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O proxecto E-Dixgal pretende o uso

do libro dixital a través dunha plata-

forma propia, cun ordenador portátil

para cada alumno de 1º de ESO, en

vez do libro tradicional.

O profesorado e alumnado dos cen-

tros implicados desenvolven a súa ac-

tividade educativa diaria nun contor-

no virtual de aprendizaxe; o sistema

permítelles acceder aos contidos dixi-

tais de varios provedores editoriais, e

os docentes poden elaborar tamén a súa

propia “mochila dixital” seleccionan-

Proxecto E-Dixgal,
implantación do libro dixital

LETRAS GALEGAS
2019

Antón Fraguas
 Loureiro, Cotobade, 1905

Santiago de Compostela, 1999

Historiador, profesor, director  do
Museo do Pobo Galego, fundador da
Sociedade da Lingua, membro das
Irmandades da Fala e do Seminario
de Estudos Galegos, adicou a súa
vida ao estudo antropolóxico da
cultura galega, contribuíndo á

defensa do noso idioma como lingua
de  expresión en calquera ámbito.

•  Renovación de representantes no
• Eleccións sindicais

• Renovación do Consello Escolar
• Entrevista:  Andrés López Chao

• Samaín 2018
• Magosto en San Roque

• Os hórreos galegos
• 30 días no "María"

• O soño dunha Galicia diferente
• Congreso Eucarístico de 1961
• En negro contra as violencias

SUMARIO:

A  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa convocou mediante Resolución de 7 de maio de 2018

os centros para participar no proxecto Educación dixital que

se implantará este curso 2018/2019

do a través da plataforma os contidos

formativos, incorporando materiais

complementarios ou mesmo outros

materiais de elaboración propia.

O alumnado pode acceder ao mate-

rial seleccionado en modo online ou

offline, actualizándose o seu libro, de

maneira automática, cando o netbook

atopa conexión de rede.

Tamén, se as familias o desexan, os

alumnos poden levar á casa o ordena-

dor portátil que empregan na clase,

previa solicitude no centro educativo.
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A posta en marcha do proxecto E-Dixgal, a celebra-
ción de eleccións sindicais e de renovación parcial do
Consello Escolar, xunto cos traballos de mellora da
convivencia centraron o primeiro trimestre de activi-
dade deste curso académico.

No primeiro caso supón un paso máis cara á visión
dun centro moderno, aberto ás novas tecnoloxías que
non esquece o labor de formación integral dos nosos
alumnos dende a diversidade; isto é, avanzar cara á
integración dos novos medios na práctica docente.

Por outra banda, renovar o Consello e elixir repre-
sentantes sindicais  normaliza a participación e repre-
sentación como base desa convivencia pola que traba-
llamos; os novos representantes aportaran ao consello
as súas inquietudes e experiencias que nos permitiran
contar con máis puntos de vista nos que afincarnos
para a mellora continua da xestión do centro. Tamén,
a representación sindical constitúe un piar básico de
interlocución entre as administracións educativas e o
profesorado que abunda tamén na mellora da práctica
docente e, finalmente, no alumnado.

Moitos destes aspectos artéllanse fundamentalmente
dende o plan de formación interna que este ano se
centra en tres aspectos fundamentais:

- A formación para a implantación do E-Dixgal, na
que participa fundamentalmente o profesorado titor
que imparte docencia en 1º  da ESO.

- A mellora da convivencia, con accións puntuais
sobre intelixencia emocional e a formación do profe-
sorado de cara ao establecemento no futuro de alum-
nado axudante.

- A inclusión. Neste ámbito traballamos sobre a lin-
guaxe de signos e os TEA (trastornos do espectro au-
tista) cuns 35 profesores implicados na formación.

Coma sempre, contamos que todo este traballo e es-
forzo redunde no beneficio do alumnado e na comuni-
dade educativa para seguir facendo realidade o noso
ideario educativo.

Os alumnos que remataron o Bacharelato o curso pasado to-
maron a iniciativa de doar 20 ctmos. cada vez que falaban mal,
dicían unha palabra malsoante ou mastigaban chicle na aula.

Aínda que a idea partiu duns poucos e era totalmente volunta-
ria a participación, ningún dubidou en colaborar.

Durante catro cursos, dende 3º de ESO, reuniron uns 145
euros. Unha representación do grupo acudiu a un supermercado
onde compraron produtos de primeira necesidade que doaron a
Cáritas. Parabéns pola iniciativa!

INICIATIVA SOLIDARIA

O pasado 18 de xuño tivo
lugar o encontro xadrecístico
entre os institutos Perdouro de
Burela e María Sarmiento de
Viveiro, actividade que se está
asentando como habitual den-
de que o xadrez figura como
optativa para os cursos de 1º e
2º de secundaria.

O encontro reuniu a 38 alum-
nos dos dous institutos, 12 de
Burela e 26 de Viveiro, desen-
volvéndose seguindo o siste-
ma suízo de competición. Ac-
tuaron como árbitros Sergio
Alonso, de Burela e Luis Takes-
hi Nisiyama, do noso centro.

Coordinaron a actividade os
profesores Manuel Vilariño (Per-
douro) e Jorge Santamariña
(María Sarmiento), que foron os
encargados de entregar os tro-
feos aos primeiros clasificados,
Paula Enríquez Barcia e Álvaro
Fernández Prado polo IES Per-
douro, e Hugo Casas Sánchez
polo IES María Sarmiento.

II ENCONTRO XADRECÍSTICO
PERDOURO – MARÍA SARMIENTO
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Días non lectivos aprobados polo
Consello Escolar para este curso:

2 de novembro (2018)
e 20 de maio (2019)

CAMBIO DE
VIDECIRECTOR

José Luis Janeiro Insua, profesor técni-
co de mantemento de vehículos, é o novo
vicedirector do centro en substitución de
Óscar Pita Corral, que obtivo destino para
o IES Castro de Uz das Pontes.

Renovación parcial de representantes
no Consello Escolar

Mediante a Resolución do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección  Xeral de
Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación,  Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa, estableceuse o calendario para  a celebración de eleccións de

membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.
No IES María Sarmiento, foron estes os resultados do proceso:

O acto electoral tivo lugar o 29 de novembro
durante toda a xornada escolar, en diferentes
horarios segundo os colectivos con dereito a

voto, para favorecer a participación.

