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Editorial

Saímos por vez primeira á rúa e facémolo co nome que entre todos escollemos
para chamarnos: Abrindo paso. Xoán Carlos propúxoo, un xurado escolleuno entre varios, e
coidamos que responde ao que somos e pretendemos. E responde ben, precisamente, porque
o alumnado do Centro de Ensino Permanente de Adultos sabe perfectamente o que é abrirse
paso, leva facéndoo moito tempo, e sabe ben tamén o que é non renderse e seguir loitando
polo que algunha vez tivo que abandonar: a súa formación académica.

Pero pensamos que un non debe abrirse paso renunciando ás súas orixes e por iso
unha parte importante desta nosa primeira revista vai dedicada á investigación do que foi
noutrora o lugar que agora nós ocupamos: a factoría de FRIGSA. Todos e todas as que
tivemos algún contacto con este barrio en anos pasados sabemos de veciños/as ou coñecidos/
as que exercían o seu labor profesional nesa empresa, que foi sen dúbida un motor fundamental
na vida do barrio e da cidade. Por iso decidimos rescatar unha parte da súa historia recorrendo
aos mellores medios que tiñamos ao noso dispor: o xornal El Progreso e o testemuño dalgunhas
das persoas que nela traballaron.

Como ponte entre o pasado e o presente temos a figura de Uxío Novoneyra,
escollido pola Academia Galega como persoeiro homenaxeado neste ano co Día das Letras
Galegas. Para nós o galego non é pasado, como non o era para o noso veciño do Courel,
antes ao contrario, queremos que sexa presente e futuro, e por iso o usamos, que é a mellor
maneira de que non morra. E tamén é esa a motivación que nos levou a organizar algunhas
conferencias no centro, que evidencian non só que o galego está vivo senón que ten todo o
dereito legal a seguilo estando en pé de igualdade coa outra lingua cooficial da nosa terra e
asemade demostran que podemos usalo en todos e cada un dos ámbitos das nosas vidas: o
deporte, a creación literaria, os xogos, o cinema, a vida enteira, en definitiva.

Seguiremos en anos vindeiros, e para iso é fundamental que contemos coa
colaboración de todos os membros da nosa comunidade educativa e do noso contorno:
profesorado, alumnado, persoal non docente, veciños, etc.

Precisamente é este o momento de agradecer a axuda de todas e cada unha das
persoas que fixeron posible este número, membros do centro e alleos a el: alumnado,
profesorado, veciños e antigos traballadores de Frigsa, Sergio e Diego Vallejo, Luís Villares, etc.
Sen a súa contribución esta nosa aparición non sería posible. Moitas grazas a todos.
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FRIGSA
Proceso de xestación da factoría

Desde o ano 1948 atopamos ampla
información no diario El Progreso sobre a
necesidade de que Lugo contase cunha
industria cárnica. Tamén comentan os
sucesivos pasos que se van dando ata a
fundación da mesma, a polémica con Monforte
acerca do lugar onde o Instituto Nacional de
Industria (INI) debería situar a factoría e o
apoio das institucións. Nomes moi coñecidos
da prensa da época tales como Rof Codina,
Trapero Pardo e Rivera Manso puxeron a súa
pluma ao servizo deste tema. Rematamos a
consulta do diario no ano 1957, cando xa a
empresa estaba funcionando normalmente e
tiñamos datos sobre diversos aspectos da súa
actividade produtiva.

Xestación de Frigsa: necesidade,
polémicas, proceso.

A nova máis antiga que recollemos
aparece publicada baixo o título �Lo que podría
ser solución de un problema nacional. Lugo,
u otros pueblos de su provincia, lugar de
emplazamiento de un matadero industrial�1 .
Aí indican que volven sobre a idea da
construción dun �matadero industrial de gran
capacidad� para solucionar o problema da
carne que se presenta a intervalos en Galicia
desde hai algúns anos. As razóns desta
necesidade son:

1.Os gastos que supón trasladar o
gando poderían verse reducidos e dese xeito
baixarían os prezos da venda de carne.

2.Lugo exportaba anualmente unhas
40.000 reses. Calculan que no transporte
sofren unha perda de peso do 10% , o que
equivale a uns catro millóns de pesetas de
perda (calculan o prezo de carne a 10
pesetas).

3.Galicia exporta 100.000 reses
anualmente , o que supón perdas de dezmillóns
de pesetas.

A construción do matadoiro eliminaría
estes custes e repercutiría favorablemente nas
economías galega e española. Calculan que o
gasto na construción sería de vinte ou trinta
millóns de pesetas, que quedarían amortizados
en dous ou tres anos. Propoñen Lugo como
lugar de instalación non só por ser o maior
exportador de reses vacúas senón tamén pola
situación con respecto a España e a facilidade

de comunicaciónmediante o ferrocarril. Animan
a particulares, ás entidades municipais e
provinciais e ao propio estado a pensar neste
tema.

Uns días máis tarde e baixo o título
�Insistiendo en un tema. Lugo y el matadero
industrial�2 indican que volven sobre este tema
porque con el están relacionados problemas
económicos e sociais. Suxiren que, unido ao
matadoiro, podería haber un almacén
permanente de carne que permitiría o envío
deste produto a prezos que non estivesen
condicionados polas flutuacións do mercado.
Afirman que para Lugo, que carecía dunha
industria que dese traballo a un elevado
número de persoas, esta empresa crearía
novas fontes de riqueza.

Baixo o título �Lo que podría ser solución
de un problema nacional�3 comentan que a
construción debería ser a �máxima aspiración�
da provincia e que, xa demostrada a utilidade,
se debe pensar como se vai poñer en marcha.
Defenden que o ideal sería que o Instituto
Nacional de Industria se fixese cargo da obra,
instalacións, adquisición de maquinaria, etc.

A iniciativa, din, correspóndelle ao
concello ou á deputación. En canto á situación
indican que debería estar nas inmediacións de
Lugo capital porque conviña un lugar ben
centrado, de extensión grande e a prezo
económico e nas proximidades do ferrocarril
ao que cómpre que o matadoiro teña acceso
directo. Tamén sería interesante que estivese
preto dun curso de auga para facilitar a
evacuación dos residuos.

Na parte financeira diferencian entre
construción e explotación. Da primeira debería
ocuparse o INI, axudado pola deputación e
concellos da provincia. En canto á segunda,
propoñen adiar o tema ata a finalización das
obras, pero inclínanse en principio por unha
empresa particular ou mixta integrada polo
INI e a deputación, concellos ou irmandades
de labradores.

Nun texto publicado o 23 de febreiro do
mesmo ano 1948 sabemos que nunha sesión
da comisión permanente do concello este
apoiou de xeito entusiasta a construción:

�A continuación el alcalde dio cuenta de
que, habiendo sido traido al primer plano por
El Progreso el problema de construcción de
2 13.2.1948, páxina 4 3 20.2.1948, páxina 41 El Progreso, 11.2.1948, páxina 2.
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un Matadero industrial en Lugo, era preciso
prestar a esta iniciativa todo el apoyo moral y
material posible, por ser de una gran
importancia. Así se aprobó�.

Comezan a aparecer artigos, ben de
profesionais (coma o enxeñeiro agrónomo José
Mª Dadín Tenreiro4 ) ou de diferentes
Irmandades Sindicais de Labradores,
manifestando a súa adhesión ao proxecto. A
primeira da que temos noticia é a de Palas de
Rei: �Propuesta a las Hermandades Sindicales
de Labradores para que se adhieran a la
campaña pro matadero provincial�5 .

O gobernador civil, José García
Hernández, desprazouse a Madrid para

realizar xestións relativas
ao tema6 , e por unha
entrevista que concede ao
xornal sabemos que:

�El Instituto Nacional de Industria ha
proporcionado al señor García Hernández
importantes orientaciones encaminadas a la
construcción del gran matadero industrial en
esta provincia ofreciéndole una ayuda tan
amplia como sea necesaria para esta
transcendental instalación. No es preciso
encarecer la importancia económico-social que
el matadero industrial tiene para Lugo y su
provincia, especialmente por lo que habría de
beneficiar a los campesinos al estabilizar los
precios de las reses sin que, al propio tiempo,
se encareciese el producto, consiguiéndose un
mayor aprovechamiento total por el
incremento de producción y eliminación de
intermediarios.�

Nunha nova publicada baixo o título �Lugo
necesita con toda urgencia el matadero
industrial. Representaría la base del
resurgimiento de nuestra provincia.
Declaraciones del gobernador civil señor del
Valle Vázquez�7 comentan que en novembro
de 1949 o gobernador civil mandou escritos
ao ministro de agricultura e ao director do INI
para que algún dos matadoiros da rede
nacional de frío industrial se crease en Lugo.
O ministro recollera a petición.

Trapero Pardo presta a súa pluma a este
proxecto con varios traballos. En �Temas
provinciales. El matadero industrial y la solución

del problema�8 indica,
para xustificar a
necesidade de
creación do
ma tado i r o ,
que a todos
os

argumentos
q u e
f i gu raban

en artigos
an t e r i o r e s
había que
engadir que
nos últimos
anos as
reses en
Lugo viñan
s u f r i n d o

unha perda media de 30 quilogramos xa na
corte pola falta de pensos. En �Temas
provinciales. Dentro de Galicia, en la provincia
de Lugo�9 comenta que Lugo é a localidade
mellor situada porque se presenta equidistante
das áreas produtoras de Pontevedra,
Ortigueira, Ourense, etc. Amais, tampouco
convén que o matadoiro estea lonxe dun
aeroporto porque vaticina que en poucos anos
o traslado da carne se fará en avión. En
�Temas provinciales. La necesidad de un
matadero industrial�10 comenta que contra o
que opinan os pesimistas o matadoiro si verá
a luz porque é moi necesario. Tamén indica
que non están acertados os que opinan que
o campesiño galego, moi inmobilista, non o

4 27.2.1948 5 28.2.1948 6 22.5.1948 7 13.2.1950 8 15.2.1950 9 21.2.1950 10 24.2.1950
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verá con bos ollos e preferirá a transacción
tradicional nas feiras. En �Intereses
provinciales. El momento oportuno�11 opina
que non se debe pospoñer máis tempo a
construción e que todos os intereses
económicos da provincia deberían implicarse
no mesmo.

No artigo �En torno al problema de la
construcción de mataderos industriales. Ayer
se celebró una importante reunión de la
Diputación provincial�12 informan de que nesa
reunión interveu Rufino Baltrán, comisionado
polo INI, quen explicou os termos en que o
plan está concibido, a finalidade, características,
etc.

No mes de maio coñecemos por primeira
vez a existencia dunha polémica coa vila de
Monforte con respecto ao lugar onde debe
estar situado o matadoiro. En �Otra vez el
problema del matadero industrial �13 remiten
a unha noticia publicada no Faro de Vigo
segundo a cal este se instalaría en Monforte,
pero aclaran que nada hai oficial que o
confirme e que a situación idónea é Lugo.
Uns días máis tarde continúan afondando no
tema cando publican co título �Se construirá
en Monforte el Matadero Industrial de Galicia�14
que na tarde do domingo se recibiu no concello
unha comunicación do INI indicando que se
emprazarían en Monforte unhas grandes
instalacións con matadoiros frigoríficos.

Seguimos tendo novas sobre a polémica
da ubicación e así en �En torno al matadero
industrial de Galicia�15 fan referencia a un artigo
de La Region no que se dicía que o matadoiro
se debe construír en Ourense ou en Monforte.
Comentan que agora Ourense compite por el
como antes o fixera Santiago, pero eles
reafírmanse na súa idea de que os lugares
idóneos son Lugo capital ou Monforte.

No mes de xullo celebrouse unha reunión
convocada polo gobernador (�El matadero
industrial de Galicia. Hoy se celebra una
importante reunión�16 ) á que asistiron os
presidentes das Cámaras Oficiais Sindicais
Agrarias e os das Xuntas Rectoras das Unións
Territoriais de Cooperativas do Campo de
Galicia para estudar cuestións relacionadas co
tema do matadoiro.

En novembro co título �Realización del
matadero industrial. Una obra decisiva para la
economía de nuestra región17 � informan de
que no decreto de Presidencia do 17 de
novembro se dan as normas para a creación
dunha empresa que constrúa e explote unha
estación frigorífica na zona noroeste de
España. Considera esta creación �un paso

decisivo para la industrialización de nuestra
producción ganadera de carne�.

No pleno do concello celebrado o 9 de
marzo o alcalde deu conta da constitución da
empresa que construirá os frigoríficos para
industrias cárnicas, dentro da que figuran os
matadoiros industriais18 . Para contribuír ao bo
fin da empresa, na sesión celebrada en maio
de 195119 , deciden ofrecer terreos para a súa
instalación ata as 10 hectáreas que se xulgan
necesarias, condución de augas gratuitamente
de aceptárense un dos terreos ofertados e
construción de rede de sumidoiros precisos
de optarse por outros distintos.

Coa inicial de T. publícase o artigo �El
matadero industrial�20 no que informa de que
se reúnen en Madrid un representante do INI
e os industriais que aportan un tanto por cento
do capital para o desenvolvemento da rede
de frigoríficos para as industrias cárnicas. En
abril de 1951 unha comisión do INI trasladouse
a Lugo co obxectivo de valorar o mellor lugar
para situalo21 .

Sabemos tamén que no II Congreso
Regional Sindical Agrario celebrado en
Compostela se tratou o tema do Matadero
Industrial único en Galicia22 .

Tamén a Deputación interveu no tema.
Nunha recensión sobre as reunións desta
institución publicada o 1 de abril de 1951
recollen unha iniciativa do deputado Roca verbo
da necesidade de pronunciarse sobre a mellor
ubicación e decidiron que fose o termo
municipal de Lugo. Sobre a situación da
industria e o posicionamento da deputación
publícase un artigo en �Cartas al director�
titulado �El tema del matadero industrial�23 no
que fai referencia á polémica existente entre
as cidades de Lugo e Monforte sobre a
ubicación e a conveniencia de que a
deputación se posicione ou non sobre ese
tema. Na sesión da Deputación celebraba o
30 de abril dese ano decídese que �La
diputación contribuirá a la instalación del
Matadero Industrial en la provincia tomando
a su cargo los accesos por carretera� 24 . Non
se pronuncian sobre a situación e indican que,
sexa onde sexa dentro da provincia, esta
institución se encargará da construción de
accesos precisos e directos por estrada.

Rof Codina en �Galicia pecuaria.
Iniciativas, realidades y porvenir de los
Mataderos Industriales�25 infórmanos de que
a primeira vez que se abordara a creación

11 14.3.1950 12 15.3.1950 13 10.5.1950 14 23.5.1950
15 8.6.1950 16 11.7.1950 17 30.11.1950

18 �Sesión del pleno del Ayuntamiento� (10.3.1951)
19 �Sesión del pleno del Ayuntamiento. Ofrecimiento para la
instalación de un matadero� (8.5.1951)
20 13.3.1951 21 29.4.1951 22 31.3.1951 23 21.4.1951
24 1.5.1951 25 28.4.1951
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dun matadoiro industrial en Lugo fora en 1909,
a iniciativa da Cámara de Comercio. Propón
tomar como modelo de xestión do que agora
proxecta o INI os que funcionan en
Dinamarca. Volve intervir no tema no traballo
�Captando hechos para Galicia. Un matadero
industrial a la moderna�26 onde propón como
exemplo unha fábrica de produtos cárnicos
instalada en Berna (Murcia)

No mes de xuño publican que
hai �Satisfacción d e l

Ayuntamiento por el acuerdo de emplazar
el Matadero en nuestra capital� 27 . Uns días
máis tarde co título �Perspectivas económicas
de Lugo�28 informan de que se pensa redactar
o proxecto con rapidez e de que xa existen
contactos para a adquisición de maquinaria.
Tamén se sacarán a concurso as obras de
acceso ás que deputación e concello prestarán
a máxima cooperación.

Comezan a dar datos sobre o
funcionamento e así sabemos que cada
vendedor poderá escoller entre vender a Frigsa
ou a outros, isto é, o mercado será libre e
que a compra de gando se levará a cabo en
toda Galicia. Tamén se comenta que en Lugo
se montará �la mejor y más moderna fábrica
de curtidos de España�.

Non está decidido o solar onde se
instalará a empresa e este tema adiáse ao
seguinte consello de Frigsa. Pénsase que o
prezo das obras superará os cen millóns de

pesetas.
O alcalde Pardo y Pardo Reguera

manifesta a súa satisfacción polas xestións
realizadas. Nunha entrevista publicada no mes
de xuño �Un año de labor al frente de la
Alcadía�29 á pregunta de se está contento co
labor de xestión realizado responde
textualmente: �Pues si. Tengo varios e
importantes motivos de satisfacción ya que
una serie de interesantísimos problemas que
entonces se debatían han sido felizmente

resueltos. Me refiero naturalmente, al
Matadero
Industrial
de Galicia,
q u e
definitivamente
s e r á
emplazado
e n
nuestra
ciudad�.

N o
traballo �El

M a t a d e r o
Industrial de Galicia.

Trascendental reunión en el
Ayuntamiento�30 informan de

que o día anterior houbo unha
reunión na que o alcalde informou ás

representacións de organismos e entidades
da nova situación creada polas peticións
formuladas por FRIGSA para o construción
en Lugo do Matadoiro. Na Asemblea
estudáronse as medidas que se deben tomar
para converter en realidade esta construción,
satisfacendo o pedido sen lesionar os intereses
municipais.

En Novembro do 1951 dinnos que �Las
obras del Matadero Industrial de Galicia
comenzarán en breve�31 , porque continúa con
ritmo acelerado a adquisición de terreos e que
foi aprobado o anteproxecto dos edificios da
factoría �con lo que se puede asegurar que
las obras no tardarán en comenzar�.

Na Sesión da Comisión Permanente do
Concello32 de fins de decembro de 1951 dáse
conta da sinatura de compromiso con FRIGSA.

Vívese a construción da nova industria
con optimismo e así no artigo �Lugo vive sus

26 9.5.1951 27 3.6.1951 28 13.6.1951 29 22.6.1951 30 8.11.1951 31 29.11.1951 32 28.12.1951
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mejores momentos ante la construcción del
nuevo matadero industrial�33 fan referencia a
un artigo de Waldo de Mier publicado en El
Alcázar onde se dicía que �Por sus
proporciones, por la capacidad de su trabajo,
por su cerrado ciclo de aprovechamiento
industrial, el matadero de Lugo bien pudiera
ser comparado con cualquiera de los de
Chicago, fabuloso, grande, inmenso�.

Dá os datos seguintes:
-Custe: máis de cen millóns de pesetas.
-Emprazamento: �Se han escogido los

terrenos de San Lorenzo de Albeiros, entre la
carretera de la Coruña y la vía del ferrocarril y
sus instalaciones abarcan tanto espacio como
la mitad del Lugo actual�.

-Vivencia na cidade: �Los lucenses ...
van todos los domingos a inspeccionar las
obras. Y cada día ven adelantarse
gigantescamente lo que ha ido ya
transformando la piel de Lugo en estos
contornos de la capital�.

-Obras: �Para conseguir explanación
sobre la cual habrá de ir asentada esta
inmensa factoría se ha tenido que hacer una
vastísima obra de ingeniería: remover
centenares de millares de metros cúbicos,
dejar lisas unas pequeñas lomas y rellenar
vaguadas�

-Edificios: un só edificio dos múltiples que
formarán o complexo abrangue 10000 metros
cadrados e ten unha altura de cinco plantas.
Nel irá o lugar de sacrificio de reses,
aproveitamento de glándulas e despoxos,
torres de atomización do sangue, etc. Outras
construcións serán cortes, garaxe, laboratorios,
oficinas, etc.

-Número de reses: contabiliza que
pasarán por el diariamente 500 reses vacúas,
10000 lanares, centenares de cerda e millares
de volatería.

-Número de traballadores: calcula que
terá uns 4000 obreiros.

Confía amais en que este matadoiro
atraia outras industrias e o comercio e di que
con el Lugo �se considera ya el Vigo de la
carne en España� e en que irá cambiando
�radical y rápidamente el signo de una ciudad,
elevándole a un signo industrial que antes no
tenía�.

