuela Nóvoa Pérez
O seu perfil é de activista. Xenerosa e 
violenta. Confróntase cara a cara coa 
inxustiza. Sindicalista, concelleira 
en Soutomaior, é a que tivo unha 
vida política mais visíbel. Garda os 
recortes de prensa que relatan a longa 
loita contra a desfeita da Pontesa. 
Despois montou un bar. Compañeira 
de confianza e escapadas con 
Nieves no Diane6 ás discotecas, 

de vacances... Casou hai pouco tempo, aos 60 anos. Todas 
as colegas foron á despedida de solteira no «San Luis» onde 
actuou un transformista e onde se aloxou a equipa da película. 

Carmen Portela Lusquiños
O seu alcume é Heidi. A mais nova, 
a mais tímida, a mais protexida por 
elas, a mais intuitiva, a que lle gusta 
a terra pero é consciente de que 
non se pode vivir dela. Participa 
nas mobilizacións contra o peche 
da fábrica, sabe que ten que estar 
coas mais, que é ese o seu lugar. 
Segue a vivir no rural e fai mel. 



Carmen Álvarez Seoane
Coma moitas mulleres, fica  
soa á fronte da familia ao marcharlle  
o home da casa. Záfase grazas  
ao traballo na Pontesa.  
Despois pasa de «estrángulis»  
por diferentes choios e durante 
varios anos está na cociña dunha  
casa de xantar. É a muller 
do común que incorporou 
a experiencia da amizade 

de clase, o sentirse alguén. Talvez por iso no seu 
maxín o mundo que desexa é, aínda, A Pontesa. 

A ESFINXE

Eva Veiga
Unha presenza singular, o vestixio 
dunha anterga xinea matriarcal, 
é a voz enigmática que anticipa 
unha estratexia liberadora: apagar 
a escuridade... e coa súa aparición 
comeza a historia. So reaparece cara 
á fin do filme para confirmar o peor 
dos presaxios, a morte: «Boa viaxe, 
Galiza». Mais unha outra presenza, 

a da memoria carnal, tira dela e a acción final recomenza. 

AS ACTRICES
As tres forman unha personaxe coral que atravesa o traballo 
(na fábrica e no agro), que no día de festa sae e merca a roupa 
para o pai, que lle dá corpo á experiencia das operarias, 
que ollan para o patio de butacas canda elas e continúan 
o seu relato. Anque tamén son personaxes diferentes:

Mónica Camaño encarna a verdade do 
real, desvela a memoria da represión e os 
abusos, pronuncia as frases-consigna. É 
a personaxe que a esfinxe entrecolle para 
que a historia non se repita. 
 

Mónica de Nut é a representación 
do traballo precario, a que lle sirve de 
contra-campo a Nieves, a que devén 
un símbolo do isolamento, do silencio, 
da opresión radical nas escenas das 
«ofrecidas» que botan o demo pola boca. 
 

Xoana Pintos: a cordura, a fin dun 
sector —o da cerámica— que ela 
mostra en traballando soa na pequena 
fábrica; a da acción tenra e cotián 
coa que di que cómpre seguir.

Margarita Ledo Andión 
Xaneiro, 2021



MARGARITA LEDO ANDIÓN

Margarita Ledo Andión (Castro de Rei, Lugo, 1951). 
É unhas das figuras máis relevantes da cultura galega 
contemporánea, recoñecida co Premio Nacional 
da Cultura Galega pola Xunta de Galicia en 2008. 
Xornalista, escritora, catedrática de comunicación, 
académica, cineasta e impulsora incansábel de 
proxectos no activismo político e cultural.

Estuda na Escuela Oficial de Periodismo en 
Barcelona e publica o seu primeiro poemario 
en 1970: Parolar cun eu, cun intre, cun inseuto. 
Exiliada en Portugal por motivos políticos 
hasta 1976, funda e dirixe á súa volta a Galicia 
o periódico semanal A nosa terra (1977-1980). 
Como xornalista cultural, entrevista a Agnès 
Varda, Pere Portabella, Agustina Bessa-Luis.