En total renováronse sete representantes do
Consello Escolar: tres do colectivo de

profesores, dous do de pais e dous  alumnos.

A escasa participación do colectivo de pais foi,
unha vez máis, o máis destacable da xornada:
só acudiron a votar 7 pais dun censo de 919 o

que significa unha porcentaxe do 0,76%.

ALUMNOS:
Rosalía Fernández Barcón, 184 votos

Diana Goás Rego, 95 votos
Mª Manuela Díaz Míguez, 88

PAIS:
Paula Mª Fernández García, 3 votos

Luisa Gómez Martínez, 3 votos
PROFESORES:

David Pardo López, 30 votos
Pilar Asensio Rodríguez, 23 votos

Ramón Martínez Pego, 18 votos
José Ramón Gómez Estévez, 13 votos

Javier Levón Díaz, 11 votos
NON DOCENTES:

(non se renovaron)
Como representante municipal continúa

María Soledad Rey Yáñez.

NOTA: En negriña os membros que formarán parte do Consello Escolar; os demáis quedan como posibles suplentes.

NOVA CONFIGURACION DO PLAN DE
 ESTUDOS NAS ESCOLAS

 OFICIAIS DE IDIOMAS

Cada cadro representa un curso académico

As eleccións sindicais do colectivo do-
cente celebráronse o pasado 4 de decem-
bro.  En canto aos resultados e  participa-
ción temos os seguintes datos:

CENSO: 101 profesores (*)
CIG,  26 votos
ANPE,  10 votos
STEG, 9 votos
CC.OO.,  7 votos
CSIF, 4 votos
UXT,  1 voto,
NULO, 1 voto
EN BRANCO, 1 voto
Participación: 58.4%
(*) Votaron conxuntamente os profesores do IES
María Sarmiento e os do CEIP do Vicedo

ELECCIÓNS
SINDICAIS
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ENTREVISTA:

Como é que, despois de exercer a
túa carreira no ámbito privado,
acabas no ensino público?

O paso do taller ao ensino, no meu
caso, foi paulatino;  hai tempo que
comecei impartindo cursos de
formación, primeiro para
traballadores en activo e logo para a
inserción laboral, compaxinando este
labor grazas aos meus xefes de
Martínez Automoción e Autolusa co
traballo no concesionario.

Se falamos de adicación exclusiva,
podo dicir que paso de traballar na
miña cidade de residencia, realizar un
traballo que coñezo e que se pode
valorar cada trimestre, semestre ou
ano no taller a unha situación de certa
incerteza cada curso escolar. Agora
viaxo a diario, toca adaptarse cada
curso ás materias que imparto e o
maior reto son rapaces que teñen
niveis e intereses diferentes.

Que cambios percibes dende a túa
época de estudante ata a actualidade?

Os cambios dende a miña época no
sistema educativo son moitos. Ata que
no 2007 cursei o CAP a verdade é

Foi alumno do noso centro do
1993 ao 1995, cursando
Formación Profesional de
segundo Grao de Automoción.

Posteriormente, incorporouse
como técnico ao sector privado
(O Castelo, Autolusa, Martínez
Auto, Aprevar, Opel Lugo),
actividade na que acadou
diferentes premios nacionais e
que compaxinou coa formación
e os estudos de Construción e
Mecanización Rural.

Despois de superar a oposición
de Profesor Técnico de FP fai
dous anos, adícase ao ensino
formal sen perder de vista o
ámbito da empresa privada.

21 de decembro de 2018

   Andrés  López  Chao

Despois de pasar polo IES Lois Pena de Vilalba, neste segundo ano adicado á docencia
imparte clases no CIFP Ferrolterra

que non fun consciente deses cambios
no sistema educativo.

Igual non é moi correcto,
seguramente non o sexa, pero penso
que temos que ser capaces de formar
persoas. Potenciar o talento ou o
esforzo debera de ser o que nos move
como formadores de profesionais. Se
a reforma educativa é unha ou a outra
quero pensar que responde ás
necesidades globais da sociedade.

Que recordos tes da túa etapa como
alumno do IES María Sarmiento?

Lembro anécdotas de cada un dos
meus profesores: Timiraos e as
maquetas eléctricas o banco de probas
con dinamos, reguladores, alter-
nadores e motores de arranque... Rey
medindo os motores e o banco
Diesel... Pardo e as caixas de
cambio... Mel e os cálculos (aínda
gardo en papel  milimetrado
diagramas así como posibles
inventos).  Dos meus compañeiros de
clase, aos que atopo nas ITV, empresas
de documentación, na formación ou
traballos de mantemento, lembro
especialmente a viaxe ao salón do

automóbil de Barcelona, realizada no
último ano que estiven no centro.

Ao rematar a Formación
Profesional que fixeches?

Comecei na empresa privada
facendo o que me gustaba: reparar e
manter vehículos; naqueles tempos
tampouco tiña outras metas. Remato
no ensino por un compañeiro que me
invita a impartir nun curso para
persoal en activo a través da
Asociación de Talleres de Lugo. A
aquel curso ségueno outros,
impresióname moito o esforzo que
fan os profesionais do sector asistindo
de 20 a 23 horas a cursos para
compartir experiencias e ampliar os
seus coñecementos sobre novos
sistemas. Logo o catálogo de expertos
docentes ábreme novas portas na
Consellería de Traballo e isto lévame,
finalmente, ás oposicións de Profesor
Técnico de Formación Profesional.

Que metas e aspiracións pretendes
acadar neste novo ámbito laboral?