En maio de 1953 os conselleiros de
FRIGSA comprobaron a marcha das obras
(JMC �Matadero y ganado lucense�34 ) e viron
a total transformación da zona: �El hierro y el
cemento, el trepidar de las hormigoneras y el
quehacer de la albañilería han tomado cartas
de naturaleza donde antes había agreste

aroma y actividad labriega�. En febreiro de
1954 visita as obras o Presidente do Consello
de FRIGSA, D. Rufino Beltrán, acompañado
do enxeñeiro director das mesmas35 .

En xullo quen as visita é Juan Antonio
Suanzes, Presidente do INI36 , que chegou con
varios conselleiros e altos cargos. Nas
instalacións agardábano o presidente da
sociedade (D. Rufino Beltrán), o gobernador
civil (del Valle Vázquez) e o alcalde (Sr. Ameijide
Aguiar) e visitaron as instalacións, en especial
os pavillóns onde xa comezara a montaxe de
diversa maquinaria.

Ampla información sobre este tema
témolo no traballo de F Rivera Manso �El
Matadero Industrial�37 do que extraemos os
seguintes datos:

-Está proxectado para un sacrificio medio
diario de 400 cabezas de gando vacún,
aumentada esta cifra nun 25% nos meses
de setembro, outubro e novembro e reducida
a un 25% nos de abril, xuño e agosto.

-Comparando as capacidades básicas da
industria coas de España e Galicia e coas
capacidades de exportación a outras provincias
desde o noroeste:

-Total España: 162,000 TN
-Total NO España: 75,000 TN
-Exportación NO: 30,000 TN
-Frigsa: 14,500 TN

- En gando de la o proxecto é sacrificar
4,500 reses diarias de setembro a novembro.

-No de porcos 150 reses diarias e en
aves calcúlase que poden sacrificarse para a
exportación a outras zonas por riba dos
60,0000.

-Na exportación de ovos, calcúlanse
catro millóns de ducias anuais.

-En canto á industrialización de
subprodutos condénsase en : coiros, sangue,
graxas, decomisos e carnes insás, ovos,
glándulas, tripas, despoxos, fertilizantes,
cornos, pezuños e pelo.

-No edificio central ou matadoiro
quedarán instaladas as zonas de matanza,
os pavillóns de mantemento, matadoiro
sanitario, as cámaras térmicas, o laboratorio,
a subestación de transformación, as oficinas
e servizos, garaxes e talleres, currais e cortes.

O emprazamento de todo este grupo
estase levando a cabo sobre unhas 18 áreas
e o volume de obras e instalacións contratadas
elévase a 73 millóns de pesetas.

Nun artigo publicado por Olga de Castro
Varela baixo o título �La industria lucense�38
dísenos que: �Nada digamos de nuestros
mataderos industriales, pues la Chacinera

33 28.11.1952 34 21.5.1953 35 11.2.1954 36 23.7.1954 37 5.10.1954 38 27.10.1955
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Monfortina, Industrias Abella y sobre todo la
FRIGSA, con su gigantesca factoría son un
auténtico exponente que coloca a Lugo al lado
de las ciudades de mayor fama por su potencia
económica y fabril�.

A inauguración.
O día 15 de setembro de 1956, na

primeira páxina e con ampla cobertura publican
a noticia de que �Altas jerarquías del Estado
presenciarán hoy las pruebas
oficiales del gran Matadero
Frigorífico de Galicia. El vasto
complejo industrial de FRIGSA se
pone en marcha. Cerca de 200
millones de pesetas han sido
invertidas en las obras�,
acompañada dunha fotografía
panorámica das instalacións do
matadoiro e dúas de edificios
anexos.

As probas, ás que asistiron
�altas personalidades del I.N.I. y
de FRIGSA� comezarán ás catro e
media da tarde. Tamén se remite
aos lucenses
cando din que �El
pueblo de Lugo, en
tan señalada
ocasión, acudirá a
la hora anunciada
a los alrededores
de esta planta
industrial para
testimoniar al
Estado español su
agradecimiento por
haber elegido
precisamente esta capital para el
emplazamiento de uno de los más gigantescos
mataderos que hoy existen en el mundo�.

Dan información do proceso das obras:
�durante cerca de cinco años, sesicientos
obreros, trabajando sobre un terreno cuajado
de profundos desniveles y con una extensión
de 160.000 metros cuadrados, han construido
esta factoría que resiste con largueza la
comparación con las más importantes en su
género en Europa y que constituirá una fuerte
inyección de optimismo y vitalidad para la
economía de esta Región basada casi
esencialmente en la riqueza ganadera�.

En canto aos materiais, dinnos que se
usaron 14.000 toneladas métricas de cemento
e dous mil de ferro. A superficie edificada é
de 38.000 metros cadrados. A apartadoiro
ferroviario supera o medio quilómetro de
extensión e os peiraos (non menos de cinco)

para tren e camións, os cen metros. A
lonxitude total das rúas son dous quilómetros
e a anchura máis de sete metros. A potencia
da central de transformación de enerxía
eléctrica é de 3.200 K.V.A. e a produción de
vapor acada os 10.500 kg/h.

Polo que se refire ao volume de traballo,
en oito horas poden ser sacrificadas 500 reses
de gando vacún, 250 de porcos, 3.500 de
gando de la e 12.000 aves. As seccións de
aproveitamentos industriais (sangue, ósos,

tendóns, residuos, graxas)
poden producir 20.000
quilogramos dos distintos
produtos en cada día de
traballo.

Alejandro Armesto
publica na mesma data39 o
artigo �El Matadero y Lugo�
do que tamén extraemos
importantes datos. Sabemos
que o I.N.I. se reserva o
80% dun capital constituído
por 200millóns de pesetas que
parece que se vai ampliar 100
máis porque o custe das

obras son 180
millóns. O resto
do capital
pertence á
iniciativa privada.

R e m i t e
tamén a que
outras cidades
galega lle
disputaron a
Lugo o
emprazamento
da industria,

pero que finalmente primaron os motivos
económicos e xeográficos �Lugo, situado
privilegiadamente en el centro de Galicia y Lugo
inagotable despensa nacional de vacuno�.

No mesmo artigo infórmannos do
potencial gandeiro da provincia de Lugo:
sabemos que se exportaban, sobre todo a
Madrid e Barcelona, unhas 100.000 cabezas
de gando vacún anuais cun peso aproximado
de 22.000.000 de quilos. Para transportar
estes animais eran necesarios 3,350 vagóns
que custaban 3,500 pesetas cada un. A res
minguaba na viaxe uns 10 quilos que a un
prezo medio de 18 pesetas supoñía unha
perda de 18 millóns. O xornalista ofrece este
datos para incidir na vantaxe que supón o
matadoiro desde o punto de vista económico
tanto para os campesiños coma para os
consumidores (o aforro contabilízao en 25
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millóns de pesetas). A estas melloras
económicas relacionadas co gando vacún
súmanse as que ofrecen os outros aspectos
da factoría (sacrificio de gando de la, aves,
porcos e subprodutos que sairán delas) e que
axudarán a levantar a economía da provincia
e a resolver �el problema social de la ocupación
de brazos, por cuanto estas nuevas fuentes
de riqueza y las industrias derivadas que se
creen a su sombra, podrán absorber una gran
masa de campesinos que, por falta de centros
donde dedicar su actividad, emigran a
Hispanoamérica o a otras provincias
españolas�.

Ao día seguinte, 16 de setembro de 1956
atopamos tamén na primeira páxina e con
ampla cobertura fotográfica, asinada por
Armesto, a reportaxe titulada �Franco
presenció ayer la puesta en marcha del gran
Matadero Industrial de Galicia�. Sabemos que
percorreu as instalacións acompañado dos
ministros de Industria (Sr. Planell), Comercio
(Sr. Arburua) e Exército, amais do presidente
do I.N.I. (Sr. Suanzes) e do presidente do
Consello de Administración de FRIGSA (Sr.
Beltrán). Numeroso público estaba
congregado na explanada central da
instalación. Había 13 anos que o xefe do
estado non visitaba a cidade, concretamente
desde o ano 1943 cando lle fora imposta a
Medalla de Ouro da cidade. Permaneceu nas
instalacións desde as 16.30 ata as 19.00 horas
e presenciou:�todo el proceso industrial del ciclo
cárnico, desde que el ganado entra en el
establo capilla, hasta que, mondo, lirondo y
cuarteado, la última de las cadenas � el tiro
liro que dicen en el curioso argot del ramo- lo
deposita sobre los vagones frigoríficos�.

O funcionamento: áreas, labor
social, materia prima,
funcionamento.

O 28 de outubro do mesmo ano 1956
informan de que �Verificadas
satisfactoriamente las pruebas, el Matadero
de FRIGSA comenzará a funcionar de un modo
normal en el mes próximo� e que �todos los
elementos relacionados con la ganadería
podrán utilizar las nuevas instalaciones�.

Aparece tamén unha fotografía do
edificio central do matadoiro cuxa cuarta planta
(nave de sacrificio) estaba unida con pontes
á zona de currais e cortes. Os camións
cargados de reses podían chegar ata esta
planta. Outra parte deste edificio principal
constaba de cinco pisos e tamén tiña sotos
para diversos servizos.

Publican unha entrevista co director xeral
da empresa, Álvaro de Ansorena e Sáez de
Tejada, para informarse das probas que se
están a realizar antes de poñer en
funcionamento a factoría. As probas son
satisfactorias e o director atribúeo á moderna
maquinaria unida ao persoal experto. Tamén
di cales son os fins que se perseguen con
esta empresa: axuda aos produtores de
gando no sentido de que contarán cun
mercado permanente de compra dos seus
produtos, manter prezos estables e ofrecer
ao vendedor medios de conservación dos
produtos e seguridade nos pagos.

Insiste en que como obra dependente
do I.N.I. non ten unicamente unha finalidade
económica senón tamén social �mejora de la
ganadería, elevación del nivel de vida del
productor, más regular distribución de los
artículos de primera necesidad, etc�.

Á pregunta sobre os medios de
abastecemento da factoría indica que serán
�amplísimos� e que todos os interesados poden
chegar coas súas reses ao matadoiro, tanto
produtores coma cooperativas do campo. A
forma de compra tamén será variada, pode
vender a res en vivo e desentenderse dela
ou encargar o sacrificio e vender el a carne e
os despoxos. Tamén sabemos que xa foron
enviados con éxito ao mercado, en proba,
carne e despoxos.

O 13 de novembro do mesmo ano
publican que �Los asambleistas del Centro
Experimental del Frío visitaron en Lugo las
instalaciones de FRIGSA�, desprazados desde
Madrid e atendendo á invitación do presidente
do Consello de Administración. Valoran desde
El Progreso esta visita porque �viene a
demostrar, no sólo la importancia industrial que
tienen las instalaciones de FRIGSA en Lugo,
sino también el interés que han despertado
en los medios nacionales, ya que a la presencia
de los asambleistas del Centro Experimental
del Frío, se ha unido la de los periodistas
madrileños representantes de todos los diarios
de la capital de España�.

O 8 de xaneiro de 1957 temos noticia
do �Reparto de juguetes y obsequio a las
familias de los empleados de FRIGSA�. Desta
reunión, que tivo lugar no salón comedor dos
empregados o día de Reis, di o xornal: �En la
simpática reunión reinó la mayor alegría,
poniéndose de relieve el espíritu cristiano y
social de la Empresa�. Conectada con esta
temos a nova publicada o 26 de marzo de
1957 titulada �Terminación de las conferencias
cuaresmales en la Factoría de FRIGSA� . Á
misa de remate, celebrada nun altar levantado
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nunha das dependencias, asistiron o bispo
auxiliar e autoridades locais. Despois dos actos
relixiosos os empregados foron obsequiados
pola empresa cun almorzo.

O 16 de xaneiro de 1957 informan de
que �Representantes de entidades de diversas
partes de España asisten a una subasta de
pieles en F.R.I.G.S.A�. Na poxa había 111 lotes
de coiros, cun total de catro mil peles,
procedentes dos sacrificios realizados ata
daquela. Polo que parece a subhasta espertara
expectación entre as persoas que se
dedicaban á industria das peles que chegaron,
entre outros lugares, de Palma, Barcelona,
Valencia, Madrid e Euskadi. Celebrouse co
sistema de pregos cerrados e asistiron sobre
30 licitadores.

O 17 de xaneiro de 1957 publican unha
ampla reportaxe asinada por Trapero Pardo
co título �Una factoría lucense en un día de
labor. El Matadero de FRIGSA abre amplias
perspectivas a la
ganadería lucense�.
Aparecen fotos da nave
de sacrificio, do lavabo
e sala de duchas para
mulleres e do momento
de entrada na báscula
para pesar as reses que
entregan os labradores.

Os donos das
reses presenciaban o
sacrificio e agardaban
ata saber o peso
exacto das mesmas,
segundo declara o
director da empresa,
Álvaro de Ansorena.
Non había días e horas
precisas para a entrega
do gando, podía facerse
�a cualquier hora del día
o de la noche�.

O 19 de xaneiro
de 1957 comezan a
aparecer anuncios
publicitarios da empresa
onde figuran os prezos
dos diferentes tipos e
clases de carnes amais
de notas importantes tales como que o gando
debe vir acompañado de �guía sanitaria
expedida por el Inspector Sanitario a quien
corresponda�, que a empresa non adquirirá
os animais que a xuízo do servizo de inspección
veterinaria oficial non sexan aptos e que a
entrada na factoría de gando en venda ou
para facer uso dos servizos de sacrificio pode

realizarse calquera día de oito da mañá a dez
da noite para partidas inferiores a cinco reses
e concertar previamente cita por teléfono, por
escrito ou verbalmente, para partidas maiores.
Este tipo de anuncios aparecen publicados na
fin de semana, o domingo e en ocasións tamén
os sábados, e no mesmo indican os prezos
que rexerán na semana seguinte39 . Sabemos
por eles que non se adquirían animais cun
peso inferior aos 160 quilogramos.

A factoría contaba cun servizo de recollida
de gando por zonas da provincia. Comezan a
anuncialo o 12 de marzo cando poñen en
coñecemento dos interesados que �la recogida
de ganado anunciada para el domingo día 17
de los corrientes, en la zona de Abadín,
Mondoñedo, Lorenzana y Valle de Oro, ha
sido fijada para el día seguiente lunes día 19�
e seguen en datas sucesivas indicando os días
e horas en cada zona.

O 14 de abril de 1957 comeza a
publicación dunha serie de anuncios relativa á
compra de ovos, que deben entregarse na
factoría todos os días laborables entre as 9
da mañá e as 6 da tarde.

María X. Rodríguez Valcárcel
40 Cfr. El Progreso, 26.1.1957, 23.2.1957, 2.3.1957, etc.
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Entrevista a D. Rafael Ratón,
directivo de FRIGSA
D. Rafael Ratón Muñoz comezou a traballar en FRIGSA en abril de
1961, cando contaba con 44 anos, para cubrir a substitución do
subdirector. Nos longos anos que permanceu na empresa, desenvolveu
tarefas de dirección. Conversamos con el para coñecer desde dentro
e de primeira man varios aspectos do funcionamento da factoría.
Agradecemos a súa amable colaboración que nos permite rescatar
algúns aspectos do pasado desta empresa.

Datos estatísticos Por que en
Albeiros? Pola súa
facilidade de acceso para o gando dada a
proximidade á estrada Madrid-A Coruña e ao
ferrocarril.
Houbo algún problema coa compra de
terreos para construír a factoría? Os
normais, agravados por pertencer a varios
propietarios de pequenas e medianas parcelas.
Cales eran os edificios iniciais?
Construíronse todos á vez. Inaugurouse con
todos os edificios e instalacións terminadas.
Cando cre que o funcionamento da
factoría estivo no seu mellor momento?
De mediados dos sesenta a comezos dos 70.
Cando comeza a decaer? A finais dos 70.
Foi reducíndose a actividade; as instalacións
foron quedando obsoletas e os gastos de
explotación rebaixaban o beneficio bruto.
Como foi o proceso ata a desaparición?
A nova dirección estimou que sería conveniente
construír unha nova factoría, máis funcional,
que se financiaría coa venda dos terreos da
empresa �unhas 16 Ha- que a principios dos
anos 80 xa quedaban practicamente na zona
urbana. Construíuse outra factoría en
Lamablanca na que seguiron as súas
actividades que foron languidecendo ata que,
despois de reportar perdas importantes,
cerrou. O que veu despois xa é outra historia.
Que consecuencias tivo no barrio a súa
desaparición? E na cidade? Tendo en conta
que xa levaba anos sen apenas actividade,
moi poucas. Máis afectado foi o persoal,
moitos vivían no barrio e agora tiñan que
desprazarse a traballar a Lamablanca. Á
cidade non lle afectou. Como contrapartida a
cidade e o barrio gañaron un parque e locais
para actividades culturais e deportivas.
Coa factoría, que desaparece? Un símbolo.
Durante anos foi a única factoría importante
de Lugo (ata 600 empregados entre obreiros,
técnicos, administrativos e directivos).

Cantos empregados tiña a factoría? Chegou
a uns 600; aproximadamente a partes iguais homes
e mulleres e a maioría entre 30 e 50 anos. Foi
descendendo ata menos de 100.
Estaban sindicados? Todos. Era obrigatorio.
Onde vivían os traballadores? Case todos na
Milagrosa, Albeiros, Feixoo e arredores.

Condicións laborais
Como eran os salarios? Bos, amais
cobrábanse primas de produción.
Producíanse accidentes? Con bastante
frecuencia cortes, contusións, etc., pouco
graves en xeral.
Con quemedidas de seguridade contaba
a factoría? As regulamentarias. Había médico
e ATS de empresa todo o horario laboral.

Organigrama da empresa
Que cargos directivos había? Presidente
do Consello de Administración, Director Xeral
e tres directores adxuntos.
Que cargos intermedios había?
Capataces, xefes de sección, técnicos, todos
dependendo do seu xefe de persoal.
Que tipo de obreiros? De oficio e peóns.
En cumprimento das normas sanitarias a
factoría contaba cun equipo formado por
veterinario xefe e veterinarios adxuntos que
daba revisión permanente.
Había traballadores eventuais? En que
momento? Con que funcións? Non, non o
autorizaban as leis laborais vixentes.

Historia da factoría
Por quemotivos se elixiu Lugo para a súa
instalación? Elixiuse Lugo despois dunha
agre pugna con Monforte porque se considerou
que era o centro estratéxico para a reunión
de gando vacún de Galicia. Lugo e arredores
era a zona de maior contribución.
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Existe aínda algún destes edificios? Case
todos, destinados a centros de ensino,
biblioteca e instalacións deportivas. Demoleuse
o matadoiro e salas de despece e cámaras e
tamén o edificio da factoría e unha fábrica de
pensos que se construíra en terreos cedidos
a Uteco. Os talleres e garaxes son o Auditorio
Gustavo Freire.

Capital
Había investimento institucional ou
privado? En que porcentaxe? Os
traballadores eran accionistas? Nalgún
momento foron repartidos beneficios
cos traballadores? Frigoríficos Industriais de
Galicia (FRIGSA) era unha SA estatal na que
o INI posuía case todo o capital, cunha
mínima participación testemuñal de
empresarios do sector gandeiro. Os
traballadores non eran accionistas nin nunca
participaron nos beneficios.
Como se accedía á factoría? Quen fixo
os accesos? Quen os conservaba? Como
enlazaba a liña ferroviaria coa factoría?
Pola estrada xeral Madrid- A Coruña, do
Estado, que se ocupa do seu mantemento.
O tren utilizaba un desvío da rede xeral que
se estendía ao longo da zona de carga e
descarga do matadoiro. O apartadoiro foi
construído e financiado por FRIGSA.

