
entrevistas
  5º 

Este boletín está dedicado a todas as
mulleres. Con motivo da celebración do Día 
Da Muller o vindeiro 8 de marzo, o alumnado
de 5º fixo unhas entrevistas a varias 
mulleres que poden representar a todas as 
mulleres do mundo. Estas entrevistas 

completas estarán expostas na Biblioteca “Anisia 
Miranda”. Aquí tedes un resumo con algunhas preguntas e
respostas máis representativas. Para ler todas visitade a 
Biblioteca. Paga a pena!
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Belén Martínez de 5º A entrevista á 
súa avoa Dolores.
...
*Belén: Boas tardes, cal foi o momento 
máis importante da súa vida?
*Lola: Non teño un momento só. O 
nacemento dos meus seis fillos foron moi 
importantes, así como os doce netos.
*Belén: Cal foi o acontecemento que máis a 
marcou?
*Lola: Posiblemente cando a miña mestra 
fixo todo o posible para que estudase unha 
carreira,   pola miña intelixencia, pero non 
puido ser. Daquela as mulleres non o tiñamos 
nada fácil, porque a sociedade dicía que 
tiñamos que ser amas de casa...
*Belén: Moitas grazas   por contarnos un 
pouco máis da súa vida.
*Lola: De nada.

Ledicia Caeiro de 5º A entrevista a Magui, 
profesora de violonchelo.
...
LediLedi -¿Cómo se dio cuenta de que quería  -¿Cómo se dio cuenta de que quería 
tocar el violonchelo?tocar el violonchelo?
MaguiMagui –Muchos músicos cuentan historias  –Muchos músicos cuentan historias 
preciosas sobre cómo escogieron el preciosas sobre cómo escogieron el 
instrumento…La mía es mucho menos instrumento…La mía es mucho menos 
romántica: mis hermanos mayores también romántica: mis hermanos mayores también 
son músicos y cuando tuve edad para ir al son músicos y cuando tuve edad para ir al 
conservatorio un día decidimos entre todos, conservatorio un día decidimos entre todos, 
en la cocina, que instrumento podría tocar...la en la cocina, que instrumento podría tocar...la 
idea del cello fue de mi madre y todos dijeron idea del cello fue de mi madre y todos dijeron 
que sí, que me pegaba. Yo no sabía lo que era, que sí, que me pegaba. Yo no sabía lo que era, 
 pero cuando me lo “prestaron” por primera  pero cuando me lo “prestaron” por primera 
vez reconozco que me gustó.vez reconozco que me gustó.
LediLedi -¿Lo que más le gusta de la música? -¿Lo que más le gusta de la música?
MaguiMagui –Lo que más me gusta es que sea un  –Lo que más me gusta es que sea un 
idioma universal. Cuando viajas y conoces a idioma universal. Cuando viajas y conoces a 
gente de otra cultura que toca otro gente de otra cultura que toca otro 
instrumento, por diferente que sea, y empiezas instrumento, por diferente que sea, y empiezas 
a tocar te das cuenta de que todos somos a tocar te das cuenta de que todos somos 
iguales,...iguales,...

Paulo Ramos de 5º A entrevista a SÉS, unha cantante e compositora de cancións feministas.
...
P: Que lle inspirou a ser cantante?
S: Eu son cantante porque no mundo pasan un millón de cousas e eu quería contalas, e que mellor 
forma que con cancións. Pero antes de decatarme diso eu non quería ser cantante.

P: A vostede gústalle facer cancións en galego?
S: A ver... eu canto cancións en galego. Gústeme ou non vou cantar en galego porque é o meu 
idioma e é o que mellor me sei e creo que a todo o mundo lle gusta o seu propio idioma (Ou polo 
menos a min, é outra forma de contestar).
...



entrevistas
  5ºAroa Pazó de 5º B entrevista a Rosa Misa Alborés, unha muller que tivo unha 

vida pobre e dura, pero aínda así loitou e aquí está, dura coma un ferro. 
...
-Seus pais eran moi duros?
-Non, aínda que miña nai era un pouquiño, porque quería que aprenderamos a ler, a 
escribir...Pero na escola había moita disciplina porque tiñamos que aprender e se non a 
profesora púñache de xeonllos e dábache uns “lategazos”.
-E que material levaban?
- Levabamos unha pizarra, un pizarrillo ou caderno de raias, pero non se levaban moitas 
cousas á escola. O que pasaba era que meus pais querían que andase co carro, cos 
bois, a labrar e a quitar esterco e despois xa non fun moito máis á escola, porque 
tiñamos que traballar...
- E onde traballou?
-Eu traballei moito no campo, despois fun a Conservas, logo a "Serqueiras"  que era unha 
fábrica de peixe, despois fun para "Pescanova". Alí traballei catorce anos, traballei  no 
monte forestal, estiven na pirotecnia entre catorce ou quince anos. Despois que morreu 
meu irmán, topeime moi mal  e vinme para casa e aquí sigo, traballando no campo, na 
casa...

Sandra de 5º B entrevista a Dorita, unha 
muller loitadora.
...
Sandra- Cantos anos tiña cando deixou a escola?
Dorita- Deixei a escola con catorce anos.
S.- Como foi a súa infancia?
D.- Difícil… aparte de ir á escola, limpaba a casa, ía 
pastar a vaca, apañar herba, levar produtos 
caseiros para vender a Gondomar…
S.-  Que cousas lle gustaba facer cando era nena?
D.- Gustábame xogar ás agachadas, ao marro, á 
pita, ao pateiro, ao fútbol, ao aro… , eu xogaba cos 
rapaces ao fútbol e era porteira,  sempre 
gañabamos as mulleres e acórdome de que sempre 
berrabamos.
S.- Despois de deixar a escola, que fixo? Traballaba?
D.- Traballaba no campo, pero tamén aprendín a 
coser (de maneira que fun modista) e a cociñar.
S.- Como foi criar a cinco fillos?
D.- Crialos foi moi duro. Cando eran pequenos 
deixábaos cos avós e cando eran máis grandes 
viñan comigo ao campo e sentaban enriba dun 
saco.
...

Saúl Rodríguez de 5º B entrevista a Belén, 
outra muller loitadora.
...

- Vostede cando era pequena que facía?
-Eu ía á escola de nove e media ata a unha e 
media. Ía a casa a comer e volvía á escola de tres 
ata as cinco .

- Ao saír da escola, que facía vostede?
- Ao chegar a casa merendaba, facía os deberes e 
ía axudarlle a miña nai ao campo . Collía a vaca 
que se chamaba  Pisca. Ela soa metíase no carro 
e íamos buscar a herba
que miña nai tiña cortada, ou algunhas veces 
toxo ao monte.

- A que hora saía do monte?
- Saía pola noite.

- E que facía cando estaba soa?
- Tiña que levantarme cedo, muxir a vaca e ir 
levar  o leite á  tenda, botarlle de comer aos 
animais e ir á  escola.
...
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