As miñas metas no ensino reglado
están moi verdes, acabo de empezar
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-REDACCIÓN-

21 de decembro de 2018

ENTREVISTAD@S
 ANTERIORMENTE:

Lorena Piñón López
Yolanda Fernández López

Susana Quintela Díaz
Jessica Lash

Catalina Rivera López
Ramón Martínez Pego

Helena Pérez Inés
David e Valeria Fernández

Atilio Díaz Luaces
Alicia Figueiras Icasuriaga

Narciso Pillo Guerreiro
Uxío Rodríguez García

Patricia Amigo Caruncho
Óscar Rolle Calvo

Javier Mariño Chao
Adrián Ben Montenegro

Juan A. Menéndez Rocha
Eric Rodríguez Wolpers
Manuel Mira Martínez

Manuel Fernández López
Gonzalo Dablanca Blanco

Rebeca Bermudez Ramudo
Ángel Rodríguez Vázquez

Patricia Mariño Bouza
José Rodríguez Costa

Pedro Álvarez Expósito
Dolores Núñez Estévez

Francisco Basanta Barro
Euloxio Xesús Rubert Méndez

Andrés, participando nun acto dass II Xornadas Informativas e de Orientación
celebradas en maio de 1998; ademais, están tamén Pilar Díaz Castro (Oficina

de Información Xuvenil), Guadalupe López Prieto (Servizo Galego de Colocación)
e Teresa Martínez Palmero (Profesora de FOL)

como quen di, pero gustaríame poder
axudar aos rapaces a encaixar nun
sector tan cambiante como é o do
automóbil. Veño de anos na empresa
privada e coñezo as necesidades do
sector, gustaríame poder dicir que os
rapaces se integran nas empresas e
responden ás necesidades do posto
polos contidos e valores que trans-

mitimos. Se dentro duns anos eles me
recordan igual que eu recordo aos
meus profesores, é suficiente. Espero
poder algún ano participar nos Skills.

Son diferentes os rapaces de agora?
Os rapaces non creo que sexan moi

diferentes a cando eu estudei. É certo
que o acceso á información, ao mundo

laboral e os valores en xeral son moi
diferentes, pero os rapaces penso que
son un reflexo do seu contorno. Igual
o sistema educativo os retén máis que
antes ou o mundo laboral chámaos
menos, agora son máis nas aulas
cunhas expectativas máis abstractas.

Non sei onde rematarei, é algo no
que non quero pensar, pero si que me
gustaría traballar no María Sarmiento.
Estaría ben que os que foron os meus
profesores me axudaran agora nesta
nova etapa. O centro cambiou moito
dende que eu rematei, este curso
implantouse un Ciclo Superior de
Automoción e iso indica que o grupo
traballa para mellorar.

Moitas grazas!

Viaxe ao salón do automóbil de Barcelona. Dorotea Rial (alumna), Juan J. Pardo
(profesor), Andrés; Manuel Rey e Néstor Timiraos (profesores). Maio de 1995.
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Taller de "mindfulness"

Durante o curso 2018/2019, nos
grupos de 2º CMXA e 2º CSAF esta-
se implementado un programa de
educación emocional para mellorar
a autoestima do alumnado (traba-
llouse por primeira vez o curso pa-
sado, nesa ocasión só no 2º CMXA).

Os alumnos/as reciben unha hora
á semana de educación emocional,
impartida pola profesora Yolanda
Fernández López, onde se traballan
contidos de conciencia emocional,
regulación emocional e autoestima.
Dentro do bloque de regulación

emocional, unha ferramenta moi útil
é o mindfulness (atención plena).

Por iso, o 7 de novembro na Casa
da Xuventude de Viveiro cele-
brouse un taller de mindfulness ao
que asistiron as alumnas e alumnos
de 2º dos ciclos de administrativo
para coñecer da man dun especia-
lista na materia, Manuel Darriba, a
posta en práctica desta ferramenta.
Foi un taller práctico, dinámico e
moi interesante; una paso máis na
busca do benestar persoal e profe-
sional do alumnado.

O Principiño
publicado en 1943, é a novela máis

famosa do aviador francés Antoine de
Saint-Exupéry, que escribiu mentres se

hospedaba nun hotel de Nova York.
Un conto filosófico, poético baixo a

aparencia dun conto infantil;  aborda
temas profundos, valores e as

preocupacións da vida.

Nas conversacións entre o narrador e
o Principiño, o autor revela a súa propia
visión sobre a estupidez da humanidade

e a sinxela sabedoría que os adultos
semellan esquecer cando medran.

A obra está igualmente ilustrada polo
propio autor. Os seus debuxos, sinxelos e
dun estilo se cadra algo infantil, son tan

célebres como o libro mesmo.

Foi traducido a 180 linguas e dialectos,
incluído o galego. Vendeu máis de 50
millóns de copias en todo o mundo e

tornouse nunha serie de debuxos
animados de 39 episodios.

 Moitas veces é empregado como
lectura para os que comezan a estudar

unha lingua estranxeira.

Os alumnos de 2º de PMAR, coa súa
profesora Sabela, leron e traballaron
aspectos e valores implícitos na obra

coma a vida e o amor, a morte,  a
amizade ou a beleza.

O libro foi traducido ao Galego por
Carlos Casares en 1972.

www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento/
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DECORACIÓN DE CABAZAS
(alumnos de1º de ESO)

SAMAÍN 2018
O léxico da morte:

INFERNO. INFRAMUNDO.  ZOMBI.
TÁRTARO. ORCO. LOBISHOME.

VAMPIRO. AVERNO. DEMO
ESTADEA. PURGATORIO. MEIGA.

AXENCIA DE DOAZÓN
DE ÓRGANOS

E SANGUE

Na última estancia do equipo
de extracción de sangue no
IES "María Sarmiento", o 30
de outubro, realizáronse 12
doazóns, 3 delas foron de
persoas que o fixeron por

primeira vez.
Sentímonos orgullosos de
colaborar co Centro de

Transfusión de Galicia (e
agora co ADOS) dende o

1994, acadando dende aquela
un total de

1.120 doazóns

 MÁIS INFORMACIÓN EN:
doadoressangue.ctg@sergas.es

DOA SANGUE
 900 100 828

Teléfono contra o acoso escolar

900 018 018

O mércores, 21 de novembro,  reprsentouse
no salón de actos unha obra de teatro dirixida
aos alumnos de 4º de ESO e 1º de Bacharela-
to que cursan linguas clásicas.

"Ahora mismitos", constitúe un achegamento
en clave de humor aos mitos grecolatinos e a
súa coordinación foi responsabilidade do pro-
fesor de Grego, Ricardo Quevedo.

TEATRO



LOTARÍA

O persoal do IES María Sarmiento
xoga este ano 2018 na lotaría de

Nadal uns 12.000 euros ao número

70.602
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Dentro do programa de actividades da "Semana Europea da Formación Profesio-
nal", o día 2 de outubro, deu unha charla no salón de actos o profesor Jens Sonder-
gaard Hansen de Silkeborg (Dinamarca).

Falounos do sistema educativo nese país,  como traballan e  como executan o plan
educativo principalmente no sector da automoción. Tamén tratou o  traballo de co-
operación coas empresas e dos sistemas usados para avaliar os alumnos.