Chegada da materia prima
Os animais que chegaban á factoría eran
enviados directamente polo gandeiro?
Sabía este canto ía cobrar pola súa res?,
Quen lle pagaba?, Quen mercaba os
animais?, Onde?, A empresa tiña o seu
propio parque de vehículos? Cantos?, A
factoría criaba o seu propio gando? Unha
parte mínima eran enviados directamente
polos gandeiros. O prezo fixábase previa
clasificación e de acordo co mercado.
Pagábase directamente nas oficinas da
empresa. Se o gando era adquirido en feiras
e mercados pagábase nese momento e por
pagadores da Empresa. Para elo a empresa
contaba cunha rede de compradores e cun
parque de camións axeitados e empregados.
Que procesos había no tratamento da
carne? En que dependencias?, Como se
trataban os coiros?, Que se facía coas
vísceras e cos despoxos?, Que outras
actividades se efectuaban? Sacrificio dos
animais, tratamento propio das carnes e
almacenamento en cámaras frigoríficas. Os
coiros salgábanse e almacenábanse para a
súa venda a fábricas de curtidos. As vísceras
preparábanse para o consumo e os

�despoxos� (hastas, �pezuños�, rabos, etc)
almacenábanse e servían para usos industriais.
Unha parte das carnes despezábanse en salas
acondicionadas. Outra faceta do matadoiro �
en instalacións axeitadas- foi o sacrificio de
aves que eran aportadas e comercializadas
por SWIF
Vendíase fóra de Galicia?, E fóra de
España?, Dentro da cidade, onde se
comerciaban os produtos? O mercado era
o territorio nacional; para a súa distribución a
factoría contaba cun parque de camións
frigoríficos e tiña un concerto con trens para a
utilización de vagóns frigoríficos. En Lugo capital
tiña aberto un posto de venda directa ao
público na Praza de Abastos.
Os traballadores podían adquirir os
produtos? Había algún lugar concreto a
onde se tiñan que dirixir para
adquirilos?, En que condicións e que
cantidade? Os traballadores podían adquirir
os produtos da empresa nun posto de venda
nas propias instalacións, a un prezo bonificado
e en cantidades proporcionais ás necesidades
familiares de cada empregado.

Ámbito social. Formación
A factoría exercía algunha actividade
social cos traballadores e as súas
familias? Tiña unha faceta formativa e
primaba a promoción interna? Contaba
cunha escola de párvulos, custeando
profesorado, material e local. Dispuña dun
grupo de vivendas que aínda existen
practicamente ao lado da factoría que
adxudicaban aos obreiros que máis as
necesitaban, cobrando un aluguer simbólico.
A finais dos 70, recolocaron os seus
ocupantes por un prezo tamén simbólico. Tiña
un comedor para os seus empregados no que
podía comer quen quixese a prezos moi
beneficiosos. Na festa de Reis repartíanse
regalos aos nenos dos obreiros e empregados.
O persoal ía formándose pasando polas
diversas fases dos procesos, guiados polos
xa especialistas en cada unha e
promocionaban segundo a súa valía, dentro
das limitacións que impoñía a lexislación laboral.

Outras actividades
Fabricación de fariña de sangue e fariña de
ósos. Fundición de graxas. Fabricación de
chourizos. Fabricación de carne en conserva
(enlatadas), marca Ponte Miño.
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A visión dos traballadores
No momento en que decidimos comezar este traballo pareceunos
prioritario coñecer as vivencias e opinións dos traballadores e
traballadoras, as motivacións e circunstancias para comezar o seu labor
profesional en FRIGSA. É por iso polo que decidimos pasarlles unha
enquisa na que indagabamos cuestións relativas aos seus comezos na
empresa, as condicións laborais, o coñecemento do funcionamento da
mesma en aspectos como procedencia do capital, organigrama,
funcionamento, momentos de esplendor e decadencia, etc.

porque para o réxime franquista non eran
factibles os traballadores sindicados�. Outros
dan cifras concretas, 300, 200, ...

Os traballadores vivían maioritariamente
en Albeiros, Gándaras, avenida da Coruña,
arredores da factoría, Ramil, e vivendas de
Frigsa. Esta última é a resposta máis repetida
e con respecto a estes edificios dísenos que o
valor aproximado dos mesmos eran 265.000
pesetas.

Condicións laborais
En canto á relación dos salarios co nivel

de vida en xeral os traballadores valoran
positivamente os primeiros e así as respostas
oscilan entre altos, normais, 900 pesetas
�chegaba ben�, �bos�, �900 pesetas� e �7000
pesetas�. Algúns engaden como elemento
positivo que había economatos para eles.

Polo que se refire aos riscos laborais,
atopamos opinións moi diversas. Algúns din
que eran frecuentes �penso que case a diario�
e outros declaran que eran �poucos� ou
mesmo �un ao ano�. Os máis habituais eran
cortes cos coitelos ou con barras de ferro e
caída de reses enriba do traballador. En xeral
non consideran que influíran sobre a súa saúde
estes accidentes, que adoitaban ir
acompañados da baixa laboral pertinente, pero
en cambio si pensan que o fixo �o frío e a

Os traballadores: idade, sexo,
procedencia, residencia.

Contabilizamos un total de dez enquisas
realizadas a empregados e empregadas da
factoría, que comezaron a traballar na mesma
entre 1956 e 1963, cando contaban entre
quince e corenta anos.

As motivacións para o ingreso foron, ben
a apertura de novas seccións �A apertura da
sección de polos na que entramos os fillos
dos traballadores�, cambios de empresa
mellorando o salario, motivos económicos �os
cartos facían falta na casa e daqueles tempos
era o que había�, cambios de domicilio �era
de Betanzos e cando vin para Lugo era o que
había� ou �viña da aldea e era o que atopaba�,
ou modificacións nas circunstancias persoais
�quedei viúva�.

As actividades que desenvolvían dentro
da empresa eran administración, manipulación
e elaboración de alimentos, condutores ou
encargados de sacrificio (matarife), carga e
descarga ou sacrificio de aves.

En canto ao número de traballadores
non temos unanimidade, seguramente porque
traballaron en datas dispares. As cifras oscilan
entre os 400 (250 homes e 150 mulleres)
600, 650 ou 730.

As idades predominantes eran as
comprendidas entre os 16 e os corenta
anos. Algúns declaran que �a maioría, xente
nova�.

En canto á porcentaxe de mulleres e
homes, comentan que predominaban os
segundos e mesmo algúns dan unha
porcentaxe de 75% fronte a 25%.

En canto a se os traballadores estaban
ou non sindicados, as respostas son moi
diversas: �libre 10%�, "catro por cada
porta", "cinco de cada parte",
"practicamente ningún estaba sindicado,
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humidade�.
As medidas de seguridade que

recoñecen tradúcense en: �tiña médico e
practicante de empresa que cubrían
practicamente todo o horario da xornada
laboral�, �tiñamos que andar mollados pero
tiñamos médico de empresa�. O médico era
D. Efrén Arias e sabemos que contaban con
Raios X e que en caso de perigo os enviaban
á �residencia�. Cada dous meses pasaban
revisión médica e cada catro recibían a
inxección do tétano.

Organigrama da empresa
Os mandos ou cargos directivos dos

que os traballadores falan eran: Director Xeral
da Empresa, Xefes de Sector de compras e
vendas, Subdirector, e Presidente. Algúns
comentan que a dirección xeral estaba en
Madrid, que nun dos chalés vivía o director
de aquí e que o outro era para o director de
Madrid. Un deles foi don Basilio, pai de Paloma
San Basilio. Declaran que eran controlados
por encargados ou capataces e �mestres
con título�.

Non achamos unha resposta unánime
acerca da situación dos traballadores. Á
pregunta da posible existencia de
traballadores eventuais, atopamos desde
respostas negativas �Non, eramos todos
fixos, despois de pasar un período de proba
de tres meses� ata outras que nos din que
estes existían �no verán carga e descarga�
ou �si, con contrato e despois a facer plantillas�.

Historia da factoría
Tamén recollemos datos nas entrevistas,

máis ou menos precisos, sobre o proceso de
xestación da factoría e sobre a historia interna
da mesma:

-En canto aos motivos polos que se elixiu
Lugo para a súa fundación, as respostas que
atopamos inciden en que era un lugar
�céntrico�, que non había ningunha industria,
que primeiro a querían levar para Monforte e
despois polos traballadores se fixo en Lugo.
Un traballador comentounos que �primeiro ía
para Monforte, pero Antón Marcos tróuxoa
para Lugo�.

-En canto á situación no barrio de
Albeiros, dísenos que foi �polos terreos�
porque era un lugar con moito espazo, un
lugar amplo. Algúns falan de que �cederon
terreos� e outros de que �o barrio de Albeiros
era unha zona moi ben comunicada coa N-VI
e co ferrocarril�.

-Á pregunta de se houbo algún problema

coa compra de terreos para construír a
factoría, moitos contestan que non, outros
que houbo protestas e algúns aclaran que
existiron expropiacións de xente de Albeiros
con dereito de entrar a traballar: �os donos
dos terreos colocaban os seus fillos, entrou
todo o barrio a traballar�.

-Os edificios iniciais foron tres segundo
algúns traballadores; outros din que se
construíron primeiro os matadoiros, outros que
estes e as oficinas. Logo engadiríanse os
comedores. Outros afirman que primeiro
estaría o �matadoiro de vacún, despois de
porcos e máis tarde de cordeiros e cabras,

logo engadiríase o matadoiro de aves,
elaboración de carne, salas de despece,
oficinas e comedor�.

- Sobre o mellor momento da empresa
temos datos moi dispares, desde os que sitúan
os anos dourados nos inicios, na década dos
cincuenta e sesenta ata os que mesmo falan
dos setenta e oitenta; en canto á decadencia
falan en xeral dos anos oitenta e algúns
mencionan que �tiña altas e baixas coma
todo�. Como síntomas desta decadencia
estarían o aumento da cidade ao arredor, o
cambio político e social, que a situación xa
non era tan boa porque a cidade medrara e
os camións tiñan máis difícil acceso. Algúns
comentan que a desaparición foi �paulatina�.
Atribúen outros esta decadencia �á mala
xestión�.

- En canto ás consecuencias na vida do
barrio, o que máis se destaca é a perda de
postos de traballo, perda de vendas nos
comercios, perda de clientela nos bares.
Dinnos que �voluntariamente foron liquidados
os que quixeron e os outros foron para a
nova factoría de Lamablanca� e que coa
factoría desapareceron moitos postos de
traballo, perda de melloras para os
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traballadores e xubilacións anticipadas.

Capital
Neste punto atopamos opinións

dispares. Algúns din que existía investimento
institucional porque pertencía ao INI, e tamén
privado (de accionistas), que os traballadores
non podían ser accionistas, pero si se repartiron
beneficios con eles �estivo durante moito
tempo vixente a paga de beneficios que era
anual�.

Outros afirman que había os dous tipos
de investimento, en porcentaxes case idénticas
(51% e 49%), que os traballadores podían
ser accionistas e que non se repartiron
beneficios.

Outros responden que a empresa era
pública, só algún xefe tiña a posibilidade de
ser accionista e que non se repartiron
beneficios. Finalmente, atopamos o comentario
de que o capital era exclusivamente
institucional.

Accesos
Os accesos á factoría realizábanse por

estrada e por vía férrea en obras realizadas,
segundo nos din, por Varela Villamor ou polo
Estado e eran conservados por un cadro de
persoal de obreiros que algúns atribúen ao
Estado e outros a asalariados da factoría. A
liña ferroviaria enlazaba co complexo pola parte
sur e conectaba a plataforma de carga
directamente co tren.

Outros fálannos dos medios de
transporte dos traballadores para acceder ao
seu posto de traballo: �andando, en bicis e en
coche o que o tiña� e afirman que accedían
pola avenida da Coruña.

A materia prima
En canto á obtención da materia

prima sabemos que:
- Os animais que chegaban á factoría

eran enviados directamente polo gandeiro
e tamén polos compradores que tiña a
empresa. Os animais eran comprados na
zona rural: �nas aldeas e feiras� de Galicia,
e a factoría non criaba o seu propio gando.
Os compradores son denominados por algúns
�tratantes a soldo de Frigsa�.

- O gandeiro non sabía previamente o
que ía cobrar pola súa res: �ata que
chegaban coas reses, as examinaban os
veterinarios e logo as pesaban para determinar
o seu valor�. O prezo dependía de se o becerro
era de 1ª, 2ª ou 3ª e tiñan unha tarifa que se
publicaba na prensa. Tamén se nos di que
había dous tipos de carne: de primeira e de
segunda con diferentes prezos.

- Acerca de quen lle pagaba ao gandeiro
as respostas oscilan entre: o caixeiro, Lombao
o pagador, unha persoa específica da
Factoría...

- A empresa contaba co seu propio
parque de vehículos: algúns traballadores
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proporcionan cifras (4, 23-25 e tres turismos)
e outros só din que eran ·�moitos�. Os
primeiros coches de transporte pertencían á
empresa e despois foron privados. Un
traballador contaba que �O Palacio Del Mueble�
tiña un camión con frío.

En canto á manufactura da materia
prima sabemos que:

- Primeiro procedíase ao sacrificio, logo
sacábanse os coiros, despezábase, e máis
tarde viñan os produtos elaborados. Había
cámaras de refrixeración.

- Estes traballos levábanse a cabo nas
dependencias seguintes : matadoiro, triparía,
chacinería, enlatado, químicas, etc.

- Os coiros curtíanse ou salgábanse e
vendíanse, maioritariamente a Portugal. Outros
din que �algún particular os levaba para curtir�
ou que o facían os �tratantes�.

- As vísceras limpábanse e vendíanse
as que valían; o resto tirábanse. Outros din
que con elas se elaboraban pensos.

- Os despoxos cremábanse, segundo
uns, convertíanse en pensos, segundo outros
ou levábanas os tratantes. Os cornos
vendíanse para facer cornetas e mangos. O
esterco vendíase por quilo aos labradores, a
maioría aos colonos de Castro.

- Outras actividades conectadas eran:
da graxa e do sangue facíase fariña (por
proceso químico), envasado de callos,
chacinería, un matadoiro de polos �que era
dos americanos�, triparía, embutidos, roxóns.
Na terceira planta facían barras de xeo de
máis de corenta quilos para cada unha das
cámaras.

En canto á venda dos produtos non
atopamos opinión unánime verbo do mercado:

- Algúns afirman que se vendía fóra de
Galicia e fóra de España (Francia) e, dentro
da cidade, en case todas as carnicerías, nas
tendas de ultramarinos e nun posto da propia
Frigsa. Algúns precisan máis e indican que �os
callos de vaca ían todos para Madrid�.

- Outros din que non se vendía fóra de
España.

Unánime é a resposta de que os
traballadores podían adquirir eles mesmos os
produtos no economato, a prezo de custe ou
con descontos especiais. Algúns afirman que
non tiñan límite de unidades, pero outros si o
establecen (dous quilos ou tres quilos á
semana) ou aclaran que non podía funcionar
a revenda �o que nós queriamos, pero non
para vender�. En canto ao lugar a onde se
tiñan que dirixir para adquirilos dinnos que había
unha zona especial na Factoría, debaixo do
comedor. Tamén tiñan un economato onde

se compraba a bo prezo, que estaba situado
�onde está agora o dos anciáns�.

Ámbito social. Formación
Todos declaran que a empresa

organizaba unha comida anual e había un regalo
de Reis con almorzo e cestas. Outros falan
de bolsas e de prestamos sociais.

En canto á faceta formativa, algúns non
lembran este aspecto e outros si falan dela e
din que estaba canalizada desde a propia
empresa.

Polo que se refire á promoción interna
algúns din que se accedía por antigüidade ou
�se valía o traballador� mentres que outros
declaran que �facían o que á empresa lle daba
a gana�.

O alumnado que distribuíu e
recolleu as enquisas das que extraemos
os datos é o seguinte:
ALFABETIZACIÓN (NIVEL II):Mª Pilar
Aguiar González, Aurora Castro López,
Mª Gloria Rodil Álvarez
4º ESA: Mª Teresa Redondo, Mª Elena
Porto Fuentes (quen tamén proporcionou
as fotos que ilustran o artigo).
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O que foi ... o que é
A maioría dos edificios da antiga factoría de
FRIGSA seguen en pé. Estes son os novos usos
dalgúns deles.FR

IG
SA

Á dereita Casa da Muller, antiga vivenda do
director (1), e debaixo edificio do Proxecto
Home (2), antigas vivendas de directivos.

Á esquerda o centro EPA (3), á dereita Biblioteca
Municipal (4), antigas oficinas da factoría.
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Foto aérea
dos terreos
ocupados
pola antiga
factoría de
FRIGSA:
Fotomontaxe
realizada a
partir de imaxes

do SIGPAC

1. Casa da Muller 2. Proxecto Home 3. EPA 4. Biblioteca 5. Auditorium
6. Centro Social 7. Radioaficionados 8. Parque móbil
9, 10, 11, 12. Varios servizos municipais 13. Piscina 14. Casa da música
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A esquerda o Auditorio (5),
antiga sala térmica ou talleres e
garaxes, segundo diferentes
fontes, e á dereita o Centro
Social da Milagrosa (6), antigo
comedor e economato.

Á esquerda o local da Unión
de Radioafeccionados de Lugo (7)
e abaixo o Parque Móbil municipal
(8), antigos depósito de auga e
local que funcionou de corte,
almacén ou talleres, segundo

diferentes fontes.

FR
IG

SA



NNNNNº 1 - maio 20101 - maio 20101 - maio 20101 - maio 20101 - maio 2010 21

No que hoxe en día alberga varios
servizos municipais -en sentido

horario: saneamento (9), alumeado
(10), servizos varios (11) e obras

(12)- noutrora estaban salas térmicas,
sala de máquinas e talleres.

A piscina municipal (13) ocupa o lugar
do crematorio.

Na Casa da Música (14) funcionaba a
sala de peles cun depósito de auga.
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UXÍO NOVONEYRA, poeta do
Courel

O autor homenaxeado pola Real Academia Galega neste ano 2010 naceu en Parada
de Moreda (A Courel) en 1930 e faleceu en Compostela en 1999.

Pertence á terceira xeración de posguerra, a formada polos escritores nacidos en
torno á década dos trinta, a chamada Xeración dos Xogos Minervais, xa que neles participaron
a maioría dos seus compoñentes. Uxío comparte cos seus compañeiros certos trazos
xeracionais, pero sempre dentro dunha marcada independencia.

A súa poesía caracterízase pola integración temática; é unha poesía total, que
abrangue as coordenadas básicas da realidade, quedando moi marcadas a dimensión ecolóxica,
a existencial e a política.

Da súa ampla produción podemos destacar: Os eidos, Poemas caligráficos, Muller
para lonxe e Tempo de elexía.

Un dos seus libros máis representativos é, precisamente, os Eidos, un canto á vida
nas terras do Courel, e do que comentaremos algúns poemas:

TERRAS abesedas do Val d�Asnela i os Pradairos
por Fonte Preta arriba! Pasa o sol por elas

escazurrado
ouveando polas penas�

Terras do laz dend�o outo Nadal ó Entroido!
Os trousos polas ladeiras i os carambelos nos teitos.

Terras xabreiras de Parada e Sant�Eufemia!
Xeadas brancas e negras!
Castiñeiros do Estreito!

Prados da Veiga do Couso!
Hortigois charouveas meldrascos cardios i acedas!

No poema anterior o autor mestura elementos da orografía, da meteoroloxía, da
flora, da fauna�, facéndonos presentes montañas, vales, bosques e prados. Na nota
introdutoria do libro di Uxío Novoneyra: �As verbas diste libro son verdades nas terras outas e
solas do Courel. Nelas para non mancar as cousas sólo as nombro ou déixoas ir dun movimento
seu acostumbrado e natural�.

MOREDA das morodellas!
Nogueiras freixos da Barxa!
A Boca do Couto! As Augas
i a Devesa da Rogueira!

Baixando terra fragosa
dende a Fontiña de Rosa
hastra�o muiño das edras
peta a auga nas pedras
foza nas portas un touro
tecen as mozas na tea
un monte lonxe fumea

e vai muñando o boi louro�

Ademais dun dos elementos esenciais da natureza como é a auga, tamén están
presentes neste poema a riqueza vexetal e animal da bisbarra, así como os seres humanos
coas súas creacións (camiños, pontes, muíños�), cos seus traballos e coa súa vida.
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COUSOS de lobo!
Caborcos de xabarín!

Eidos solos
onde ninguén foi nin ha d�ir!

O lobo! Os ollos o lombo do lobo!

Baixa o lobo polo ollo do bosco
movendo nas flairas dos teixos
ruxindo nas follas dos carreiros

en busca da vagoada máis sola e máis
medosa�

Rastrexa
párase e venta

finca a pouta ergue a testa e oula cara o
ceo

con toda a sombra da noite na boca.

Neste poema vemos o illamento
do lobo como manifestación da soidade,
que xunto coas sombras e a noite simboliza
o desvalemento, o sensentido e a soidade
absoluta do ser humano.

TRONOU ventou e choveo.
Bicouse a terra co ceo.
A noite que onte caíu
sólo foi pre quen�a oíu.

Ameteo o río. Ameteron as fontes
i os fontegallos dos montes.