Desde 1983 a 1991 é profesora na Universitat 
Autònoma de Barcelona, dese período son o libro 
de relatos Mamá-Fé (1983) e as novelas Trasalba ou 
Violeta e o militar morto (1985) e Porta Blindada 
(1990), que dan mostra dun estilo profundamente 
contemporáneo marcado polo entrecruzamento 
de xéneros e a inspiración fotográfica, que se mira 
na vangarda, ancora no real e conecta coa estela de 
Marguerite Duras, Peter Handke ou o primeiro Wim 
Wenders desde a Barcelona de Vázquez Montalbán.

En 1991 funda a Facultade de Ciencias da 
Información da Universidade de Santiago de 
Compostela, onde porá en marcha en 1997 a primeira 
experiencia académica de posgrao de documental 
de creación en España, codirixido con Romà Gubern 
e que produce filmes coordinados por Patricio 
Guzmán, Joao Botelho ou Basilio Marín Patino.

Debuta na dirección co díptico formado por Santa 
Liberdade (2004) e Liste, pronunciado Líster 
(2007). Un acontecemento e un personaxe que 
definen e atravesan o século XX: o secuestro do 
barco Santa María por un comando antifranquista 
e antisalazarista na ruta Venezuela - Galicia, que 
a ditadura quixo converter en fábula de piratas 
e máis a biografía do líder comunista galego 
Enrique Líster. De novo pioneira, Santa Liberdade 
(con dirección de fotografía de Rui Poças - Aquel 
querido mes de agosto, Tabú, Zama -) convértese 
no primeiro filme en versión orixinal galega 
dirixido por unha muller estreado en cinemas.

A cicatriz branca (2012) é a súa primeira 
longametraxe de ficción, unha historia das mulleres 
galegas que emigraron a América na primeira 
metade do século XX e desde o servizo doméstico 
construiron as súas vidas, tamén a súa comunidade, 
cos pes nun sitio e a cabeza noutro ao que moitas 
nunca regresarían. Desde a outra beira, Nación 
(2020), premio á mellor dirección española do 
Festival de Sevilla, conta a historia das que quedaron 
na súa terra desde a experiencia das traballadoras 
da fábrica de cerámica Pontesa aos nosos días. 
Supón a consolidación dun estilo absolutamente 
orixinal no cinema español contemporáneo, que 
abraza a Chantal Akerman e Joaquín Jordá desde 
a definición que o poeta portugués Gil de Carvalho 
daba da literatura chinesa e que serve para acoller o 
cinema de Margarita Ledo Andión: «unha mestura 
de poesía, documento e reflexión histórica» que 
agora chega ás salas de cinema pola man de Atalante.

FILMOGRAFÍA (LONGAMETRAXES)

Nación (2020) 
A cicatriz branca (2012) 
Liste, pronunciado Líster (2007) 
Santa Liberdade (2004)
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David Trillo-Navieira Robinson da Lobeira, David López-
Navieira Nautirfis, José Luis Aguilar, Carla Guzmán Losada, 
Montserrat Sala Álvarez Inmobiliaria Centro Inmobiliario, 
Galerías Vía Cambre Concello de Vilaboa agapi, Trípede

Subtítulos en inglés: Merce Martínez Lorenzo,  
Universidade de Vigo
Revisión: Anna Perkins, Samuel Solleiro

gravada en
Noalla, Pontesampaio, A Insua, Arcade,  
Vilaboa, Santiago de Compostela,  
Illa Lobeira-Corcubión, O Castro de  
Samoedo-Sada, A Coruña, Castro de Rei-Terrachá

[A Carmen Fernández, Nós, p.c.g.  
e Luís Obelleiro, in memoriam]