A actividade foi seguida principalmente polo profesorado e alumnado dos ciclos
de grao medio e superior.

SEMANA EUROPEA DA FORMACIÓN
PROFESIONAL

O campionato organizado pola Di-
rección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educa-
tiva, pretende darlle unha maior
proxección e difusión á F.P. que se im-
parte en Galicia.

Nesta quinta edición participaron o
alumno de FP Básica, Mateo Rubal
Valle no apartado de pintura do auto-
móbil, e El Madhi Naciri Khayari en
control industrial. Os seus titores no
torneo, Juan J. Pardo e Ramón Costei-
ra, destacaron a importancia desta
actividade como elemento  motivador
para o alumnado e o grupo.

Campionato Galego de Formación
Profesional,

Galiciaskills 2018

NÚMEROS ANTERIORES

O Provisional
Podes consultar os números

anteriores no enderezo web do
IES María Sarmiento, apartado

REVISTA ESCOLAR

 Visita a Pull & Bear
O 18 de outubro 2018, os grupos de 2º do Ciclo Superior de Administración

e Finanzas, 2º do Ciclo Medio de Xestión Administrativa e 2º curso de FP
Básica, acompañados polas profesoras Yolanda Fernández López e

Margarita Méndez Castro, estiveron de visita nas instalación de
Pull@Bear, en Narón.
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O 16 de novembro, xuntámonos na
pista polideportiva para "bailar" o peón
e facer demostracións, concursos de fili-
granas, baile e decoración.

Resultaron gañadores, no apartado de
filigranas:

-1º clasificado, Julen Pernas (2ºA).
- 2º, Edgar Durán (1ºC).
Mentres, en resistencia gañaron:
Óscar Cabrera  (1ºC), Pablo Piñón

(1ºC) e Lucía Carrtero (1º B).
 Finalmente, no apartado de decora-

ción os mellores foron:
- Celia Fernández Míguez (1ºA), Ma-

ría Vigo Sánchez (1ºB) e Marta Gómez
González (1ºC).

 Os premios consistiron en vales para
a compra de material didáctico.

Entre os obxectivos desta actividade
propostos polos organizadores (Depar-
tamentos de Educación Física e Plásti-
ca) están os de divulgar, recuperar e con-
servar actividades lúdicas tradicionais,
favorecer  a relación entre o alumnado
e promover o xogo cooperativo.

DÍA DO PEÓN

FOTO ÁLBUM
PROMOCIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS (RAMAS INDUSTRIAIS) - CURSO 1994/95

Os alumnos de 1º de
ESO decoraron as

buxainas na clase de
Plástica e expuxéronas

no recibidor
mesturadas cos

ourizos do magosto
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Día de celebración do magosto en
San Roque

Aproveitamos o 14 de novembro, un día frío e soleado do outono, para celebrar o
magosto e facer unha ruta a pé dende o centro ata o monte de San Roque. Resultou

moi agradable comer as castañas asadas quentiñas que nos repuxeron a enerxía
que empregamos na subida.  Con nós foron os profesores Mariluz Fdez. Díaz, Pilar

Asensio, Fran Basanta e a coidadora Elena Díaz Pereiro.
* * * * *

"Temperá é a castaña que por setembro regaña"

Temos catro tarxetas.  Sempre que hai unha letra por unha cara, pola outra hai un número.
Tendo isto en conta, que tarxeta levantarías primeiro para poder establecer que

 "en todas as tarxetas nas que hai unha E nunha cara, hai una 4 na outra".

E 74D

FOLGA DO
ALUMNADO

A práctica totalidade do alumnado que ten
dereito á folga secundou as mobilizacións
convocadas para o pasado 14 de novembro.

 Nesta ocasión, o Sindicato de Estudantes e
o colectivo Libres e Combativas mobibizaron
o alumnado contra o machismo e o sexismo
nos centros educativos,  e  para reclamar a
creación dunha materia de educación sexual
"inclusiva,  avaliable  e obrigatoria.

 Has de cantar,
que che hei dar zonchos;
has de cantar ,
que che hei  dar moitos.

 Outono bonito
folliñas no chan

castañas asadas
que ricas están.

 A castaña no ourizo
quixo rir e regañou

caeu do castaño abaixo
mira que chasco levou.

CINE

O alumnado de bacharelato e do Ciclo Su-
perior de Administración e Finanzas asistiu,
o pasado 15 de novembro, á proxección da
película Bohemian Rhapsody homenaxe ao
grupo Queen. A actividade estivo organiza-
da conxuntamente polos departamentos de
Inglés e Música.
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INTRODUCIÓN:

Ao igual que sucedeu cos artigos pu-
blicados anteriormente, "O oficio de fe-
rreiro" (1), "O carro do país" (2), o adi-
cado ao "O arado de pau" (3), ou "zo-
cas e zoqueiros" (4), o obxectivo deste
breve traballo sobre os hórreos gale-
gos é facer unha introdución sobre
este aspecto etnográfico da nosa cul-
tura popular para favorecer a reflexión
sobre o tema entre o alumnado e os
seus pais e avós  e contribuír a que
non se esqueza; polo tanto, seguimos
no ámbito meramente divulgativo.

Segundo o dicionario de Xerais da
Lingua Galega, o hórreo é unha cons-
trución adxectiva da casa labrega des-
tinada fundamentalmente a gardar,
secar e curar a mazarocas de millo e
preservalas da humidade e dos ratos.
(5)

A SÚA ORIXE E USOS

Hai diversas opinións, complemen-
tarias entre si, segundo os autores:

Así, Rey Insua (2006), opina que  a
súa orixe "se remonta a la época roma-
na, fue la difusión del cultivo de maíz,
allá por el siglo XVIII, lo que convirtió al
hórreo en el granero por excelencia de
Galicia".

Mentres,  González Pérez (1991) ci-
tando a varios autores sinala:

"Quizás los antepasados de nuestros
hórreos sean aquellos granaria subli-
mia que el polígrafo y escritor latino
Terencio Varrón dice que había en la
Hispania Citerior".
"Teniendo en cuenta que el área de
difusión del hórreo gallego y portugués

os hórreos galegos

(1) publicado o 22 de decembro de 2006,  no número 37
(2) nº 54 do 21 de decembro de 2012
(3) nº 57 do 20 de decembro de 2013)
(4) nº 67, publicado o 21 de decembro de 2017
(5) Segundo as zonas, recibe as seguintes denominacións: cabazo, cabaceira, cabaceiro, cabazo, cabozo, celeiro, canastro, piorno, espigueir, palleira, etc.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

coincide con la Galicia histórica,
poblada por los kallaikoi, y el astur
con las tierras de los astures o
astyres, pudieran tener origen
diferente, pues mientras que los
primeros llegarían por vía
mediterránea, los segundos
procederían del centro y Norte de
Europa, ya que construcciones
análogas se encuentran tanto en los
Alpes suízos, como en Suecia o
Noruega".