Naz�a auga a golforón.
Regan os prados a cachón.

De novo os elementos
da natureza, tamén a
meteoroloxía, e unha repetición
constante da vogal o para
reproducir o ruído producido polo
trebón e pola chuvia cando cae
torrencialmente.

No bicarelo do bico do brelo
canta o paxariño.

No mesmiño
bicarelo do bico do brelo

Este breve poema
tenta imitar o canto ou o chío dos
paxaros. Abunda o fonema i, que
simboliza pequenez, para amosar
a levidade dos paxariños cos seus
chíos.
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HEIN d�ir o Pía Páxaro i a Boca do Faro
deitarme na Campa da Lucenza nun claro.
Hein d�ir á Devesa da Rogueira i a Donís
ó Rebolo á Pinza i ó Chao dos Carrís.

Hein d�ir a Lousada i a Pacios do Señor
a Santalla a Veiga de Forcas i a Fonlor.
Hein d�ir ó Cebreiro pasar por Liñares
rubir ó Iribio a Cervantes i a Ancares.

Hein d�ir a Cido i a castro de Brío
baixar i andar pola aurela do río.

Hein d�ir a Céramo cruzal�o Faro i entón
debrocar pra abaixo cara Oéncia e León.

Hein d�ir a Vales i a Pena da Airexa
I a un eido solo onde ninguén me vexa.

Este poema é unha
enumeración de topónimos. Ao
dicilos, o autor xera unha
comunicación co pasado, coa
memoria, coa conciencia de
nomear a un lugar da mesma
maneira que se lle chamou
sempre. A toponimia é unha
forma natural de explicar a
conciencia que se ten de vivir nun
lugar que ten pasado, que tivo a
súa propia vida antes de nós.

O LAIO

ESCURECEN os penedos
Baixa a sombra do ucedo

aniárseme no peito.

Inorde un tras outro
foron morrendo os meus soños

e quedein solo de todo.

Estoun solo como un lobo
oulando cara a noite.
Angustia de morte!
Arelanzas de louco!

Ista door! Ista door! Ista
door miña!

Berro caido nun couso.
A door alúmame todo

e ollo a morte no fondo�

De novo o tema da
soidade, neste caso aumentada coa angustia e a presenza da morte, dándonos unha visión
pesimista da vida.

MATILDE FERNÁNDEZ
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Plantas e animais do Courel
A paisaxe e os seres vivos do Courel son un tema
recorrente en Uxío Novoneyra. Aquí amósase a
descrición dalgúns deles.

Xardón
Nome científico: Ilex aquifolium.
Outros nomes galegos e noutros idiomas: acevo, acivo, acivro (galego); acebo

(castelán); houx (francés); agrifoglio (italiano); hollytree (inglés); stechpalme (alemán).
En Galicia é común na maior

parte do territorio e existen exemplares de
bosques de xardón monoespecíficos na
serra dos Ancares (Lugo) e serra do
Invernadeiro (Ourense). Atópase tamén
no sur, oeste e parte do centro de Europa
e en Persia, Estados Unidos e Cuba.

Medra en bosques mixtos
caducifolios, carballeiras, reboleiras e
biduídos e presenta unha alta dependencia
da humidade ambiental. A miúdo mantense
en medios abertos xurdidos tras a
degradación do bosque. En Galicia é común
na maior parte do territorio dende as
umbrías costeiras ata as das montañas
máis altas.

Ten unha madeira moi dura e
compacta, moi estimada en ebanistería, marquetería e tornería. Da súa cortiza extráese liga
para cazar paxaros e para esparadrapo, resina; as baias son purgantes e enerxéticas. A súa
cortiza e as súas follas foron usadas na antigüidade para calmar a febre e tamén como
purgante e tranquilizante.

Nalgúns países atribúenselle propiedades máxicas, de aí a súa tradición e simbolismo.
De feito, para os celtas o xardón era unha árbore sagrada que utilizaban no solsticio de
inverno para atraer a sorte e a prosperidade.

As súas pólas cargadas de froitos son tradicionalmente cortadas para adornar as
casas no tempo de Nadal.

Uz
Nome científico: Erica, en realidade hai varias

especies moi similares que reciben o mesmo nome.
Outros nomes galegos e noutros idiomas: urce,

breixo, torga, torgueira (galego); brezo (español); bruyére
(francés); brughiera (italiano); heath, heather (inglés);
heidekraut (alemán)

En Galicia atópase nas áreas de maior altitude do
territorio: Xurés, Trevinca, Ancares, Courel e tamén
frecuentemente en moitos dos montes galegos. Tamén aparece
en Europa, oeste e suroeste de Asia, América do Norte e
África.

É común nos territorios áridos e incultos, así como
nalgúns bosques que se desenvolven sobre chans áridos de
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humus bruto. Os incendios, as talas indiscriminadas
e a explotación do territorio favorecen o seu
desenvolmento.

A súa raíz emprégase para elaborar
carbón vexetal ou fabricar cachimbas.

A uz asociábase, xunto ao visgo, á
cor púrpura e á curación e o desenvolvemento
espiritual. Utilizábase no solsticio de verán para
aumentar o amor e a protección. A raíz quéimase
moitas veces e despois é usada polos labregos
para alumearse.

As flores aromáticas e postas en
infusión de aceite eliminan as pencas da pel. A
auga destilada refresca o sangue e a inflamación
dos ollos.

Castiñeiro
Nome científico: Castanea sativa
Outros nomes galegos e noutros idiomas: castañeiro, castiro (galego); castaño

(español); châtain (francés); castagno (italiano); chestnut ( inglés); kastanien (alemán).
En Galicia é moi común, especialmente

como especie cultivada a carón das aldeas de montaña.
Porén tamén aparece integrado en fragas autóctonas
de todo tipo no norte da península. Procede de Asia
menor, desde onde foi introducido polos romanos en
moitos países mediterráneos.Tamén se atopa en
moitas rexións da Europa mediterránea, así como en
zonas de Inglaterra, Francia e Europa Central, e existen
algunhas especies en Norteamérica, China e Xapón.

Abunda en terreos profundos e non moi
compactos. Aínda que pode medrar en moitos tipos
de terreo, sempre que non sexan moi calizos, prefire
os solos ricos en sílice, que sexan profundos, soltos,
con suficiente materia orgánica. As súas raíces
necesitan medrar en profundidade e horizontalmente.

A madeira emprégase na construción, especialmente para trabes. Ten propiedades
astrinxentes que o fan útil
en caso de diarrea e
afeccións da boca e a
gorxa. Como antitusivos,
empregábanse a cortiza
e as follas. Antigamente
usábanse as cáscaras
dos froitos e as follas
para escurecer os
cabelos loiros, e
triturado, para multiplicar
o cabelo dos recén
n a c i d o s .
Tradicionalmente as
castañas preparábanse
para comer crúas,
asadas e cocidas, de
feito en Galicia son moi frecuentes estas últimas con leite. Así mesmo, é unha tradición a
celebración do magosto no outono. As castañas foron unha parte moi importante da dieta
galega antes da chegada das patacas de América.
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Teixo
Nome cientifíco: Taxus

baccata
Outros nomes noutros

idiomas: tejo (castelán); if (francés);
tasso (italiano); yew (ingles); eiben
(alemán).

Raramente forman
bosquetes, sendo o común atopar
os exemplares illados. En Galicia hai
que destacar o ¨teixedal de Casaio"
en Pena Trevinca, o único bosque
existente actualmente na Península
no que o teixo é a planta dominante.
Amais atópanse exemplares de teixo
illados en pequenos grupos convivindo
con outras especies nas montañas
dos Ancares e Serra do Courel. En
España atópase practicamente en
todas as cordilleiras e nas Baleares. Aparece de forma illada en Europa, norte e oeste de Asia,
Marrocos e Alxeria.

O seu hábitat en Galicia son as zonas
montañosas, con ambientes frescos e húmidos, e con
preferencia polos terreos calizos.

A súa madeira é moi dura, o que a fai apta
para ebanistería e talla, aínda que a escaseza de pezas
de suficiente grosor polo seu lento crecemento limita o
seu uso.

Antigamente, as sementes desta árbore
eran usadas polos diferentes poboadores da Península
Iberica para suicidarse cando se atopaban sitiados polo
inimigo ou eran apresados por este.

Os pobos celtas veneraban o teixo dado
que formaba parte dalgúns dos seus rituais, ao ser
considerado unha árbore sagrada.

Pola súa lonxevidade, foi identificado como
símbolo da eternidade, e na mitoloxía escandinava era
considerada a árbore do mundo. De aí vén o costume
de plantalos nos cemiterios. Debido á súa elevada
toxicidade, era utilizado para impregnar as puntas das
frechas.

Na Idade Media, pola súa resistencia e
flexibilidade, esta árbore foi utilizada nas Illas Británicas
para elaborar arcos e béstas, o que case causou a súa
extinción.

En España foi plantado profusamente na
cornixa cantábrica ao abeiro de ermidas, igrexas e cemiterios desde tempos remotos, como
símbolo da transcendencia da morte. Era costume levar aos defuntos unha póla de teixo o día
de Todos os Santos para que ela os guiara no seu retorno ao país das sombras. O teixo foi
unha árbore sagrada para os celtas. Os druídas, coas súas pólas, facían bastóns máxicos, e
con pauciños de teixo adiviñaban o futuro.

O taxol, un medicamento contra algúns cancros, extraeuse por primeira vez dun
teixo. Toda a planta é pezoñenta (ramas, follas, madeira) e a semente é velenosa; o único
inocuo é o froito vermello. Tense usado como abortivo. A expresión "tirar los tejos" procede
do antigo costume dalgúns pobos en que as mozas botaban os froitos do teixo sobre os
rapaces casadeiros para buscar marido.
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Bidueiro
Nome científico: Betula alba
Outros nomes: bidueira, budio, bídalo

(galego); abedul (castelán); betulla (taliano);
hängebirke (alemán); birch (inglés); bouleau
(francés).

Orixe: Europa, Asia.
Árbore caduca moi decorativa pola súa

cortiza branca que se desprende en tiras, a súa
forma irregular algo pendular e a súa follaxe
amarela no outono.

A bidueira ten un crecemento algo
rápido ao principio, pero máis adiante faise lento.
As follas son simples, alternas e caedizas de 4 a 6
cm x 3 a 5 cm, cuneiformes ou truncadas na
base, agudas no ápice, dentadas de forma irregular
e dobremente aserradas. Florece na primavera e
ten inflorescencias ou amentos masculinos e
femininos.

A madeira da bidueira utilízase para a
fabricación de pasta de papel. Ten un gran valor
medicinal.

Atópase a unha altitude de 0 a 2.000
m., é esixente en auga (vese vivindo preto de
ríos), non soporta os períodos de sequía estivais,
resiste ben os fríos invernais intensos, desenvólvese
moi mal en chans calizos e prefire chans acedos,
frescos e soltos. Pode soportar temperaturas moi
baixas pero prexudícanlle as temperaturas altas
con sequidade no ambiente.

As cortizas de bidueira son moi ricas en taninos, polo que exercen un efecto
adstrinxente dermatolóxico e favorecen a cicatrización das feridas. Popularmente empregouse
tamén para a limpeza e desinfección de feridas.

A bidueira asóciase, ás veces, á lúa e ata ao sol e á lúa. Nese caso o seu
simbolismo é dobre: pai e nai, macho e femia. A bidueira simboliza a vía `por onde baixa a
enerxía celestial e por onde sobe a aspiración humana cara ao alto. Trátase dunha árbore
sagrada en Europa Oriental, e en Asia Central simboliza -en Rusia particularmente- a primavera
e as mozas. Os celtas tiñan o costume de cubrir os mortos con ramaxes de bidueira, como o
artífice das transformacións que preparan o defunto para unha vida nova. Vive en simbiose
coa Amanita muscaria. Plinio cre que a bidueira é orixinaria da Galia e afirma: "Fornece aos
maxistrados cos feixes que todos temen, e aos cesteiros os círculos e costelas necesarios
para a fabricación de cestas e canastras". Engade que se emprega tamén na confección de
fachos nupciais, portadores da felicidade no día da voda. En calquera caso, áchase estreitamente
lligada á vida humana como símbolo tutelar.

Meldrasco
Nome científico: Mentha suaveolens
Outros nomes: Menta de can (galego);

atapulgas, hierbabuena,hierbabuena de burro,hortelana
de perro, madrastra, mandrasto,matapulgas,
matapuses,menta de burro, mentrasto (castelán); round-
leaved mint (inglés); fediondu, hartolana, poledu (bable);
astamenda (éuscaro); alfrega de pastor (catalán); menthe
odorante (francés).

Pódese atopar en humedais, pradeiras,
xunqueiras, solos húmidos nitrificados, cerca de cursos
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Carnabudo
Nome científico: Sorbus aucuparia
Outros nomes galegos e noutros idiomas:

capudre, carnabullo, cornabudo, cancireixo, cornicabra,
escornabois (galego); serbal de cazadores (castelán);
rowan (inglés); mehlbeeren (alemán); sorbier (francés).

É unha árbore doada de distinguir polo seu
froito vermello no verán. Foi a predilecta de Uxío
Novoneyra.

Trátase dunha árbore de alta montaña, que
se ve moito nos Pirineos e nas montañas de Ourense
(Invernadeiro, Chandrexa, Xurés, Pena Trevinca),
no Courel e nos Ancares en Lugo. Especie tamén
estendida por Europa e Asia, habita na maior parte
de Europa e Asia boreal e occidental e en España
tamén aparece na metade setentrional da península.
Tolera o frío e as altitudes elevadas.

Ten un froito con sabor doce e acedo á
vez, con alto contido en vitamina C.A augardente
dos seus froitos vermellos é un dos ingredientes
para a fabricación dun bo vodka. Tamén é moi
estimado desde o punto de vista ornamental xa
que o seu froito dura moito tempo. Nalgúns países
as follas empregábanse para curtir. A madeira é
dura e polo tanto aproveitada por torneiros e ebanistas. Como planta medicinal os froitos
teñen propiedades diuréticas e astrinxentes.

O froito non é comestible pero moitas aves aprovéitano na súa dieta, o nome en
castelán �serbal de cazadores� débese a que os froitos eran empregados como cebo para
atraer os paxaros.

Cos froitos tamén se fai marmelada e as flores poden utilizarse para fabricar unha
bebida calmante que se consome como unha especie de té.

A árbore tamén axuda a afianzar solos inestables dada a súa fortaleza e a
penetración das súas raíces e a facilidade que teñen para rebrotar de cepa e raíz.

Acada ata uns 8-10 m de altura.

de auga, ríos, na beira dos camiños, acequias... Florece
no verán. Caracterízase polas súas inflorescencias en
espigas densas, algo máis aclaradas na frutificación, ó
medrar os entrenós. Ademais ten as follas máis o menos
pelosas e moi enrugadas, ademais son anchas, similares
ás da salvia. Ten un olor suave parecido ó da hortelá ou
cecimbre. As flores son de cor branca ou rosada. Tende
a medrar en posición vertical nun primeiro momento,
alcanzando alturas de 1-1,5 m (rara vez os 3 m), pero
normalmente acaba inclinándose despois da floración
(debido ó peso da follaxe e sementes), a menos que
teña o apoio doutras plantas. As follas son alternas e
pode variar a súa aparencia. As primeiras, cerca da
base da planta, son dentadas e aproximadamente en
forma de diamante. As da parte superior dos talos son
romboidal-lanceoladas e máis pequenas, son cerosas e
de aspecto fariñento, cunha capa brancuxada na parte inferior. As pequenas flores son
radialmente simétricas e medran nas pequenas cimas nunha densa e ramificada inflorescencia
de 10-40 cm de longo.

Ten moitos usos: como analxésica, a infusión emprégase para tratar a febre e a
dor de cabeza; como antiséptica; carminativa; dixestiva; en doses altas é tóxica e non poden
tomala as mulleres embarazadas. Tamén se usa como laxante, diurética, antihelmíntica e
lixeiramente sedante. As follas úsanse na cociña.
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Aceda
Nome científico: Rumex acetosa
Outros nomes: herba acedeira (galego); acedorilla,

vinagrerita, vinagrita, acedera común, vinagrera (castelán); oseille
(francés); Wiesen-Sauerampfer (alemán); acetosa (italiano).

De orixe euroasiática, está amplamente distribuída
por todo o mundo. Pódese atopar en calquera tipo de solo, sobre
todo nos que son ricos en ferro, en terreos húmidos de montes e
en zonas umbrías cercanas a cursos de auga. Críase nos prados
e en lugares herbosos, nas veigas e nas beiras dos ríos. Atópanse
tamén en cultivos de millo, lugares abandonados, campos e
céspede. Hainas principalmente en solos acedos nas montañas,
habitando en bosques de coníferas ou pastizais.

O talo desta planta é erecto e pode chegar a medrar
ata un metro de altura. Soe ter unha cor roxiza na base. As
raíces son perennes, algo leñosas, e medran profundamente
nos solos húmidos. As follas son lanceoladas, carnosas,
comestibles, con sabor agre; as inferiores están suxeitas por un
delgado pecíolo que se vai reducindo nas máis altas ata desaparecer
nas superiores. As flores aparecen na parte superior do talo formando
ramallos de flores de cor verde-roxiza que ó madurar se volven de
cor púrpura. As sementes maduras son brillantes e de cor marrón.

No concello de Curtis coñécese co nome de�vinagreta�
pola súa acidez. Trátase dunha planta dixestiva, diurética e unha
fonte importante de vitamina C. Pode chuparse sen temor logo de
lavala ben, inda que se aconsella que non sexa en demasiada
cantidade. En ensaladas (Quiroga, Lugo) ten un sabor moi peculiar e
emprégase como condimento na preparación de diversos pratos:
cocida, como acompañánte de asado, en puré, como salsa cremosa,
en revoltos e tortillas. A sopa de acedas é un clásico en varios países
europeos. Tamén se pode cocer uns instantes ao vapor e salteala
con allo, xamón ou touciño e froitos secos. Hai un dito francés que di
que a aceda é digna compañeira do ovo duro: «L´oselle, digne compagne de l´oeuf dur».

Existen diversas variedades silvestres ou cultivadas, de follas grosas e de sabor
acedo, e ten tamén aplicacións medicinais: "Para o furuncho foille bo un emplasto de aceda�.

Das súas follas sóense facer uns emplastos que se empregan para os grans e
delas extráese o ácido oxálico, chamado vulgarmente sal de acedas (sal de acederas), que as
lavandeiras usan para quitar as manchas.

A acedeira considérase aperitiva e diurética e na antigüidade atribuíuselle a cualidade
de purificar o sangue. Debido ó alto contido en vitamina C considérase antiescorbútica. Nas
picaduras de insectos parece calmar a dor das picaduras de avespas e abellas mediante
frotamento da zona afectada cunhas follas malladas.

A aceda resulta moi útil para
extraer metais pesados de solos contaminados
e recuperar os contornos degradados.

Anduriña
Nome científico: Hirundo rustica
Outros nomes: andoriña (galego);

golondrina (castelán); rondine (italiano);
rauchschwalbe (alemán); barn swallow (inglés);
hirondelle (francés).

As andoriñas son usualmente
vistas con simpatía polo home, quizais debido
á súa aparición coincidente coa primavera: a
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estación da rexeneración da vida, das flores e ... do amor. Son paxaros insectívoros de ás
longas, delgadas e puntiagudas e excelentes voadores. Cazan e degluten o seu alimento
voando, por iso esa perfecta adaptación das súas ás, que lles permiten os voos acrobáticos
de curvas angulosas e veloces; de rápidos ascensos e descensos xa sexa en altura ou ao ras
do chan. Ademais, como complemento, posúen extraordinariamente desenvolvido o seu sentido
da vista. Para saciar a súa sede, efectúan voos rasantes sobre os espellos de auga.