Unha das referencias más antigas
ao hórreo lévanos ao século I antes
de C. dado que Plinio, Marco
Terencio ou Vitrubio xa falan da súa
existencia na Península Ibérica.
J. Leal (1998), opina que "as
poboacións prerromanas, dende o
Mesolítico, empregarianos para gardar
as landras, castañas, etc."

Pensado en Combarro, onde o hó-
rreo é sinal inequívoco de identidade,
podemos intuir outras funcións:

"Y en la muralla se incrustaron los
hórreos para que el viento del norte
secara el boquerón, la sardina, el es-
padín..." GALICIA EN GUÍAS 2005.

Pardo Gato (2018), falando do uso
dos hórreos nos anos 60 e 70 do sécu-
lo XX na parroquia do Sixto (Ourol) si-
nala, ademais do coñecido almacén
para os cereais, o secado dos queixos
frescos feitos na casa; para iso, o hó-
rreo dispón duns andeis a máis da me-

tade da altura dentro do propio corpo
da construción.

O que parece ser unha opinión uná-
nime é que evolucionou dende un gra-
neiro primitivo, coma se fose un paxe
circular grande, ata chegar á típica-
construción rectangular de madeira ou
de pedra verdadeiro sinal de identida-
de da arquitectura tradicional galega
onde se garda e se preserva da humi-
dade diversos produtos, principalmen-
te o millo.

Dende que a colleita de cereais no

Cabazo de cesto e teito vexetal en Orosa
(Palas de Rei). FOTO: Xoacas

FORMAS CONSTRUTIVAS DO HÓRREO SEGUNDO PEDRO DE LLANO
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medio rural diminuíu drasticamente,
xorden novos usos desta construción
principalmente "estéticos" para ador-
nar pazos e fincas particulares.

TIPOLOXÍA

Limitándonos ao hórreo galego, po-
demos establecer diferentes clasifica-
cións. Por exemplo, se atendemos aos
materiais construtivos atopámolos to-
talmente vexetais coma o de Orosa
(Palas de Rei); outros de bases de pe-
dra, madeira no corpo e o teito é de
lousa; tamén os hai de pedra e ladrillo
no corpo; totalmente de pedra ou mes-
mo de cemento. Obviamente segun-
do as zonas xeográficas e os recursos
dispoñibles varía esta tipoloxía e dan-
se casos de construción mixtas.

Por outra banda, se atendemos á
forma da planta,  témolos circulares
(cabaceiras), cadrados (tipo asturiano)
e o máis común, rectangulares. Hai
algunha forma excepcional coma o
hórreo octogonal (7) de Lamas de Mo-
reira (A Fonsagrada).

O hórreo é tamén signo externo da
riqueza do seu dono. A súa capacida-
de ten que ver co longo en pés.

Os máis grandes correponden aos
igrexarios, mosteiros e pazos.

SINGULARIDADES

Estamos ante unha construción tra-
dicional do rural galego que se esten-
den en maior ou menor medida por
toda a nosa xeografía; así, podemos
sinalar algunhas singularidades e cu-
rioosidades:

OURENSE
Na Merca, no campo da feira, hai

unha trintena de hórreos (6) construí-
dos nos anos 50 do século pasado.

En  Avión, tamén hai unha importan-
tes concentración de hórreos. (8).

Na parroquia de Santa María de-
Quins (Melón), hai dúas ducias ao pé
da igrexa, xunto a un vía crucis con
tres cruceiros.

Moi pertiño da provincia de Ouren-
se, na poboación de Lindoso (Portu-
gal), hai perto de 70 "espigueiros".

PONTEVEDRA
Combarro é, sen dúbida un emble-

ma da arquitectura popular galega. As
casas tradicionais mariñeira, os hó-
rreos perfectamente aliñados e os cru-
ceiros forman un harmonioso conxun-
to que vén xa do século XVIII.

Aínda seguen tendo, moitos veces, a
súa función orixinal como almacén de
millo e, sobre todo, secadeiros de
peixe.

En Poio, xunto ao mosterio benediti-
no, está o considerado coma o hórreo
más grande do mundo en superficia,
construído no século XVIII. (9)

 A CORUÑA
En Cores (Ponteceso) atópase o

máis alto de Galicia, cuns 8,5 m. so-
bre o chan;  semella ter tres plantas
con portas e ventás. (10)

O hórreo de Carnota ou o de Lira
(36,55 metros de longo) son especta-
culares polas súas características e di-
mensións.

Rianxo é o concello onde hai un nú-
mero maior destas construcións: uns
770 hórreos. Na parroquia de Araño hai
un exemplar de 36,7x1,97 metros.
Mentres, o de Viturro, resulta particular
porque ten a cuberta de granito.

LUGO
No Piornedo (Cervantes) temos ade-

mais das típicas pallozas varios hó-
rreos; a súa estrutura conta cun tellado
de palla de centeo a catro augas. Os
pés son de pedra e, normalmente, de-

(6) Os pés e tornarratos son de pedra; o corpo de madeira, excepto dous exemplares e a cuberta a dúas augas de tella.
(7) Único de Galicia con esa forma. É de madeira e os tornarratos de pizarra.
(8) No blog de Xoanarcodavella relata:  " La existencia de los horreos en Avión puede remontarse al siglo XIV, ya que como aparece en los diezmos pagados por
diversas parroquias de Avión, concretamente Abelenda, San Cristobal y San Justo, que le dieron al Señor de Ribadavia, en el año 1487, 16
fanegas de pan terciado de centeno y maíz, 2 fanegas de pan y 40 fanegas de pan, respectivamente, lo que hace pensar que ya tenían la
necesidad de almacenamiento de cereales, dadas las cantidades de las que aquí se hablan, y se entregaron al Señor de Ribadavia".
(9) Tén aproximadamente  33 metros de longo e 3,36 de ancho.
(10) Na planta baixa hai un galiñeiro, enriba un alpendere onde se gardan  patacas, castañas y trastos; tamén ten un palomar e esta feiro de
pedra.
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baixo resgárdase a leña e os apeiros
de labranza.