A andoriña é a ave característica da primavera, porque vive eternamente nesta
estación. Áchase tanto nas cidades como no campo. Fai o seu niño nos ocos das paredes e
nos tellados, con palliñas apelmazadas entre si. É a que anuncia a estación da cor e dos días
longos. Pero para iso emigra. Voa miles de quilómetros buscando o clima que desexa. É a ave
do eterno regreso; volve sempre aos mesmos lugares que deixara ao comezar o outono.
Cando se aproxima o fin da estación estival, vense máis axitadas que de costume; os seus
berros de chamada son máis frecuentes; teñen maior tendencia a xuntarse e evolucionar no
aire; agrúpanse varias veces ao día nos tellados, nas cornixas das casas, nas pólas secas, no
alto das árbores. A súa axitación, os seus berros e as súas manobras diarias son un indicio
seguro da súa próxima desaparición. Cando chega o día da partida, xúntanse todas e elévanse
lentamente cara ás altas rexións aéreas, berrando e dando voltas. É como unha especie de
despedida. A viaxe iníciase a calquera hora do día, aínda que teñen preferencia pola tarde e
saen xeralmente cando o sol cae no horizonte. A enorme bandada ha irse e o regreso xa non
será rexido polo espírito de grupo, pois volven en parellas. Voan con moita rapidez e descansan
de cando en vez, pero en forma relativamente breve. Só voan de día e non se deteñen para
alimentarse. No momento en que inician a partida, voan en círculo sobre o lugar, e durante a
viaxe comen os diminutos insectos que se adhiren ás súas ás. Nalgunhas ocasións unha
andoriña pérdese ou falta á cita da partida. Entón pasa o inverno ao xeito dos morcegos:
adormentada nun refuxio e realizando de cando en cando, nas horas cálidas do día, un voo de
alimentación. Esta é a razón de que ás veces se vexa unha andoriña cruzar o ceo silencioso
do inverno. Pero, como observaba filosoficamente Aristóteles, unha soa andoriña non fai
verán. Un trazo fundamental caracteriza e fixo famosas as andoriñas: o das súas dúas viaxes
anuais. Unha é no outono �cara ao sur- buscando climas máis benignos e con maior abundancia
de alimentos. Outro na primavera �cara ao norte-, de regreso aos seus lugares de cativa.
Comprobouse que a ruta cara ao norte non segue exactamente o mesmo camiño que o da
migración outonal. Neste último caso �contornean� e debuxan na súa traxectoria as sinuosidades
costeiras no canto de atravesar as zonas mariñas para percorrer menores distancias. Pola
contra, na migración primaveral, toman polo camiño máis curto e directo. É coma se sentisen
que o tempo aprema e deben chegar canto antes ao destino onde todos os anos e de
xeración en xeración se reproduciron. A mesma parella atopa a miúdo o seu antigo niño logo
dunha viaxe de ida e volta de varios miles de quilómetros.

Á casa en que aniña, leva a boa sorte e o que mata unha andoriña ten cen anos
de desgrazas.

O veloz desprazamento das andoriñas serviu tradicionalmente para interpretar
augurios climáticos: se voan a rentes do chan, é anuncio de choiva, igual que se pasan
cantando. Se revolotean «como perseguidas», é sinal de que virá vento. Se aparecen antes
da súa época usual de chegada, é que haberá bo tempo. Os indíxenas de Terra do Fogo
empregaban parte do corpo destas aves: cinco ou seis plumas de andoriña, suxeitas como un
brazalete no antebrazo, constituían para eles un amuleto para lograr rapidez na carreira
durante as súas competicións. A idea era transferir maxicamente a velocidade da ave cara ao
home. No Paraguay dise que as andoriñas teñen na cabeza unha pedriña azul con virtudes
curativas, e que o po do seu niño é bo remedio para varias enfermidades.

A orixe das andoriñas. (Lenda): Hai vinte séculos, en Nazaret, o pequeno
Deus xogaba cos seus compañeiros. Con barro do regato próximo formaron delicadas figuras
de paxaros. Niso pasou un fariseo que comezou a berrar. -Non sabes, seica, que é día sábado
e que por iso non é lícito realizar ningún traballo? E acto seguido intentou esmagar as figuras co
pé. Pero Xesús estendeu a man, e os paxaros de barro botaron a voar. Así naceron as
andoriñas, que despois con barro fixeron o seu niño xunto ao teito, na casa de Xesús.
Pasaron os anos e Xesús, xa home, marchaba cara ao Gólgota. As andoriñas seguíano
abatidas. O mestre ía morrer. Xa sobre o seu rostro lívido corría un suco de sangue mesturado
con bágoas. Entón aquelas aves sacaron unha a unha as espiñas da coroa cargada sobre a
fronte. O ceo nubrouse e estremeceuse a terra. Nese momento as andoriñas tomaron o
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Cuco
Nome científico: Cuculus canorus
Outros nomes: cuco (castelán);

cucut (catalán); cuco-canoro (portugués); kuku
(éuscaro); coucou (francés); kuckuck (alemán);
cuckoo (inglés); cuculo (italiano).

Crían en Asia e Europa, agás en
Islandia. Viven en paisaxes variadas, que lles
ofrezan espazos naturais e lugares axeitados
para pousarse. Aparecen en biótopos por riba
da liña dos bosques, en zonas de dunas
costeiras, e en todo tipo de hábitats entre os
semidesertos e os bosques máis ou menos
mestos, mesmo ás veces en páramos. Faltan
preto das áreas urbanas moi poboadas.

Dito: "entre marzo e abril sae o cuco do cubil".
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Cotolovío
Nome científico: Lullula arborea
Outros nomes galegos e noutros idiomas: Cotovía

pequena (galego); totovía (castelán); cotoliu (catalán); pirripio
(éuscaro); cotovia-pequena (portugués); woodlark (inglés);
alouette lulu (francés); tottavilla (italiano); heidelerche
(alemán).

Atópase en Europa agás no extremo norte. Fóra
de Europa habita no norte de Africa desde o Sahara Occidental
ata Exipto e hai poboacións illadas en Abisinia. É sedentaria e
os desprazamentos invernais deben ser de moi curto radio
de acordo con Bernis (1970), quen anillou en abril unha en
Punta Sabinal (Almería) que foi recuperada alí mesmo en
decembro do seguinte ano.

En Galicia está espallada por todo o territorio agás
no litoral cantábrico e predomina nas áreas cálidas.

Piquelo (1)
Nome científico: Dendrocops major
Outros nomes galegos e noutros idiomas: Peto poldro, peto pega, pitocallo, picapinos,

furapaus, peto real (galego); pico picapinos (castelán); pic épeiche (francés); buntspecht
(aleman); great spotted woodpecker (inglés); picchio rosso maggiore (italiano).

O peto real aniña en toda Europa, agás en Grecia, en Irlanda, en Islandia, no
norte da Escandinavia, e no norte e no sur de Rusia. Tamén aniña no norte e leste de Asia e
aparece nos montes Atlas no norte de África, en Anatolia, o Cáucaso e no norte de Irán.

O peto real é bastante común en Galicia, aniña dende a beiramar ata os 1400 m
de altura, sendo máis común no interior que nas zonas costeiras, sobre todo en bosques de
piñeiros.

É un dos petos menos especializados, o que lle permite acceder a biótopos máis

manto de dó que aínda conservan
A orixe das migracións. (Lenda): No comezo dos tempos, Deus prometeu un

premio ao que mellor soubese percorrer o mundo e contase o que vise. Primeiro saíu o corvo,
pero entretívose enseguida cunha carroña e volveu sen ter visto practicamente nada. Entón
foise a andoriña. Tardou moitos meses en volver e cando xa crían todos que morrera,
apareceu un día contando infinidade de cousas que vira no seu percorrido. Como premio,
Deus deulle «o don de cambiar de países» para gozar sempre de bo tempo.
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variados: vive tanto en bosques de folla caduca como
perenne pero, ás veces, aparece mesmo en parques
e en terras de cultivo, se dispoñen de árbores ás
beiras dos camiños, vexetación plantada como
cortaventos ou pequenos grupos de árbores. Habita
mesmo en zonas verdes dalgunhas cidades. O seu
hábitat óptimo son os bosques con árbores vellas e
mortas. Prefire comer nas árbores a facelo no chan.

É unha ave insectívora e, polo tanto,
beneficiosa, que non debe ser cazada.

O tamborileo forte e de longo alcance é
unha das características máis coñecidas deste
paxaro. Martela vigorosamente con golpes rápidos
e rítmicos, en series de doce, que fan resoar a
madeira dunha forma estraña. Cando se oe moito
ese son característico é que vai chover porque entón
a transmisión do son é indubidablemente maior.

Piquelo (2)
Nome científico: Picus víridis
Outros nomes galegos e noutros idiomas:

Cabalo rinchón, picamadeiras, picapaos, peto verdeal
(galego); pito real (castelán); grünspecht (alemán); green
woodpecker (inglés ); pic vert (francés).

Vive esta ave en soutos, fragas e lugares de
cultivo con árbores, polos que agancha na captura de
insectos. Distribúese pola maior parte de Europa e oeste
de Asia. Habita en todo tipo de masas forestais, mesmo
en zonas de matorral, e tamén en parques e xardíns de
zonas urbanas.

En Galicia é común, sobre todo en bosques
de piñeiros e campos abertos con árbores espalladas,
nos que se ve con facilidade voando dun xeito ondulado
dunha árbore á outra. O nome de cabalo rinchón débese
a que un dos sons que emite lembra o relincho dun
cabalo.

É unha ave insectívora. Pousa con frecuencia
no chan para devorar as formigas.

¨Sete petos ten a peta
No burato dunha trabe;
¡malas nacidas me maten
Se non che conto verdade!¨

(popular)
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Conferencia de Luís Villares
Naveira: �Marco legal da
lingua galega�

Luís Villares Naveira (Lugo, 1978) é
Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago
de Compostela, centro no que actualmente
colabora como docente no III Curso de Experto
en Dereito Civil de Galicia e no I Master en Xestión
sostible do Territorio.

É autor da obra Estudo crítico do
réxime de responsabilidade civil por danos causados
por hidrocarburos. Ensinanzas do Prestige, que
forma parte dun traballo de investigación
multidisciplinar que abordou as consecuencias que
para o noso país tivo a catástrofe do petroleiro.

Na materia dos dereitos lingüísticos é
coautor das obras Estatuto Xurídico da Lingua
galega, e Sobre o racismo Lingüístico ademais
doutros estudos como o Estatuto Xurídico do
Galego na Audiencia Nacional, Estatuto Xurídico
do galego no Val de Xálima (Cáceres), Conflito
lingüístico e cambio normativo ou Liberdade,
igualdade e normalización Lingüística, entre outras
publicacións.

Na actualizade exerce como Xuíz titular
do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Único
da Fonsagrada, onde está destinado dende 2007.

É coordinador en Galiza da Asociación
Progresista Xuíces para a Democracia e membro
da Irmandade Xurídica Galega, que agrupa a
profesionais da xustiza que pulan pola normalización do galego no seo do Poder Xudicial.

Na conferencia que impartiu no noso centro o día 7 de abril realizou unha breve
reseña histórica sobre a orixe dos dereitos fundamentais recollidos na Constitución e no Estatuto
de Autonomía (baseándose na contribución da Revolución Francesa e a Revolución Rusa de
1917), en
especial no
relativo á
l i b e r d a d e
individual.

Demostrou
que o noso
ordenamento
xurídico supera
a concepción
tradicional da
igualdade ante
a lei para
c o n v e r t e l a
n u n h a
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igualdade social real, e que as políticas de normalización lingüística son unha modalidade das
políticas de igualdade social que contribúen a acadar a liberdade individual e a igualdade entre
os individuos que compoñemos a sociedade galega.

Opinións verbo da charla...
O primeiro falar do orador, Luís Villares que, coa súa charla de máis de hora e

media, nos tivo a todos engaiolados e metidos no tema sen cansarnos; de feito pasou o
tempo sen decatármonos, sen chegar a cansar e mantendo sempre un elevado punto de
interese na súa disertación.

En canto ao tema da charla, a verdade é que me gustou moito, xa que nestes
días estaba a recibir, por parte dos medios de comunicación, un bombardeo de ataques en
contra da antiga lexislación feita polo bipartito en defensa do galego, e eu en conversas con
outros coñecidos non atopaba un xeito de defender as miñas ideas a prol do galego, a miña
lingua materna, que non se atopa realmente en igualdade de condicións co idioma castelán.

O caso é que o orador deume unha certa base para poder rebater con ideas e
feitos o problema do acoso ao idioma galego, ademais de tranquilizarme ao saber que ningún
decreto pode botar a perder o labor de achegar o galego á cidadanía, xa que estaba a
poñerme certamente nerviosa que puidesen lexislar en contra do galego potenciando aínda
máis o castelán.

O mellor foi escoitar e recibir ideas de como rebater a toda a xente que está a
dinamitar o emprego do galego nas aulas e outros estamentos públicos, mediante ideas con
certos fundamentos legais como as políticas de discriminación positiva que non se están a
aplicar axeitadamente na normalización lingüística do galego.

Antes da conferencia, as miñas defensas a prol da lingua non se sostiñan baixo
ningunha idea ou feito firmes, tan só o defendía co meu corazón, pero sen presentar argumentos
sostibles, co que a miña defensa era un tanto frouxa e carente de fundamentos legais ou
lóxicos, e polo tanto sinxela de desmontar.

A charla polo tanto supúxome un enriquecemento moi positivo dos meus escasos
medios para rebater con xeito os defensores do novo �decretiño�.

Ana Anllo (2º BAC)
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Que está a pasar coa nosa
lingua?

A que vén tanto desprezo dende o propio goberno de Galiza? Xa está ben de
complexos!! As galegas e galegos temos a infinita sorte de posuír un idioma propio, o galego,
que dende que nós podemos lembrar tivo que competir co castelán en clara desvantaxe.
Deamos un paseo por calquera cidade ou vila da nosa terra e botemos unha ollada ao redor.
Cal é o panorama que atopamos? Pois que a maior parte dos letreiros que hai nas nosas rúas
�falan� castelán. Se nos achegamos a calquera quiosco de prensa o 99% dos xornais e
revistas alí expostas tamén están en castelán; na televisión temos acceso a varias decenas
de canles, mais, que nos falan?: castelán agás a TVG, que é unha pinga de auga no océano,
e por riba, na única canle en galego temos a forma, pero se indagamos no fondo só veremos
máis propaganda a prol do castelán (en galego, iso si) e da forma tan limitada que teñen de
ver a vida a maioría dos defensores de sistemas de goberno que escravizan non só os homes
e as mulleres senón tamén as ideas e as liberdades, e como non, as culturas dominadas por
eles.

Entón, se o galego aínda xogando na casa xoga con desvantaxe, cal é a eiva para
o castelán? Ningunha. Será que todo isto forma parte da tendencia etnocentrista que caracteriza
o mundo hogano? As culturas dominantes asoballan así onde chegan: linguas, costumes,
formas de vida distintas, mitos, contos, todos colonizados en aras de escuros intereses.
Asemella que a riqueza non estivera na variedade, senón na uniformidade. E para máis inri,
temos que soportar a �personajillos� como a �señora� Rosa Díez, xaleada e aplaudida por
grupos como Galicia Bilingüe, (verdadeiro cancro para a nosa cultura) que se permiten
desprezarnos usando a palabra galego como sinónimo de �tonto�. Cren eles que as galegas e
os galegos necesitamos que nos digan como pensar, como actuar, no que crer, en fin como
vivir, porque eles crense nun plano superior a nós, eles son os españois �listos� e nós somos
os �pobriños� galegos, unha sorte de parentes pobres aos que teñen que guiar, porque se non
que fariamos nós sen eles? Ou acoso non vemos que o galego só serve para �andar coas
vacas�?. O tema non é ningunha broma, aínda que para o actual goberno galego si o semella,
acaso non é patético o feito de que por exemplo un profesor de matemáticas en Galiza poida
dar a súa clase en inglés e non en galego? Dende aquí animo a todos os profesores a saltarse
a norma inxusta, en prol do verdadeiramente importante: a educación. Nin decretiños, nin
decretazos acabarán coa nosa lingua e coa nosa cultura se todas e todos traballamos día a día
para que así non sexa.

Se nos deixamos de prexuízos e subimos a nosa autoestima, tanto individual como
colectiva, no que atinxe ao galego, a cultura en xeral, e non só a galega, sairá gañando. E non
debemos esquecer que é a nosa abriga legarlles a nosa lingua ás futuras xeracións, e que iso
só será posíbel se a lingua se mantén socialmente viva.

Falemos de1 :
1.- Prexuízos: en situación de desigualdade entre dous grupos sociais, os prexuízos

(ideas preconcibidas que teñen a súa orixe nun erro) sempre defenden o grupo dominante e
existen para manter esa situación de privilexio, sempre que tamén sexan interiorizados polo
grupo dominado.

2.- Palabras: o discurso que defende a desigualdade usa termos coma liberdade,
dereitos, igualdade, democracia, manipulando o senso das verbas.

3.- Como chegou o castelán a Galiza: no século XIII foi imposto polos cargos
públicos casteláns (bispos, militares, abades, notarios, etc.) cando os postos dirixentes na
Galiza foron ocupados por xente de fóra, unha minoría urbana e elitista, que nunca pasou do
3 % da poboación e que sempre renegou de Galiza.

4.- 400 anos de leis a prol do castelán, sobre todo no franquismo (1936-1976)
debilitaron o uso do galego. En 1938 apenas o 10% da poboación falaba castelán, só 50 anos
despois xa era o 50%. Son numerosas as leis promulgadas a prol do castelán e en contra das
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outras linguas do Estado, pero a min chamoume a atención a orde gobernativa do 31.12.1951:
"prohíbese o uso do galego en actos e discursos da Real Academia Galega" (sen comentarios).
Cómpre lembrar que no xuízo sumarísimo contra Alexandre Bóveda en Pontevedra en 1936 o
presidente do Tribunal que o xulgou permitiulle falar 10 minutos se se expresaba �en el idioma
glorioso de los buenos españoles, que es el español y de ninguna manera en el dialecto
gallego�.

Tamén debemos ter en conta as arredor de 150 disposicións, artigos e decretos
que obrigan ao uso do castelán na industria e o comercio (etiquetaxe, prospectos, etc.). Só en
2008 tres Reais Decretos impoñían o uso do español na etiquetaxe (RD 1079/2008; RD 1246/
2008 e RD 1644/2008), seica isto non é imposición mentres que o artigo que obrigaba ao
bilingüismo castelán-galego na Lei do Comercio Galega si que o era.

5.- O seu bilingüismo non é críbel. Galicia Bilingüe, e semella que tamén o actual
goberno galego, avogan por un bilingüismo asimétrico no que só os que falamos galego
seriamos verdadeiramente bilingües, pois eles non se moven do monolingüismo castelán.

6.- Dereito dos pais a escolarizar os fillos na lingua que eles elixan. Tal dereito non
existe nin no estado español, nin na práctica totalidade dos estados do mundo. E se existira tal
dereito, uns pais galegos que vivisen por exemplo en Murcia terían dereito de escolarizar os
seus fillos en galego, ou é que non teñen os mesmos dereitos un señor de Murcia que un
señor de Lugo?.

De feito cando o PP lle pediu á
Unión Europea que se recomendase que os
pais puidesen elixir a lingua de ensino dos
fillos, o Parlamento Europeo respondeulle en
senso contrario e díxolle que é esencial
salvagardar o multilingüismo nos países nos
que coexistan dúas ou máis linguas.

7.- Ser críticos respecto aos
medios de comunicación é importantísimo.
Non debemos esquecer que a gran maioría
deles non son máis que unha parte da
engranaxe capitalista no que estamos
sumidos, e como tal xogan un papel
predeseñado, e case sempre se poñen de
lado do máis forte e tentan destruír o máis
feble.

Non só o noso goberno tenta
pór en apuros a nosa lingua: o valedor do
pobo acusou ao BNG de �querer impoñer o
galego poñéndolle unha pistola no peito á
xente�. Dende logo que este señor
defendendo as teses de Galicia Bilingüe e
doutros grupúsculos antigalegos e
ultradereitistas xa perdeu toda a súa
credibilidade.

E por riba coa que está caendo
o goberno do señor Feijóo vai gastar un
millón de euros para tentar facernos ver o
bonito e marabilloso que é o seu decreto en
contra do galego.

Por último convén lembrar o
ridículo número de sentenzas en galego que
emite a Xustiza. Isto aínda é máis sangrante
vindo dun poder xudicial antediluviano, que por riba non admite críticas, coma se non vivísemos
nunha democracia.

Xoán Carlos García Souto
1º e 2º Bacharelato

1 Seguimos a partir de agora as ideas exportas na obra 55 mentiras sobre a lingua galega, traballo colectivo
coordinado por Xosé-Henrique Costas publicado por Laiovento no ano 2009.
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Visita ao Museo Provincial de
Lugo
Obradoiro de gravado

O contacto entre os centros educativos e o
Museo Provincial é fundamental tanto para dalo a coñecer
como para aproveitar os recursos didácticos que ofrece.
É por isto polo que desde o ENDL levamos varios anos
participando en actividades, sexan estas as Rutas Literarias,
en edicións anteriores, ou o Obradoiro de Iniciación ao
Gravado o curso pasado e o actual.