En Viveiro, o máis grande está no
Gromedoiro, na parroquia de Chavín.

Pasadizo entre vivenda e hórreo.
Sixto (Ourol)
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e agora qué?

ADORNOS. O máis habitual é unha cruz, pero hai
unha gran variedade: remates cónicos, piramidais

ou pináculos, círculos, campanarios, ánforas,
representacións de animais, cálices... (11)

 TORNARRATOS. CAPA. Impiden
o acceso ao gran aos roedores e

outros bichos. Poden ser rectangu-
lares, redondos, ovalados ou

mesmo cadrados. (12)

CUBERTA: normalmente faise a dúas augas en
palla, lousas, lousas de pedra ou tella curva; o
fío ou cumieira pode ser de tella ou cemento.

(11) Estes adornos poden cumprir unha función de protección e advocación. Castelao dinos "que se trata dun elemento simbólico, dunha
invocación a unha deidade xa desaparecida, un símbilo de fecundidade. Ao cristianizarse os símbolos paganos, a cruz protexe a colleita.
Moita xente da aldea resume falando da protección contra os raios, as meigas e o demo.
Nalgúns lugares tamén se poñía un buxato feito de cerna para escorrentar aos paxaros.
(12) No caso de almacenar mel, ademais dos tornarratos, poden ter tamén tornaformigas: un suco na pedra da base sempre cheo de auga.

DINTEL (inferior). Soportan o peso
do graneiro e apoianse sobre os

tornarratos; están feitos de pedra
ou de madeira. Xusto enriba,

soportando o tellado, está o dintel
superior.

CRAROS. Espazos
para favorecer a

aireación

SOBREPENAS. Remates en
pedra, sobre o pinche coa caracte-

rística forma triángular

PINCHE.  Parte supe-
rior dos penais

 PENAIS: forman as
esquinas do corpo do

graneiro; adoitan ser de
madeira ou pedra

T.L.

CEPAS. ESTEO. PÉ. Separan o
corpo do hórreo do chan para mello-

rar a aireación; poden ser pés ou
cepas,  aínda que tamén os hai

pechados. Os pés son de pedra ou
madeira con formas cadradas ou

redondas. As cepas son do ancho do
hórreo feitas de cantería ou mam-

postería.

ACCESO. Escaleiras; pódese subir
mediante catro ou conco chanzos e
un descanso, separados do corpo

principal para facer tamén de torna-
rratos; algunhas veces non existen e

sóbese cunha escada de madeira.
Porta; pode estar situada no lateral

do corpo principal ou, nalgúns
casos, na cabeceira.

DOELAS OU
TONTÓNS

CUME. FÍO. CUMBREIRA
Actúa para que non entre a
auga polo fío suxeitando as

lousas ou tellas



O ProvisionalPáxina 14 21 de decembro de 2018

BIBLIOGRAFÍA:
- DE LLANO, P. Arquitectura  Popular en Galicia - Razón e construcción. Colexio Oficial
de Arquitectos de Galicia.1996
- DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA. Xerais. Vigo. 1986
-FREIXANES, V. e outros. Galicia. Una luz en el Atlántico.  Xerais. 2001
GALICIA  2000. Xunta de Galicia. 1999
-GALICIA EN GUÍAS. (Tomo 4). Ea Editorial. 2005
- GONZÁLEZ PÉREZ, C. Actas do Simposio de Antropoloxía Linderos de Galeguidade
l. Consello da Cultu ra Galega, A Coruña.1991
-LEAL, J.  Os hórreos galegos. (Gañador do certame Zeneca Agro 1998).
Syngenta.1998
-LEAL LÓPEZ, J.Mª.  Os hórreos galegos. O Provisional, nº 12. 1998
-LORENZO FERNÁNDEZ, X. Os oficios. Edit. Galaxia e La Voz de Galicia, 2002
- LUACES PARDO, N. Traballo, oficios e crenzas populares dos nosos antergos. Edit.
Toxosoutos. 2013
-REY INSUA, L. Labregos, gandeiros e feirantes (Tomo 2). Las gentes. Gran Bibliote-
ca Temática de Galicia. Ea Editorial. 2006
-PARDO GATO, J. (entrevista xuño 2018)

DITOS E LENDAS

Leal (1988) sinala entre outras as se-
guintes curiosidades.

Pola Costa da Morte había emigran-
tes cara ás américas na procura dos
cartos para construír un hórreo.

No Val do Vea, os encargados de tira-
lo millo no hórreo fan o sinal da cruz
antes, como mostra de gratitude pola
boa colleita.

En San Miguel de Castro, cando a
muller e o home rifaban, este acaba-
ba durmindo no cabazo.

Walter Carlé (13) coidaba que os ga-
legos eran activos, intelixentes e prác-
ticos e con inventiva por ter feito os hó-
rreos aos que el consideraba verda-
deiros monumentos de arte.

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Sabemos que na arquitectura anó-
nima os elementos complementarios
da vivenda do rural están condiciona-
dos polo hábitat.

Así, De LLano (1996) sinala: "Ó refe-
rirnos directamenta á casa vivenda, á
súa forma e ás súas construcións
adxectivas (14), serán as mesmas for-
zas, unhas de carácter material (cli-
ma, tecnoloxía, materiais...) e outras
de tipo sociocultural (economía, re-
lixión...) as que nos expliquen o por-
qué de cada unha das súas peculiari-
dades".

Freixanes (2001) fala dos hórreos,
canastros, cabaceiras, cabazos, pior-
nos ou celeiros que van dende "peque-
ños hórreos redondos hechos de va-
ras de castaño o sauce asta esas cons-
trucciones cuadradas de madera con
cubierta de paja, características de las
áreas ontañosas del noroeste, pasan-
do por los hórreos rectangulares de
madera, piedra o mixtos, algunos de
cuidada cantería, sobre todo no litoral
atlántico".                                               TL

(13) Historiador alemán da época nazi. Tamén dicia que dous dos mellores políticos da época
eran galegos (en alusión a Calvo Sotelo e Franco); para considerar a loubanza!.
(14) Os hórreos forman parte deses elementos anexos ás vivendas.

O hórreo  máis grande do Concello de Viveiro está no Gromedoiro, na parroquia de Chavín
(Foto de F. Basanta).

* * * * *
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¡Bo Nadal e Aninovo 2019!
AGdT

(Recollemos algunhas das opinións dos alumnos de 1º de ESO B sobre

como ven o pasar da E. Primaria ao Instituto)

"Gústoume moito empezar no Instituto porque tiña ganas de cambiar a rutina"

"Gustaríame que houbera dous recreos e que coincidisen cos do Vilar Ponte"

"Encántanme as portas abatibles do corredor de Plástica"

"Estou moi contenta porque este ano vou ter E-Dixgal e non teño que levar tanto peso na mochila"

"A min gústanme @s profes que teño ... de momento!"

"Pasamos de ser os máis grandes do cole aos máis pequenos do instituto"

"Agora xa sei onde están as cousas importantes: a conserxería (fotocopias) e a cafetería (almorzo)"

"Temos moitos profesores, un para cada materia e antes un para casi todo"

"Gustame moito vir no bus, pásoo moi ben"

"Creo que o máis malo de todo é madrugar tanto"

"O insti é enorme e hai moito sitio para xogar a calquera cousa"

"Non me gusta que os luns haxa clase pola tarde"

"É bastante rollo ter profes diferentes porque cada un ten unha forma distinta de dar clase e de poñer os exames"

"Cando o titor dixo que tiñamos 5 horas de Mates quedeime morta, agora xa estou máis tranquila"

"A Biblioteca pareceume moi completa porque ten libros, revistas, películas , ordenadores ..."

"O que máis me gusta é o bocata de tortilla da cafetería e o recreo porque o paso moi ben cos amigos"

"O insti gústame moito pero prefería que só houbera un para todo Viveiro e poder estar tod@s xunt@s"

"O que non me gusta nada son os baños porque non teñen portas e se estás botando un chusco vete todo o mundo"

"A aula que máis me gusta é o laboratorio"

30 días no "María"
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fai 10 anos

fai 15 anos

fai 20 anos

fai 5 anos

     Portada do nº 13, publicación: 22-12-98
Curso de autocad. Os castelos de Covas.
Adscripción, un proceso... Inaugurada a

ampliación. De onde ven o sida.
Descripción todográfica de Viveiro. Educaciónde

persoas adultas. Quén é esa muller. Os caldeiróns
do Vicedo. Pánico na redacción.

A pesca da sardiña. Carné xove, vantaxes.

Nº 43, publicación: 19-12-08
Eleccións ao Consello Escolar. Entrevista:

D. Pedro Álvarez. EFQM, que é?. O muíño de
vento de Celeiro. Sargadelos, tradición e

modernidade. Plan Valora. "Aventura no camiño"
de Primitivo Marcos. Vacina contra o VPH.

Alice Aubert, lectora de Francés.
Stevie Ray Vaughan. O couto de Segade.

O maltrato entre iguais

Nº 28, publicación: 19-12-03
Constituirase o Consello Escolar Municipal.

Proceso: asignación de recursos. ONE.
A costeira do bonito. Rutas: Curro de Candaoso.

Formación ocupacional. Os carpinteiros de
ribeira. Magosto 2004. I Xornadas sobre Calidade.
Proxecto Voz Natura. Jim Morrison e The Doors.

Jessica Lash, estudiante de...
 Lei Orgánica da Calidade

Nº 56, publicación: 20-12-2013
Evolución da matrícula nos últimos 25 anos.

Entrevista a: Patricia Amigo Caruncho.
Únicos y eternos. O arado romano.

O fútbol na rúa nos sesenta.
100 anos do Heraldo. Cine para a reflexión:

 La ola. A Educación en España (III)
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A INUTILIDADE DO INÚTIL

A inutilidade do inútil é o título do libro-mani-
festo de Nuccio Ordine que xa se verteu a uns
vinte idiomas e que útil se tornou este libro so-
bre a inutilidade do inútil. Non nos quedemos
coa idea de que é un libro no que se defenden a
literatura, a filosofía e o humanismo en xeral,
senón que vai máis alá: o pensador e profesor
italiano avísanos con claridade e contundencia de
que se está a poñer en perigo a cultura, a creativi-
dade e, en último termo, a verdade e a liberdade.
Aí fóra hai quen está interesado na disolución pro-
gramada do ensino e da investigación científica,
en que non pensemos por nós mesmos e en que
sexamos indiferentes a todo, que non coñezamos
nada, e que non leamos nada… Se o conseguen,
triunfarán a intolerancia e o fascismo, “porque
sabotar a cultura e a educación significa sabotar
o futuro da humanidade.”

ORYX E CRAKE

Margaret Atwood está de moda polo éxito da
serie “O conto da criada”, baseada no relato homónimo
desta autora. Ademais é posible que pronto vexamos na
pantalla a adaptación da triloxía da que forma parte Oryx e
Crake. Malia que é a primeira vez que unha obra súa se
verte á lingua galega, a canadense non é unha escritora
novel, senón que os premios acadados (Man Booker ou o
Príncipe de Asturias das Letras) e mais o feito de que as
súas obras sexan xa estudadas en moitas universidades
veñena a acreditar como unha excelente narradora, á que
nunca é tarde para descubrir. As súas obras O conto da
criada e mais Oryx e Crake encádranse dentro da chama-
da ficción especulativa ou ficción científica social dado
que nos anticipa un mundo futuro nada prometedor. En
Oryx e Crake, Home das Neves, que antes fora Jimmy,
tenta sobrevivir nun mundo devastado por unha praga,
mentres nós comezamos a facernos preguntas e a reflexio-
nar: como foi que o mundo se veu abaixo?, quen son os
Oryx e Crake dos que nos fala? Se sodes lectores ousa-
dos, non abandonaredes a novela nos primeiros capítulos;
despois xa non poderedes soltala.