Visitamos o museo en tres ocasións. Na
primeira, o día 18 de marzo, realizamos unha visita guiada
á parte histórica do museo (refectorio, cociña, claustro)
aos fondos do mesmo (arqueolóxicos, mosaicos,
ourivería, cerámica e pintura) e á exposición sobre a
Historia do feminismo en Galicia que estaba presente
nesas datas.

Centrámonos dun xeito especial na obra dos
gravadores (Castro Gil) antes de proceder a realizarmos
nós o noso propio gravado utilizando linóleo, gubia e tinta
(por problemas de tempo esta segunda parte da
actividades adiámola para o día 9 de abril).

Outro grupo participou na actividade o día 14
de marzo e nese
caso unicamente
visitamos as salas
dos gravadores
antes de iniciarmos
o noso propio
traballo.
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Gravadores lucenses: Castro Gil
Castro Gil insírese na tradición de excelentes gravadores con que conta Galicia e

sitúase desde o punto de vista técnico entre os mellores.
Naceu en Lugo nunha familia numerosa de oito irmáns. Iniciou os seus estudos de

debuxo como alumno de Manuel Fole, amais de cursar bacharelato e maxisterio.
A Deputación de Lugo concedeulle unha bolsa que lle permitiu trasladarse a Madrid en 1917
para realizar estudos superiores na Escola de San Fernando. Na capital debuxa para publicacións
periódicas da época e asiste a tertulias literarias coma as de Valle-Inclán ou Ramón Gómez de
la Serna.

Como medio de subsistencia, ingresa no cadro de persoal da Fábrica de Moeda, e
acaba sendo sinatura habitual en Blanco y Negro e La Esfera, principais publicacións ilustradas
da época.
En 1920 obtén o segundo premio no concurso de gravado do
Círculo de Belas Artes e en 1922 a segunda medalla de gravado
na Exposición Nacional de Belas Artes, cunha obra que trata un
dos seus temas máis frecuentes: mosteiros, vellos recunchos
esquecidos, ruínas e paisaxes románticas.

En 1924 recibe outra medalla na Nacional de Belas
Artes pola peza �Cidade castelá� e en 1925 por �Tierras de Santa
Teresa�.

A Xunta para Ampliación de Estudos concedeulle unha
bolsa de estudos para viaxar a París e alí realiza unha exposición
que acada un gran éxito. Desde Francia trasládase a Bélxica e alí
realiza un gravado da Catedral de Malinas que formará parte do
tríptico que coa ponte de Ondárroa e un monumento parisino
completan a peza que lle dá o galardón ao que estivera aspirando
moito tempo, a primeira medalla na Nacional de Belas Artes, en
1930.

Regresa a España e segue o seu intenso traballo.
Viaxa a Londres, onde expón en 1928 cun éxito total, xa que os
coleccionistas británicos se apaixonan pola calidade técnica e o
debuxo perfecto de Castro Gil. Posteriormente expón en Nova York, México, A Habana e Bos
Aires.

Desde 1934 foi profesor da Escola Nacional de Artes Gráficas.
En canto á presenza de Galicia na súa obra, Castro Gil toma apuntamentos nas

nosas cidades e, froito deles, é un grande repertorio temático no que destaca a súa peza a
augaforte sobre o Pórtico da Gloria compostelán.

Rematada a Guerra Civil, realiza unha serie de gravados titulada �Desastres de la
guerra�.

Doará á súa cidade natal tódalas ferramentas do seu taller privado e numerosas
pranchas expostas hoxe no Museo Provincial.
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Actores galegos
Galicia en xeral e Lugo en particular tiveron destacada presenza na edición dos

premios Goya: Luís Tosar, Julio Fernández, María Hervera e Arturo Vaquero. O primeiro conseguiu
o premio ao mellor actor; o segundo, presidente de Filmax, acadouno como distribuidor da
película Slumdog Millionaire en España, cinta galardoada como mellor filme europeo; a terceira,
como guionista da mellor película documental: Garbo, el hombre que salvó el mundo; o cuarto,
malia a que non levou premio, estaba nominado na categoría de mellor canción pola banda
sonora de Agallas.

A gran triunfadora da noite foi a película da produtora coruñesa Vaca Films titulada
Celda 211. Na mesma interveñen, xunto con Luís Tosar, un grupo de actores ben coñecidos
polo público galego.

Antonio Durán �Morris�
(Vigo, 1959)
Actor cunha longa experiencia interpretativa
en teatro é un
dos rostros máis
coñecidos das
p r o d u c i ó n s
a u d i o v i s u a i s
galegas.
Foi actor e
presentador en
d i v e r s o s
programas da
TVG desde os
inicios nos anos
80.
Especialmente
popular fíxoo o
seu papel de
Antón na serie
P r a t o s
combinados. Realizou varios anuncios
publicitarios, amais de participar en series de
televisión e películas de ámbito estatal con
papeis secundarios.
En teatro traballou en dúas ducias de obras
desde 1978, especialmente para o Centro
Dramático Galego e para a compañía Artello,
da que foi fundador.
Obtivo o Premio ao mellor actor secundario
por «O partido» nos Premios Mestre Mateo
2006.
Participou, entre outras, nas películas: Os
mortos van ás présas (2009), Celda 211
(2009), Os luns ao sol (2002), O lapis do
carpinteiro (2002) e Continental (1989).

Luís Tosar (Xustás,
1971)
Comezou facendo teatro no instituto feminino
de Lugo. Seguiu
no campo das
curtametraxes
xunto ao seu
amigo Jorge
Coira e fíxose
coñecido pola súa
presenza na serie
de Televisión de
Galicia Mareas
Vivas, serie que o
lanzou á fama en
Galicia.
Antes de recibir o
Goya na edición
deste ano xa
contaba con
outros dous polas
películas Te doy
mis ojos e Os luns
ao sol.
Traballou tamén no cine americano: en 2006
ten un papel nunha película baseada na serie
dos anos 80 Corrupción en Miami xunto a Colin
Farrell e Jamie Foxx.
Da súa filmografía destacamos os títulos
seguintes:
18 comidas, O apóstolo (2010); Celda 211
(2009); Hotel Tívoli (2006); Galatasaray-
Dépor (2005); O lapis do carpinteiro, Te doy
mis ojos (2003); Os luns ao sol, Trece
badaladas (2002); Sei quen es, La Comunidad
(2000); Flores de otro mundo (1999) e Atilano
Presidente (1998).
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Xavier Estévez (A
Coruña, 1967)
Comezou a traballar en 1989. Desde ese ano
contribuíu a montaxes
de oito compañías
teatrais, entre as cales
se contan Sarabela
Teatro e o Centro
Dramático Galego.
Contou con papeis nas
longametraxes Sei quen
es e O lapis do carpinteiro
e recentemente iniciou a
súa incursión nos filmes
feitos para televisión. Tamén actuou en varias
das series máis coñecidas da canle autonómica
galega como Rías Baixas.
Na súa filmografía podemos destacar os
seguintes títulos: Celda 211, Galadas ,
Retornos, Automóbil , Código Q e O lapis do
carpinteiro.

Xosé Manuel Olveira,
"Pico" (Muros, 1955)
Actor emblemático galego ten participado en
series coma Mareas vivas ou Pratos
combinados e na actualidade colabora en Padre
Casares.
Actuou en multitude
de espectáculos
teatrais, máis de trinta
desde que debutara
en 1972. En cine
cómpre salientar a súa
colaboración en títulos
tan importantes coma
Mar adentro (2004)
ou Os xirasois cegos
(2004), así coma
noutras producións
galegas de éxito como
Blanca Madison, A
vida que che espera,
O ano da carracha ou Máis ca irmáns.
O seu recoñecemento máis recente é o Premio
Mestre Mateo á mellor interpretación masculina
de reparto por Os mortos van á présa (2009).

Luís Zahera
(Compostela, 1966)
Actor con extensa experiencia en cinema e
televisión desde finais
dos noventa, acadou
grande popularidade co
seu papel de Petróleo
na serie Mareas Vivas.
A nivel español
participou en series
como Motivos
persoais, Hospital
Central e O Comisario.
En cine actuou, entre
outras, nas
l o n g a m e t r a x e s
Alatriste, A cadeira e
Tolos polo fútbol. Pola
película O ano da
carracha (dirixida polo lucense Jorge Coira)
recibiu o premio Mestre Mateo 2004 á mellor
interpretación masculina secundaria. No ano
2007 obtivo o galardón á mellor interpretación
masculina de repartición nos mesmos premios
por Concursante. Tamén ten no seu haber o
Premio ao mellor actor no Festival de Cans e
no Festival de Mar del Plata no ano 2008.

Alumnado do PCPI
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Os inicios: Sempre Xonxa
O 25 de novembro de 1989 estreábase esta película, dirixida por Chano Piñeiro,

que foi a primeira longametraxe galega rodada en 35 mm, e comparte, con Urxa de Carlos
López Piñeiro e Alfredo García Pinal e Continental de Xavier Villaverde, a honra de ser unha das
primeiras longametraxes de ficción en galego.

Quixemos lembrar esta cinta proxectándoa, en horario matutino e vespertino, o
día 3 de marzo. Resultou especialmente interesante porque a ampla marxe de idades con que
conta o noso centro provoca que algúns alumnos e alumnas tivesen xa coñecemento desta
película e mesmo a viran no momento da súa estrea, en tanto que outros e outras nin
sequera naceran a aquela altura. Tamén foi curioso observar como o mundo que retrata a
película era completamente familiar para algún dos espectadores e espectadoras en tanto que
outros e outras eran completamente descoñecedores desa Galicia que Chano Piñeiro quixo
levar á pantalla grande e que está a punto de desaparecer.

Queremos recoller aquí o testemuño dunha das nosas alumnas onde
valora esta cinta:

Pasaron moitos anos dende que a vin por vez primeira. Co paso do tempo, e
debido supoño ás novas tecnolóxicas, pareceume máis bonita.

Encontro que está moi ben plasmada a paisaxe, o papel que tiña cada personaxe
na aldea. Recolle dunha forma natural o paso do tempo nas personaxes, como se van
facendo maiores.

Hai algunhas fotos que teñen moito
significado: abrir a fiestra para que saíra o paxaro:
liberdade, a persoa impedida que está no balcón
vendo pasar a vida, o inventor �

Realmente relata a pobreza, a
necesidade de saír da aldea para mellorar, pero
só economicamente.

Xonxa e Pancho quedaron na aldea.
Co pouco que tiñan eran felices. Mais Birutas
emigrou.

Cando voltou fachendoso só tiña
unha cousa na mente. Foi ruín e cruel en canto á
forma de saírse coa súa, de tratar os seus amigos.
En realidade, Birutas era así, non o cambiou a
emigración, el dende pequeno xa deixaba
entrever como ía ser.

Para min hai dúas cousas claras:
- O valor da verdadeira amizade.
- A forza, o traballo, a espera, a

paciencia, o amor que poñen as mulleres, neste
caso a muller rural galega que sempre levou o
peso.

María José López López
2º ESA

Ci
ne

ga
le
go



NNNNNº 1 - maio 20101 - maio 20101 - maio 20101 - maio 20101 - maio 2010 43

Gravado orixinal realizado por Francisco Javier Otero Fernández no Obradoiro
levado a cabo no Museo Provincial de Lugo.
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Irmáns Vallejo, pilotos de
rallye

Tivemos a sorte e o pracer de contar cos lucenses Sergio e Diego Vallejo, dous
irmáns procedentes da localidade de Meira que levan máis de vinte anos no mundo
do rally.
Na entrevista que lles fixemos o día 6 de abril tivemos a oportunidade de coñecelos
un pouco mellor e repasar a súa traxectoria.
Sergio (piloto) e Diego (copiloto) comezaron desde o máis baixo, coma todos os
pilotos, e pouco a pouco foron escalando, pasando por diversas marcas, ata chegar
a ser campións de España, o que supón todo un orgullo para os galegos en xeral e
os lucenses en particular.

Entrevista

Boas tardes. O obxectivo desta
entrevista é por un lado facervos unha
humilde homenaxe e así mesmo achegar
un pouco a vosa vida aos nosos
compañeiros.
Cal foi a motivación que vos introduciu
nestemundo?
Sergio: pois mira, non o sei moi ben. Meu
pai tiña un negocio de compra/venda de
coches e o mundo do automóbil na casa era
algo habitual, non a competición, pero si o
mundo dos coches. Levábannos ás carreiras
(San Froilán, subida ao Veral). E eu a primeira
vez que vin coches de rally correndo, dixen
�eu quero facer iso�. Tiveno
claro desde moi pronto.

Pregunta dirixida a
Sergio: Temos entendido
que participaches nunha
xincana sen o permiso do
teu pai e ademais
gañáchela. Que lembras
daquela experiencia?
Eu, cando tiña quince anos,
estaba cun curmán meu de
México que tiña carnet de
conducir e había unha proba
a quince quilómetros de Meira
(en Muimenta). Convencino
e fomos a ela. Como se fose
o máis natural do mundo, con

quince anos chegamos, ninguén nos puxo
problemas e inscribímonos e fixemos a proba
(hoxe en día sería impensable). A entrega de
trofeos era pola noite na verbena, pero eu
con quince anos non ía á verbena.
Diego: si, pero o trofeo si chegou á casa.
Sergio: subiu polo premio meu pai, que se
chama coma min. Conservo o trofeo, do 82.

Agora gustaríanos facer un percorrido
polas diferentes marcas coas que
correstes e os diferentes premios que
obtivestes. Cando correstes a primeira
carreira oficial? Cantos anos tiñades?
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Sergio: 18 anos, o Rallye S. Froilán no 85.
Diego: eu con 16 porque eu son 6 anos máis
novo ca el, aínda que non parezo. Debutei
con 16 porque con esa idade si podías ser
copiloto. Era un intercambio de notas, se eran
boas as notas, corrías, se non non. Corrín
unha carreira de piloto. Era en Fiat e era un
coche para famosos (correu con el, de feito,
o presentador de televisión Jesús Álvarez) e
despois no rally de Santander ía correr un
xogador do Rácing de Santander (hai oito anos
diso). Non podía correr porque non lle deixaron
no clube ou algo así e eu díxenlle ao xefe que
me deixase a min e corrín eu (máis ben
participei) e de copiloto levaba un amigo meu
que era tamén alumno e copiloto e o que nos
preocupaba era non perdernos.
O primeiro tramo que corrín con Sergio foi con
16 anos. Eu quería ser piloto e pensaba que
mentres non podía, que sería copiloto. Logo
dese primeiro tramo pensei que como na vida
ía correr así, pois que de copiloto se estaba
ben.

Quen eran os vosos ídolos nos vosos
comezos?
Sergio: para min calquera que vía nun rally
era un ídolo, todos os que facían o que eu
quería facer eran ídolos para min. Pensaba �a
ver se algún día eu podo facer iso�.
Diego: eu penso que tiñamos preferencia
polos pilotos de Audi no mundial, o que me
gustaba a min era sueco. Tiven ocasión de
coñecelo e amais pasoume unha anécdota
moi boa con el: eu corría cun piloto peruano
no mundial de rallyes no ano 2000. O piloto
co que ía eu era moi rápido e el saía detrás e
cando vin na lista que o meu ídolo saía detrás�
Pedinlle as luvas e púxome unha cara un pouco
rara porque� pedinllos nun mal momento, el
levaba problemas co coche e eu pedíndolle
guantes (Sergio: adoita ser moi oportuno),
e o último día veu o tío cos guantes na man e
deumos. Deixoume sen palabras, claro, desde
iso aínda foi máis ídolo.

Seriades capaces de enumerar todos os
coches cos que correstes?
Sergio: eu creo que si, ben non, hai moitos
cos que só fixen unha carreira e outras veces
cambiaban o coche por outro idéntico.

Diego: basicamente o Panda, o primeiro de
Sergio, o 309 (o primeiro meu), despois o
205, o Peugeot (varios modelos), compramos
o ZX, o Fiat; hai dous anos escolléronnos a
nós de todo o país porque daba un coche
oficial para correr un rally do Campionato de
Europa unha marca de pneumáticos (era un
207); Mitsubishi, Porsche e agora Ford.

Cando empezastes. Que apoios
económicos tiñades?Custouvos moito
conseguir patrocinadores para poder
correr?
Sergio: eu a verdade tiven sorte cos
sponsors, en serio, que é un tema que non é
nada fácil, pero algunhas veces tes que buscar
a fortuna. Eu antes de correr o primeiro rally
preocupeime de buscar que empresa podía
haber en Lugo que me puidera axudar e o
primeiro que fun visitar era Leite Río (imaxínate
no ano 85 dábame 40.000 pesetas para cada
rally e eu con iso corría o rally sobrado e tiña
para vivir). Ao principio, empezar non é fácil e
logo durante a miña carreira houbo moitos
momentos en que estiven a punto de tirar a
toalla, de pensar, nada, non podo sacar o
presuposto adiante e teño que deixalo, pero
sempre tiven esa fortuna de aparecer alguén
a última hora e tirar para adiante. Leite Río foi
o que máis nos salvou en momentos difíciles
porque non estivemos moitos anos seguidos
con el, pero� e logo o colmo da boa sorte foi
atopar a Nupel porque estaba nun momento
en que deixaba de correr Fiat, montei un
programa para correr co Renault Clio co apoio
da Deputación de Ourense, tiña varios
pequenos sponsors .
Diego: en Ourense tamén nos axudaron
moito a pesar de que non temos nada que
ver con Ourense, ben non tiñamos nada que
ver, agora xa temos máis. Foi porque cando
comezaba Sergio a correr un rally (eu ía de
copiloto) fomos ao Rally de Ourense e cando
fomos á escudería a pedir os papeis, ao
chegar dixéronnos �non nos quedan
pegatinas�, marchade. Sergio: eu tiña 19
anos pero parecía que tiña 15, e Diego tiña
13 e parecía que tiña 10. Así que entramos
na escudería e dixeron �ala, chavales, venga�.
Dixémoslles que corriamos, e eles
estrañáronse porque pensaban que non
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tiñamos carnet. Quedaron tan alucinados que
desde esas sempre que fomos alí nos
axudaron, un pouco adoptáronnos e de feito
se vos fixades seguimos correndo por
Escudería Ourense

O primeiro rally que gañastes foi o Rias
Baixas co ZX e ao mesmo tempo fostes
excluídos da copa, cal foi o motivo deste
exclusión?, que sabor vos deixou?
Sergio: había un regulamento distinto para a
copa e para a clasificación xeral do rally. O
motivo da exclusión foi unha chorrada, un erro
da medida da cámara da culata.
Diego: houbo momentos duros, moi duros e
ese foi un deles, gañar a copa era igual un
millón de pesetas (Sergio: millón e medio) e
solucionábanos case medio ano. Aí
empezamos a ver que tamén había intereses.
Sergio: eu aí deime conta de que realmente
o deporte é moi importante pero ás veces
prevalecen outros intereses, que é a parte
negativa do automobilismo porque é un
deporte no que é necesario ter moitos medios.
Hai intereses que ás veces están por riba do
deporte e é unha pena.

Máis adiante fostes pilotos oficiais de
Fiat, como foi o paso por esta marca?
Sergio: houbo de todo, estivemos en Fiat
seis anos, e seis anos dan para todo e sobre
todo co mesmo modelo de coche, ao principio
era competitivo, pero en todo se evoluciona
moito e no automobilismo moito máis. Os
novos modelos sempre sempre son máis
rápidos cós anteriores e entón digamos que
os dous últimos anos de Fiat non foron moi
produtivos pero os primeiros si foron bos para
min.

Cando rematou este ciclo tivestes que
volver correr pola vosa conta. Xosé
Prado de Fisura e César Porto de Recalvi
involucráronse especialmente para que
puiderades seguir correndo. Credes que
sen este apoio sería a fin da vosa
carreira?
Sergio: era un momento en que estaba ao
borde de abandonar. Sen eles sería a fin da
nosa carreira.
Diego: corriamos con créditos, hipotecando

o patrimonio.
Sergio: apareceron estas dúas persoas e
dixeron que non me preocupase, que eles
compraban o coche. Corría baixo presión.
Agora, moitas veces, cando preguntan se
corro presionado por gañar o campionato ou
o rally, digo que presión era correr sen poder
chocar, porque, se choco, que fago para pagar
un coche de máis ou menos 120.000 euros?

En que momento da vosa vida, o feito de
correr pasou de ser un hobby a ser a
vosa profesión?
Sergio: eu, incluso cando non gañaba cartos
nas carreiras, senón máis ben todo o contrario,
ou sexa, traballaba noutras cousas para poder
pagarme as carreiras, sempre o tomei como
unha profesión, sempre quixen facelo da
maneira máis profesional posible e seria, sen
perder a alegría de disfrutar de facer o que
che gusta. Sempre tratei de que facer as
cousas ben fose a norma básica
Diego: eu teño un recorte na casa dunha
entrevista que me fixeron no 93 que poñía
�aspirante a copiloto profesional� e eu dicía
daquela que quería dedicarme a isto e
realmente foi así.
Sergio: niso é moi importante ter o apoio
familiar, porque (claro) ti podes ter a intención
de facelo moi profesional pero se a túa familia
e a xente que está ao teu arredor non o
entende pode haber problemas.
Diego: eu tiña a vantaxe de que mentres
estudaba meus pais asumían o custe e como
copiloto nunca tiven que poñer cartos e o
normal é que non os poña o copiloto. A maioría
dos copilotos non pagan, é máis, cobran.
Sergio: en cambio o piloto ten que buscar o
presuposto, todo, e encima pagar o copiloto

Ben, Sergio é un piloto excepcional en
situacións adversas, iso adxudicouche o
alcume de �lobo de Meira�, que che
parece este alcume? Quen cho puxo?
Sergio: iso foi unha anécdota moi curiosa de
moitas coincidencias ao mesmo tempo:
estabamos correndo un rally na Coruña e os
dous últimos tramos tiñan moita néboa e
corriamos cun coche co que o normal sería
que fósemos de décimos, entre o 10 e o 20,
e estabamos clasificados sextos ou sétimos,
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pero fixen os dous mellores tempos neses
tramos e a verdade é que non se vía nada.
Na zona da Terra Cha, Meira, é moi normal
que haxa néboa no inverno e eu estaba
acostumado a ela.
Na entrega de trofeos do rally, que era ao día
seguinte a mediodía, estaban un grupo de
compañeiros, os outros pilotos, e dicían �a
ver, lobo� e na portada de La Voz de Galicia
saía unha noticia que dicía �Lobos na serra de
Meira� e eles dicían, claro, estes son lobos de
Meira, acostumados á néboa� e a partir dese
día �Os lobos de Meira�.

Avancemos un pouco máis e contade
como comezou a relación Nupel-Vallejo?
Sergio: co tema do Clío, fun visitar a Nupel
para completar o presuposto que faltaba e
antes de chegar pensaba qué ía explicarlle a

unha empresa farmacéutica, realmente non
pegaba moito con carreiras de coches.
Diego: pero nós sabiamos que lle gustaban
os coches e que axudaban ao deporte en
xeral naquela época.
Sergio: chegamos e dixemos �mira, sabemos
que non vas vender máis medicamentos, pero
a ver se nos podes axudar� e dixo que si.
Diego: a clave está en ser sincero, ti non
podes ir ver unha persoa e enganalo dicindo
que vas ser campión, iso tes que demostralo,
podes dicir �imos tentar gañar, pero non
podemos garantir que vaiamos gañar�. Anos
máis tarde recordounos que foi ser sinceros o
que o animou a axudarnos.

Sergio: podes prometer o que está na túa
man, pero o resultado... �todo se andará�,
iso non o podes garantizar nunca.

Como foi o cambio do Clio S 1600 ao
Porsche? Foi difícil adaptarse ao
cambio?
Sergio: si, en xeral a idea que hai no
�mundillo� do automobilismo é que nos custou
pouco, que nos afixemos rápido a el e que de
seguida estabamos gañando porque na
segunda carreira xa gañamos, pero foi moi
difícil porque é un coche moi difícil de conducir,
tiven que poñer todo o empeño e
concentración. O problema con ese coche é
que a marca non fai coches para rallys e entón
había que evolucionar todo. Tiven sorte de
ter un equipo detrás que funcionaba ben e
encontrei relativamente ben o camiño da

evolución.
Son coches radicalmente distintos; o Porsche
ten moita potencia, pero pouca capacidade
de tracción, o reparto do peso non é nada
bo, nas zonas lentas é moi torpe e ao final os
tempos cos outros coches son moi similares.
Diego: cando dis que corres cun Porsche todo
o mundo pensa e di que vas gañar.
Sergio: e agora dinnos �como? corrías cun
Porsche e agora corres cun Ford Fiesta?� Pero
o Fiesta vale case o dobre do Porsche.

Ben, non imos preguntar se se cumpriron
as expectativas, o que é evidente,
(campións de España) Algunha vez
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imaxinastes que iades chegar tan lonxe?
Os dous: non
Sergio: o que pasa é que vas paso a paso;
no 2008 estaba convencido de que ía ser
campión, se mo dis dous anos antes diría �que
estás de coña�.
Diego: o feito de que aínda non o gañase
ningún piloto galego dábache idea de que era
difícil porque bos pilotos galegos houbo sempre,
pero hai moitos intereses, moitas marcas e é
moi difícil. Aínda hoxe hai días que te levantas
e pensas que foi un soño.
Sergio: eu o que penso é �vale, fomos
campións� pero empeza outro campionato e
os puntos volven estar a cero.
Diego: en deporte sempre vives ao día,
ninguén recorda o pasado.

- Vale. Pasemos ao presente. Sodes
pilotos oficiais de Ford, corredes co
Fiesta S 2000. Malcolm Wilson, o
director deportivo da FordMMotor Sport
quedou impresionado na presentación
do coche e do equipo Nupel-Racing, que

vos pareceu o trato con el?
Sergio: ben, os que coñecemos ben o
mundo dos rallys sabemos ben quen é. Aí
axuda moito que Luis Moya teña moi boa
relación con el, estivemos quince días
traballando no coche, hai unha implicación
grande de Ford co proxecto.

Agora xa debutastes nun rally, como vos
respondeu o novo coche e que credes que
debe cambiar para as seguintes probas?
Sergio: por un lado o coche debutou en

Montecarlo que é un rally moi peculiar, con
condicións moi cambiantes (neve, xeo, estar
seco); aí a elección de pneumáticos e non
cometer erros é fundamental e amais corría
co coche un piloto que está un paso por riba
de todos os demais. Conseguiu a vitoria e
parece que o coche é excepcional, un coche
gañador. Pero realmente non é así: por
exemplo, o Campionato de España sempre é
con temperaturas altas, o primeiro rally foi en
Alacante e había unha temperatura de 20
graos e o coche ten unha serie de problemas
de exceso de temperatura aparte dos escapes
e todo iso; iso merma moito as prestacións
de potencia. É normal nun coche novo que
saian problemas, é un tema no que hai que
traballar e confiamos en que no terceiro ou
cuarto rally esteamos en posición de gañar.

Como vedes ós vosos contrincantes
Ojeda, Fuster e Hevia para este ano?
Sergio: todos eles levan polo menos un ano
cos mesmos coches e os mesmos equipos,
nós cambiamos de equipo, de coche, de todo;

simplemente pola adaptación ao propio
entramado do equipo é normal que non esteas
ao máximo nivel ata que pasen tres ou catro
carreiras.

Védesvos repetindo título este ano?
Sergio: imos traballar niso. Para conseguilo
temos que gañar rallys e a día de hoxe� pero
creo que en tres carreiras podemos estar aí,
a ver se os de adiante non se escapan moito.

Xevi Pons tivo un bo comezo nomundial.
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Como o vedes a el?
Moi ben, moi ben, plantexou moi ben os rallys.

Non vos apena un pouquiño non ir vós
ao Mundial?
Diego: pode que un pouco, pero estamos
correndo aquí e ben.

Que cambiou desde o debut co Seat
Panda ata o debut co novo coche? en
canto á ilusión, cambiou algo?
Sergio: home, a ilusión do primeiro rally �
pero seguimos cun nivel de ilusión suficiente.

Falemos da escola de pilotaxe, ti vas
facer de profesor, non?
Sergio: a escola vai ser moi global, desde
seguridade vial que é o máis importante desa
escola, calquera que queira conducir mellor e
ser máis seguro cando circule pola estrada,
pero despois tamén vai ter outros apartados
para chavales de cinco ou seis anos, en
karting, ata todo tipo de cursos, de
competición, pilotaxe� Vai englobar todo o que
é a condución de coches. Esperamos que
cando estean as instalacións da escola estea
ao alcance de calquera.
Diego: seguridade, bombeiros. Din que estará
en maio. Este ano funcionará.

En canto ao rally da casa, o San Froilán,
teredes unha espiña cravada. Este ano
intentaredes sacala ou centrarédesvos
no Campionato Nacional?
Sergio: creo que non correremos o rally San
Froilán este ano; espiña, tampouco, apetece,
pero�
Diego: un ano Sergio tíñao gañado
practicamente.
Sergio: estábao gañando por máis dun
minuto, e rompín a dous quilómetros.
Moralmente xa o teño gañado, hai que
conformarse. Agora non entra nos obxectivos
do equipo, non temos sequera coche para
gañalo.
Diego: e desde aquela eu penso que xa
deixou de ser obsesión. Para nós era moito
máis importante o título nacional que este rally,
non por nada, polo mesmo que lle daría máis
importancia a gañar un rally do mundial que
un rally de España.
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Sendo irmáns, como levades este tema?
Sergio: ben, moi ben, hai confianza para levar
os momentos duros.

Seriades capaces de intercambiar os
papeis?
Sergio: non, eu de copiloto nunca, non iría
nin comigo mesmo.
Diego: hoxe para vir aquí trouxen eu o coche
e xa me viña dando indicacións.

Ben, reiteramos o noso agradecemento
por acompañarnos hoxe aquí.
Desexámosvos que sigades acumulando
éxitos para o deporte lucense e así
divulgar o nome de Lugo por todo o
mundo.
Se nos vos importa, ben seguro que hai
alguén no público que vos quere facer
algunha pregunta.

Cal é o papel dun copiloto?
Diego: Eu sempre comparo un copiloto cun
director de orquestra. No meu caso, planifico
todo o rally (agora xa o fago desde a casa
por Internet), estudo do tramo, temas
mecánicos tamén. Logo, dentro do coche, o
piloto vai dicindo e o copiloto apunta. O día da
carreira o copiloto desde a saída vai dando
todas as indicacións que se tomaron nos
recoñecementos previos.
En realidade o que leva a fama é o piloto e é
o que debe levala, pero os copilotos, aínda
que non metemos os goles por así dicilo, tamén
nos sentimos partícipes do éxito.

Entrevista preparada por Roberto
Martínez Torreiro e Iria Rivas Santos
(4º ESA)
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Español e galego para
estranxeiros
O ámbito de coñecemento que figura no título forma parte da oferta
educativa do noso centro. Mulleres e homes chegados dos máis diversos
lugares visítannos cada día para acadar unha maior familiaridade coa
nosa lingua e a nosa cultura.
A través deles podemos apreciar o coñecemento que de nós se ten no
mundo e tamén como é o proceso de adaptación á nosa realidade.
De seguido transmitimos a valoración dunha das docentes encargada do
ensino destas persoas:

Multiculturalismo enriquecedor
Dende hai dous anos imparto clases no Centro EPAPU Albeiros- (ou EPA Lugo) de

Lingua Castelá e Galego para Estranxeiros.
Xa non son unha persoa nova e hai bastantes anos que estou no ensino.

Despois deste tempo e de pasar por case todos os niveis educativos, dende Infantil a Secundaria,
pensas que poucas cousas máis che vai deparar esta profesión, ás veces tan inxustamente
vapuleada e criticada. Que equivocada estaba!. Nunca participei tanto do chamado ensino
interactivo coma nestes dous anos.

Ultimamente non viaxei moito fisicamente pero podo asegurarvos que grazas ó
meu alumnado consigo coñecer lugares e costumes doutros países que non veñen en
ningunha guía turística.

É a experiencia máis positiva e gratificante que tiven ó longo da miña vida
profesional.

Por iso defendo a ultranza o multiculturalismo e a diversidade lingüística, sexa
de onde sexa. Se se sabe aproveitar sempre vai ser enriquecedor.

Nas miñas clases hai unha mestizaxe idiomática e cultural grande e porén
conseguimos entendernos sen moitos problemas e aprender conxuntamente.

Só consiste en ter interese, curiosidade, respecto e tolerancia cara ó �outro�,
sen medo ó descoñecido, sen prexuízos limitadores. Simplemente estando aí, aberto ó que
nos poidan aportar outras persoas de culturas , costumes e ideas distintas á nosa.

Nestes momentos asisten ás clases :
- varios marroquís( homes e mulleres) , unha rapaza rusa, un uzbeco, brasileiros/

as, nixerianos/as, un alumno de Ghana e dúas persoas das Antillas holandesas.
O obxectivo fundamental é aprender castelán e galego, pero polo medio vanse

mesturando moitas palabras de cada un dos seus idiomas, o que fai que sexa unha
aprendizaxe moito máis ampla e rica, reafirmándome no que dixen anteriormente e no título
deste pequeno artigo.

Regina Cao Novo

O proceso de adaptación.
Conversamos con catro destes alumnos para sabermos como foi o seu contacto

connosco, os problemas de adaptación que tiveron e os seus plans de futuro. Trátase de
Rodrigo Vilas Boas de Barras, Arine Vilas Boas de Barras, Tatiane Oliveira de Souza e Olim
Rahimov.

Tres proceden de Brasil e un de Uzbekistán e levan entre nós entre tres semanas
e ano e medio. A metade non coñecía outras zonas de España, en tanto que outros dous si
estiveran noutros lugares do estado.
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As diferenzas culturais que eles detectan entre Galicia e o resto de España refírense
á comida, música e viños. Hai un aspecto no que coinciden: na dificultade de adaptación ao
clima. Algún deles menciona tamén a nosa falta de puntualidade como un aspecto negativo.

En canto á capacidade de acollida dos galegos achamos opinións discrepantes,
desde os que afirman que foi boa ata os que non se sentiron benvidos. Resulta significativa a
opinión dunha das rapazas cando nos di �sentinme benvida na maioría das partes, aínda que
teñen un pouquiño de receo a aceptar os estranxeiros. Son amables, pero cerrados�.

Todos eles son conscientes de que en Galicia hai unha lingua e cultura diferentes.
Polo que respecta aos seus lugares de procedencia, os brasileiros cóntannos que no seu país
só se fala unha lingua �o portugués- aínda que unha das rapazas coñece tamén o guaraní
porque súa nai procede de Paraguai. O rapaz procedente de Uzbekistán cóntanos que el fala
dous idiomas na súa cidade: tajiko e uzbeko.

Preguntámoslles tamén se leran libros en galego ou viran algún filme neste idioma
e a resposta maioritaria é que, en xeral, len e ven filmes en castelán.

Algún dos alumnos brasileiros comenta que lle resulta máis doado comprender as
persoas que falan en galego que aquelas que usan o castelán, pero a resposta non é unánime.
Malia a extrema cercanía lingüística existente entre o seu idioma materno e o noso, algúns
declaran que lles resulta máis doado comprender o castelán.

Valoran como positivo coñecer as dúas linguas oficiais de Galicia porque �eu vivo en
Galicia� ou �si, por que non aprender outro idioma? E para os galegos é idioma materno�.

Maioritariamente pensan seguir en Lugo en concreto, malia a que algún afirma que
�teño saudade do meu país�. Seguirán entre nós porque lles dá a posibilidade de vivir en
lugares cun patrimonio histórico importante que son asemade cidades modernas e cómodas.

Precisamente un destes alumnos quixo facernos coñecer un pouco mellor o seu
país de procedencia, Uzbekistán, afastado para nós e non só fisicamente e falarnos da
conexión que nalgún momento existiu entre a súa terra e España.

Benvidos a Uzbekistán
Superficie: 447,400 km2 Poboación: 28,000,000 , o máis poboado de Asia Central

Capital: Tashkent Lingua: uzbeko (oficial), ruso (idioma de comunicación internacional.

Estrutura: República autónoma de Karakalpakstan, 12 rexións, 226 cidades e distritos.

Uzbekistán é un novo estado en Asia Central despois da caída da URSS.
Elixiu a política democrática e lanzou reformas de desenvolvemento económico

para inserirse na sociedade económica internacional como membro de pleno dereito.
É a terra máis vella de Asia Central e ten unha historia de vinte e cinco séculos,

unha historia dun país cunha comunidade histórica e cultural específica diferente doutras rexións.
Recentemente espertou no país o interese polo turismo e por conseguinte a gama

de instalacións para o percorrido e os servizos dos operadores locais de viaxes turísticas están
aumentando ano a ano para atraer máis viaxeiros a explorar este lugar marabilloso.

É unha terra chea de romanticismo oriental e atractiva para calquera persoa que
busca a visión do pasado: a terra do algodón e as hortas, bazares entretidos e artesáns que
practican os seus métodos de comercio da mesma maneira que se fixo durante anos.

A República de Uzbekistán é membro da UNESCO desde 1992.
Conta con arredor de 4000 lugares arquitectónicos históricos, 500 compañías

turísticas con socios e contactos en corenta e dous países, hoteis de catro estrelas de gran
calidade e hoteis privados de todas as categorías. Ten tamén sesenta e oito museos, mestres
das artes e artesáns, tendas, bailes locais e conxuntos musicais, deseñadores da seda e o
algodón, turismo cultural, turismo ecolóxico, viaxes especializadas, turismo da natureza...

Malia a longa distancia entre España e Uzbekistán, na historia destes dous países
houbo períodos de contacto a curto prazo ou duradeiros.

A comezos do século VIII España e Uzbekistán formaban parte do mesmo estado,
o Califato árabe Umayyad, que practicou unha política extremadamente agresiva na conquista
de territorios novos. En 712, cando Quteiba ibn Muslim suprimiu ferozmente a resistencia de
cidadáns de Sogd, Khorezma e Fergana, outro comandante árabe Tariq ibn Ziyad, cruzando o
estreito entre África e Europa, comezou a conquista da península. Desde ese momento ese
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estreito recibiu o seu propio nome � Xibraltar- que é en idioma árabe «Djabr al-Tariq» - «rocha
de Tariq». A evidencia clara destes contactos vén dada polas moedas do século VIII acuñadas
en al-Andalus (que é España) e atopadas ás veces no territorio de Asia Central. No seu
reverso había a inscrición en árabe «no nome de Allah este dinar foi acuñado en al-Andalus» e
no revés a inscrición en idioma latino «este sólido foi acuñado en España».

España e Uzbekistán estiveron dentro do mesmo estado ata mediados do século
VIII en que se fundou outro Califato árabe - el Abbasid. Naquela época un membro da
dinastía de Umayyad, Abd ar-Rakhman, escapando das persecucións de Abbasid, atopou en
España o Califato de Córdoba nomeado como a súa capital � cidade de Córdoba.

Moitos elementos análogos están presentes na arte da decoración da cerámica en
España e Uzbekistán incluíndo métodos como o chamado �pintura do lustre� (pintura en ouro
na superficie dos recipientes) e tamén adornos ornamentais nas teas cuxo motivo principal era
o adorno de paxaros coa árbore da vida que foi a tradición dos Sasánidas.

Neste período Córdoba converteuse no centro desde o que a ciencia e cultura
orientais se difundían a outros países europeos. A universidade de Córdoba era especialmente
popular. Naquela época os nomes e os traballos dos grandes eruditos uzbecos coñecíanse en
España: Ibn Sina (Avicena, médico), al-Khorezmi (astrónomo e matemático, do seu nome
derivan as palabras algoritmo e guarismo), al-Ferghani (astrónomo) e Imam al-Bukhari (erudito
do islam). En Córdoba e despois en Toledo estaban establecidos os principais centros para a
tradución e a copia de traballos científicos orientais e hai moitas razóns para pensar que estes
centros en moitos aspectos promoveron a reputación e a gloria dos grandes eruditos uzbecos
en Europa. O traballo básico de astronomía Zidj de al-Khorezmi (as táboas astronómicas)
coñécense na ciencia a través da súa tradución latina que foi realizada en España no século
XII por Adelardo de Bati e Pedro Alfonso nunha edición corrixida polo astrónomo Malama al-
Madjriti que vivía en Córdoba no século X e principios do XI.

A primeira tradución en latín do traballo do gran astrónomo al-Fergani coñecido en
Europa como al-Farganus, Ilm al-Khaiya (Ciencia da astronomía), foi realizada en 1145 por
Iona de Sevilla. Pola súa banda, o gran científico uzbeco Beruni coñecía ben Andalucía e no seu
traballo Asar al-Bakia precisou as súas características xeográficas. Naquela época a xente de
Uzbekistán e España, debido a diversas razóns, podía estar neste ou naquel país malia a longa
distancia existente entre eles.

A comezos do século XV Amir Temur estableceu relacións diplomáticas directas
con España. Ocorreu despois de acontecementos militares e políticos importantes conectados
co avance dos turcos por Europa. En varias batallas, especialmente no campo de Kosovo en
1389 e preto de Nikopol en 1326 o exército turco venceu ás tropas aliadas dos países europeos
e conquistou a península balcánica. Nesta conexión os gobernantes de moitos países europeos
consideraban a Amir Temur como un freo da extensión turca.

Ruy Gonsales de Clavijo, embaixador do rei de Castela, saíu do porto de Santa
María preto de Cádiz o 22 de maio de 1403. El e os seus compañeiros percorreron longas
distancias ata que o 22 de agosto do ano seguinte, cruzaron o río Amudarya cerca de Termez
e chegaron a Uzbekistán. Despois de seis días, de Termez e a través da Porta de Ferro
alcanzaron Kesh (Shahrisabz). Neste pantano, dentro do territorio da provincia moderna de
Kashkadarya, morreu un dos seus serventes, o Mestre de Teoloxía Fra Alfonso Paes. En
Kesh, os españois pasaron dous días e visitaron o palacio maxestoso de Amir Temur, Ak-Sarai
e as tumbas dos Temuridas. O 8 de setembro de 1404 Amir Temur recibiu os embaixadores
do rei español no seu lugar de Samarkanda. Preguntando
sobre a saúde do rei, Amir Temur dirixiuse a toda a xente
presente e dixo: «Mira a estes embaixadores que foron
enviados polo meu fillo, o rei de España, o primeiro entre
todos os reis que viven no bordo do mundo. Realmente, son
unha gran xente e bendigo o meu fillo, o rei ( de España)».

Estes feitos evidencian as tradicións históricas dos
contactos españois-uzbecos, que acadaron maior relavancia
despois da proclamación da independencia de Uzbekistán.

Olim Rahimov
Bukhara, República de Uzbekistán.
Estudante da USC
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Gravado orixinal realizado por Aura Oviedo Sánchez no Obradoiro levado a cabo
no Museo Provincial de Lugo.
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Orixes.Cinco fitos da
evolución humana

Na exposición, sita na �praza inútil� de Lugo, «Orixes. Cinco fitos da evolución
humana» preténdese explicar o estado actual deste intricado panorama, así como recrear
mediante esculturas e escenografías algúns episodios da evolución humana.

O desenvolvemento da humanidade é o resultado dunha combinación de
transformacións, tanto físicas como culturais.

Dentro da evolución física atopamos o bipedismo, a liberalización das mans para a
manipulación e o transporte de obxectos e o desenvolvemento do cerebro. Na evolución
sociocultural incluiriamos a elaboración de ferramentas, linguaxe articulada, cooperación e
traballo social.

Ambos os tipos de evolución permítennos adaptarnos a todos os medios ambientes.
A hipótese máis aceptada acerca da aparición do ser humano

é a que afirma que os primeiros homínidos foron moi parecidos aos simios
arborícolas, pero que comezaron a andar ergueitos. É posible que este
feito sexa suficiente para dar orixe ao ser humano coa capacidade intelectual
da que goza actualmente pero, ademais, este tivo que ser capaz de crear
unha cultura nova. A diferenciación radical houbo de facerse nun medio
illado ecoloxicamente, que impedise o contacto e a mestura con outras
especies, de maneira que as melloras conseguidas se transmiten
xeneticamente. Supostamente, esta área foi o val do Rift. Non é fácil
determinar cando ocorre isto, crese que a finais do Terciario, pero si parece
claro porqué; unha árbore ofrece refuxio a un omnívoro, pero non comida. A posición erecta
permitiu que lle medrase o cerebro, e isto é o que os diferencia dos monos contemporáneos.
Pero, ademais, permítelle utilizar os membros superiores para
outros labores, que non son o desprazamento. Terá
capacidade para crear instrumentos e modificar os elementos
do medio no seu favor. Isto, xunto coa súa condición de ser
social, permitiulle dominar o medio con vantaxe e crear unha
cultura que transmitir aos seus descendentes.

O primeiro gran fito da historia humana dáse
cando os nosos antepasados foron capaces de adoptar a
posición erguida (bipedismo), o que fixo posible a manipulación
coidadosa coas mans (fabricación de ferramentas�) e o
traslado de comida ao campamento base.

Estes cinco momentos ou fitos na historia da
nosa existencia son os que articulan os distintos ámbitos da
exposición. Na nosa viaxe ao pasado, iniciado hai 4 millóns de anos cos primeiros homínidos
bípedes, asistiremos:
- á creación das primeiras ferramentas de pedra hai 2,5 de millóns de anos
- á conquista do lume hai uns 400.000 anos
- á conciencia sobre a propia existencia
- aos primeiros enterramentos hai 120.000 anos
- á eclosión da arte hai só uns 35.000 anos

A aventura humana, dende a aparición do home sobre a Terra, é efémera se a
comparamos cos 4.600 millóns de anos de existencia da Terra, e mesmo cos 65 millóns de
anos que transcorreron dende a aparición dos primates. As investigacións científicas foron
esclarecendo o misterio das nosas orixes. A evolución humana aparece como un proceso
longo e complexo con máis de quince especies e moitas ramas sen descendencia.
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Alfonso Rodríguez González
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Hai moitos anos �

O cura dunha aldea chufaba moito a un can
que tiña. Dicía:
- Que listo é! É tan listo coma calquera de
nós!
Un día díxolle o sancristán:
- Sabe, don Arturo? Eu oín que na aldea esta
que está cerca da vila (Abelleira) haille unha
escola para cans. Disque é un pouco cara,
pero é moi boa ... Todos os cans que alí van
aprenden a falar. Eu, se quere, como cada
mes máis ou menos vou á vila, podo
preguntar o que custa.
O cura respondeulle:
- Ben, meu fillo, se me fixeses o favor ...
Ao mes seguinte foi o sancristán xunta o cura
e díxolle:
- Vale, cincuenta pesetas ao mes.
O cura respondeu:
- Ben, pois lévao.
O sancristán colleu o can, levouno moi lonxe
a abandonouno. Ao mes seguinte o cura
preguntoulle ao sancristán:
- Ai, Manolo, e que tal o can?
O sancristán respondeu:
- Vai ben, xa está aprendendo a falar. Dentro
de tres ou catro meses dixeron que xa podería
vir para a casa.
O cura pagoulle ao sancristán dicindo �Bueno,
home, bueno�.
Aos seis meses aínda non viñera o can, e o
cura díxolle:
- Mira, este can sae moi caro. Aínda que non
fale moi ben, tráemo.
O sancristán volveu só e sostivo co cura a
seguinte conversa:
- E logo o can?
- Non quixo vir.
- Como que non quixo vir?
- Dixo que non quería vir porque ía durmir só.
Dixo �Non me vou de aquí, teño compañeiras
para durmir, e para ver durmir o cura coa
criada, non vou� Entón deixeino alí.
- Fixeches ben. Iso si que é falar de máis!

Recollido por Magdalena Rodríguez
Sestayo

As Pontes de
Gatín1

Nun pobo de Becerreá contan que
había unha ponte e caeu.

Unha muller estaba a punto de
parir e tiñan que arranxar a ponte para poder
cruzar o río.

Poñían pedras de día e de noite
desaparecían.

Vixiaron e viron ao demo
quitándoas. Os veciños a levantala e o demo
a tirala. Cansos da historia foron falar co demo
que xa sabía que a muller dun veciño estaba
preñada.

O demo quería ao neno e díxolles
que lles facía a ponte se lle daban o primeiro
ser vivo que nacera e así xa os deixaba en
paz.

Os do pobo dixeron que si e el
fixo a ponte.

Cando se acercaba o momento,
o paisano lembrou que tiña unha gata
preñada. Pariu antes cá muller e déronlle o
gatín. O demo, moi enfadado, marchou polo
río Navia abaixo.

Por iso se chama �As Pontes de
Gatín�.

Eliseo López López, Mª Pilar Aguiar
González (Alfabetización, Nivel II)

1 Mantemos na transcrición desta lenda algúns
castelanismos, moi comúns no galego oral, e tamén
certos trazos dialectais propios do bloque oriental
da lingua galega.

O can falador
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I.
Camiños feitos por ninguén,
rutas e sendas milenarias,
ábrense paso polos montes
entre toxos, fieitos e silvas.

Camiños que veñen de
ningures,

que van vertendo o seu
canle,

afluentes dun gran río,
ata desembocar nun mar

sagrado.

Camiños sen lingua e sen
patria,

ruta de señores e vasalos,
senda de ricos e pobres,

destino santo.

Cantos pasos se deixan dado
por uns croques e un rosario,
cubertos polo fume sagrado
¡Que fermoso é Santiago!

II.
Un día escapoume a mirada
e foi parar a un ceo azul,
unha nube vin ó lonxe,

afastada,
coa mente ata ela fun.

Non era unha de tantas
que navegan polo ceo,

ás que o vento arrastra coas
súas volantas

e cobren o sol co seu veo.

Canto quixera eu poder
explicar

o que nela eu vin,
tan só podo dicir .

III.
Airado ollo pola fiestra

e o único que vexo
son os cans da nosa terra
rachándono-lo pelexo.

Os cans famentos de sangue
ouveando sen compaixón

asoballando Galicia,
a súa terra e o seu verdor.

Alzando a testa cara ó ceo
pregúntoche meu señor:
¿Que pecado cometemos

para merecer estes ladróns?
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Pecho os ollos,
cerro as portas ó mundo,

estou só ante min,
navegando nos recordos.

Devastadoras treboadas
alternan coa calma,

unhas veces en chalana,
outras capitán dun gran

veleiro.

Cando por fin abro os ollos
só a leve bruma me

acompaña.
O que se consideraba

importante
tan só as gaivotas e rémoras
neste inmenso mar chamado

soidade.

V
As sombras volvéronse

estender
cubríndoo todo co seu

manto,
outra vez volvo a morrer
neste mundo putrefacto.

Xa hai tempo que a padezo,
non sei se lle podo chamar

enfermidade
e é que vivir ten un prezo,

o meu é a soidade.

Hai quen di que hai un
remedio,

¿Faladurías?, non o sei
pero mentres continúe este

tedio
cada día morrerei.

VI
Ti que sempre choras
co teu ledo sorriso,

escapando pola ladeira,
veloz carreiras sen fin.

Ti que choras polo monte,
ti que ris entre as pedras,
camiñando sen moverte
ata chegar á gran fonte.

Unha pregunta quero
facerche

a ti, lingua de Galicia,
a ti, que me viches nacer,

a ti, que me verás morrer.
¿Como logras vivir

tanto tempo en soidade?

VII
Sons perdidos marchan,
palabras sen apresar,
marchan, vanse, foxen,
pola lingua de todos e

ninguén.

O piar do paxaro,
o ouvido do lobo,
o rachar do trono,

sons de onte e de hoxe.

Sons afogados nas túas
mans,

durmidos sen sono,
que tan só a pedra ousa
espertar do seu letargo.

E ti, segues camiñando,
lingua de Galicia.

¡Cantos segredos agochas
Entre os mantos da túa auga!

Lucía Varela Pérez
Bacharelato
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Lembro aquela noite estrelada
na que non existían as nubes,

os meus ollos miraban para os teus
como tiña de costume

As estrelas bicaban o ceo
e a lúa para nós miraba,
aínda hoxe non o creo
pero sigo namorada.

Aquela noite foi fugaz
e o reloxo seguía en función
pero eu aínda non era capaz
de regalarche un apretón.

As nosas miradas eran cómplices
de aquela noite estrelada

e os meus soños eran felices
con imaxes nas que te amaba.

A túa valentía
bicou a miña ilusión

dándome un bico nos beizos
con toda a túa paixón.

Esa noite estrelada
permanece na miña mente

día e noite
e permanecerá sempre.

Sufrín, chorei e recordei
durante un tempo o que te amaba

amábate en silencio
e unha resposta esperaba.

Eses ollos teus
crávanme na mirada,
un amor profundo

que me ten hipnotizada.

Soño, desexo,
que veña o outono pa� verche o pelexo.

Río, choro,
lembro aquel mouro que vin en Fazouro.

Busco, rebusco,
unha cervexa que veña do Etrusko.

Morro, vivo
ca tinta deste lapis estes versos escribo.

Falo, canto,
salto ós teus ollos pa� darche un espanto.

Vestida de branco
coma unha nube negra

choquei co vento frouxo
que viña daquela serra.

Faleille moi baixiño
aproveitando que ninguén houbera

e resulta que o sol uniuse
á nosa triste conversa.

Despois do sol
viñeron as lágrimas e o corazón roto
e despois de nadar nesa dor presente
subín á nube branca vestida de negro

ardente.

�O que non responde�
Cando a luíña aparece

esculco os segredos da noite,
que buscan mais non achan o día
poñen un pé diante e outro no ar,

os que se perden e non se encontran
a onde van?

Van buscar dificultades e aclarar
respostas

verbas, verbas, verbas,
sen falar de cousas miúdas,

fóra chove,
E a auga alaga o parque azul,

enchendo as bocas afogadas de versos,
Sen que os versos afoguen,

Sálvame, abrente,
deste funeral branco.

LAURA BEN ÁLVAREZ, 4º ESA
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Olalla Cociña,
Libro de Alicia
(Espiral Maior,
2008)

Obra da
autora gañadora da
oitava edición do premio
de poesía Fiz Vergara
Vilariño, en marzo de
2008

Diego Ameixeiras,
Dime algo sucio
(Xerais, 2009)

Ú l t i m a
novela de Diego
Ameixeias, trátase
dunha obra de estrutura
circular que presenta
anacos de vidas que
non teñen nada que ver
entre sí e acaban
mesturándose por azar.

Agustín
Fernández Paz,
Lúa do Senegal
(Xerais, 2009)

Khoedi é
unha nena de dez anos
que ten que deixar a
súa casa nunha rexión
ao sur do Senegal, para
instalarse en Vigo, a
cidade onde o seu pai
xa leva varios anos
emigrado. Aquí a vida
é dura para ela porque
non coñece a ninguén
e todo lle resulta
diferente. O único familiar é a Lúa que brilla
no ceo polas noites.

Yolanda Zúñiga,
Vidas post-it
(Xerais, 2007)

Obra composta por
relatos curtos nos que
predominan situacións
cotiás da vida marcadas
pola incomunicación,
soidade, desamor,
abismo, sexo, rutina,
violencia, melancolía,
drogas, medo e outras
miserias.

Marilar Aleixandre, A cabeza de
Medusa (Xerais,
2008)

Sofía e
Lupe son violadas tras
saír de madrugada
dunha festa de
disfraces. Nos días
seguintes notan como a
xente non as mira de
fronte, coma se fosen
elas as que tivesen que
avergoñarse. Comezan
un camiño difícil en
busca de xustiza.

Cid Cabido, Unha historia que non
vou contar (Xerais, 2009)

Novela na
que atopamos unha
intrigante narración
protagonizada por un
escritor que habita un
apartamento na Porta
do Sol viguesa. A partir
dun suceso real que
conmocionou o Vigo dos
anos 70, a novela
presenta intriga, humor,
orixinalidade e
constantes referencias
cinematográficas.

Lecturas1:Recomendacións
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F. X. Fernández Naval, Para seguir
bailando (Xerais, 2009)

L i b r o
formado por dez relatos
que tratan desde as
d e s c u b e r t a s
adolescentes ata o
abandono do medio
rural, a inxustiza e a
corrupción, o abuso
exercido sobre a muller
e o seu dereito a decidir
sobre a súa vida e o seu
corpo.

Inma López Silva,
Memoria de
cidades sen luz (Galaxia, 2008)

Esta novela foi a gañadora do
Premio Blanco Amor no ano 2007. Os eixes
da mesma son as
guerras e exilios e nela
aparecen desde
librepensadoras que
aman galeguistas,
guerreiros polacos que
queren ser Victor Hugo
e nenos que converten
en Troia a praia do
Orzán. Escenarios
diversos: A Coruña,
París, Barcelona,
Buenos Aires e Nova
York son as cidades
polas que transita o
protagonista do relato.

Marcos Calveiro,
Festina lente
(Xerais, 2008)

A novela,
ambientada na
Compostela do século
XVII, propón ao lector
unha intrigante viaxe
polo mundo dos libros e
o coñecemento nun
tempo de intolerancia.

An Alfaya,
Areaquente
(Sotelo Blanco,
2009)

Esta obra
foi gañadora do Premio
Lueiro Rey de Novela
Curta, organizado polo
Concello do Grove no
ano 2009.

O fotógrafo
Cristovo do Val, fuxindo do desamor,
mergúllase nas desoladas ruelas de
Areaquente.

Miguel Anxo Murado, Fin de século
en Palestina
(Galaxia 2008)

A obra
relata a experiencia
persoal e profesional de
Miguel A. Murado nos
seus cinco anos en
Palestina, primeiro como
enviado da ONU e logo
como xornalista. Este
libro é un relato
auténtico, tenro, tráxico
e humorístico da vida
nun país en permanente
conflito.

Domingo Villar, Ollos de auga
(Galaxia, 2006)

N o v e l a
policial protagonizada
polo inspector Caldas e
o seu axudante Rafael
Estévez que combina,
como boa
representante do
xénero negro,
suspense, personaxes
orixinais, ambiente
urbano e humor.

1 Agradecemos a María Xesús Nogueira, profesora de literatura galega na Universidade de Santiago de
Compostela, os títulos que nos suxeriu para a elaboración destas recomendacións.
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Reflexións de final de curso
Cando xa case estamos a punto de rematar o curso 2009-2010, quixera, se se

me permite, expresar, valorar, e agradecer ao persoal que compón o centro todos os momentos
e horas compartidas día tras día, e que non foron poucas!

Dar as grazas a todos e cada un dos profesores que durante o curso transcorrido
compartiron con nós sabedoría, tempo, dedicación e paciencia.

Paciencia sobre todo, pois entendo que somos moitos ... e de idades, pensamentos
e nivel de aprendizaxe moi distintos.

Aínda así recoñezo que todos vós estivestes cercanos, comprensivos e, algo moi
importante, tendéndonos a man, e valorándolle a cada un o esforzo na súa xusta medida
(labor complicado).

Non sei se volverei a pasar por este centro, que ata hai pouco descoñecía por
completo; se o fago, será un pracer para min poder seguir ampliando coñecementos e
formando parte desta "comunidade", pois quédame moi bo recordo.

E neste recordo quero incluír tamén a todos os meus compañeiros/as, que durante
todos estes meses compartimos aula, cafés nos recreos, risas e lamentos, pero que logramos
facer entre todos un tándem perfecto, prestándonos axuda, cambiando impresións e cortando
algún que outro traxe (sen molestar nin ofender a ninguén) pero sobre todo estando aí "codo
con codo" para apoiar e darnos ánimo, neses momentos de case agonía ou desesperación
polos que pasamos nalgún momento. E como dicía anteriormente, se algún día me animo a
retornar ó BAC, o que si botaría moito de menos ía ser o grupiño de amigas coas que conectei
tan ben dende que aquel día de setembro do 2009
nos vimos e coñecemos por primeira vez. Unha aperta
para elas!

Non quixera que isto fora unha
despedida senón un

ATA SEMPRE...

Unha alumna de 4º
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Redacción
Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Coordinación e maquetación
María X. Rodríguez Valcárcel
José A. Armesto Rodríguez

O equipo de redacción agradece a colaboración de
todas as persoas que participan no presente
número e quere facer constar que as opinións que
figuran nos distintos traballos son
responsabilidade dos seus autores e autoras.

O retrato de Uxío Novoneyra que utilizamos na portada é obra de
Laxeiro e aparece recollido na edición de Os eidos (Xerais,1985).
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