FUN  HOME

Alison Bechdel crea unha novela gráfica con aires auto-
biográficos na que, a pesar diso, ela non é a única prota-
gonista, pois tamén o seu pai e mais a literatura cobran
unha enorme relevancia. De feito, as vidas do pai e a filla,
ambos homosexuais e amantes da lectura, vanse entrela-
zando xunto coas referencias a algunhas da grandes obras
de figuras da literatura universal, como Oscar Wilde, Sco-
tt Fitzgerald, Hemingway, Colette, James Joyce… Unha
carta que ela lles envía aos pais onde lles revela que é
lesbiana semella ser a desencadeante do posterior suicidio

do proxenitor. Iso dá pé para que a protagonista vaia fur-
gando nas fisuras da súa familia, sobre todo no particular
conflito do pai, autoritario e perfeccionista, que, nuns tem-
pos máis complexos cós seus, creara unha imaxe pública
aparente para agochar a realidade da súa vida privada. Esta
obra, publicada en 2006, converteuse nun referente do
cómic de autor estadounidense de comezos do século XXI
pola transcendencia dos temas que desenvolve e a ousadía
coa que o fai, ao tempo que desdramatiza as situacións
máis duras con lixeiras doses de humor. Xa existe un
musical de éxito homónimo.

A BALADA DOS UNICORNIOS

Ledicia Costas fai a súa particular incursión no xénero
fantástico, máis en concreto na ficción científica e no
subxénero do steampunk, ou sexa, que nos leva á época
vitoriana do século XIX, cando a máquina de vapor pare-
cía mover o mundo. Un robot, Tic Tac, Ágata e mais
Nuno, rapaces investigadores na escola de Artefactos e
Oficios, emprenden unha viaxe para salvar o irmán de Nuno,
León, o cal está en poder da malvada Cornelia. Si, o co-
mezo revélanos que estamos ante unha novela para os máis
novos, que nos traslada a mundos fantásticos como as
pradarías flotantes; o País dos Cans, onde os que levan
bozo e correa son algúns humanos ou o Planeta dos Ne-
nos; mais tamén é un relato duro, no que se nos van des-
cribindo os asasinatos de Jack o Destripador. O outro tra-
zo caracterizador da obra é a presenza de sorprendentes
artefactos movidos a vapor que a vencella ao movemento
do “steampunk”, o cal comezou a facerse coñecido a fi-
nais dos oitenta e hoxe en día non só xerou libros, senón
tamén películas, xogos e mesmo unha decoración.
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Fai cen anos nacía en Bos Aires Luís Seoane lonxe de Ga-
licia, no seo dunha familia de emigrantes. Ese nacemento tan
afastado parecía unha premonición, pois unha boa parte da
súa vida desenvolveuse co océano Atlántico por medio da
Terra desexada. Tres anos despois do nacemento de Seoane,
no val de Lourenzá abría os ollos o meniño Francisco Fernán-
dez del Riego, quen desgrazadamente falecía neste mesmo
ano 2010 con noventa e sete anos. Ambos os dous galeguistas
son o símbolo da loita pola sobrevivencia da cultura galega
nun dos moitos períodos de crise aos que se ve sometida:
Seoane foi un dos adaís dos exiliados que a mantiveron viva
cando aquí se desenvolvía a Guerra Civil e a dura represión
da ditadura franquista e Francisco Fernández del Riego foi un
dos máis destacados compoñentes do chamado grupo Galaxia,
que a partir do 1950 comezou a recuperación cultural na pro-
pia Galicia.

Luís Seone comezou a sobresaír como artista nos seus anos
universitarios en Compostela, tendo como mestre o pintor
Carlos Maside. A fasquía das figuras dos seus cadros lémbra-
nos a das figuras de pedra de Santiago. Ingresa nas fileiras da
Federación Universitaria Escolar, así comeza a loita, partici-
pando activamente na defensa da liberdade cando, unha vez
máis, se coutaba nesta terra: eran os tempos da Ditadura de
Primo de Rivera. A sinatura do mozo Seoane aparece nas re-
vistas que despuntan nese momento: Guión, Yunque e Resol;
as ilustracións dos primeiros libros poéticos de Álvaro Cun-
queiro tamén levan o seu selo. Efervescencia é a palabra que
define a súa actividade a comezos da década dos trinta: crea
Claridad, un semanario  político republicano e de esquerdas,
ingresa no Partido Galeguista. No ano 31, o da fundación do
Partido Galeguista, o mozo de dezaoito anos Francisco Fer-
nández del Riego trasládase a Compostela e en moi pouco
tempo convértese nun dos protagonistas destacados da inten-
sa actividade que se desenvolveu neses anos, ademais de
colaborar  no eido da cultura co Seminario de Estudos Gale-
gos, de dirixir A Nosa Terra e colaborar noutras publicacións,
tamén ten tempo para implicarse politicamente, integrándo-
se no Partido Galeguista.  E xa temos a Luís Seoane e Fran-
cisco Fernández del Riego comprometidos no proxecto co-
mún, pois no 1936 ambos colaboran na campaña a favor do
Estatuto de Autonomía. Mais o levantamento militar veu “ape-
drarlles as ilusións”, como dicía Fernández del Riego.

Ao comezar a Guerra Civil, Luís Seoane logra fuxir a Portu-
gal e desde o país veciño embarca cara a Bos Aires:

Francisco Fernández del Riego fica en Galicia agochado
na casa duns amigos da familia que eran de dereitas e “sentía
as leiteiras contando que viran mortos nas cunetas”. Poste-

Este ano adicouse o 1 de abril, Día das Artes Galegas1, a Luis Seoane; por este motivo, como ho-

menaxe, retomamos este artigo de X. Cabana publicado no ano 2010 (nº 49 do Provisional)

O soño dunha Galicia diferente de Luis Seoane e
Francisco Fernández del Riego

riormente, entregarase: será obrigado a participar na con-
tenda, cesado como profesor universitario, multado por
ser inimigo do novo réxime, pero, malia todo isto,  podía-
se considerar afortunado por sobrevivir á guerra e mais
aos fusilamentos e así, xa instalado en Vigo, cada día reci-
bía unha chamada telefónica dunha voz anónima do réxi-
me que lle facía sempre a mesma pregunta ameazadora:
Sabe vostede que está a vivir co permiso do enterrador?

Deixaron caír asesiñados sobor das gavias
ós homes que soñaron un mundo diferente.
Á beira dos cadavres vivían abraiadas
as lagartixas verdes,
os insectos, as prantas, a terra i a auga.
A eles somente non lles tiñan permitido vivir máis.
Soio eran ceibes a mar e os paxaros.

(Luís Seoane: Na brétema Sant-Iago, 1956)

Na diáspora, nese país que ben nos puidera semellar
unha utopía na outra beira do Atlántico, pero ás veces
máis auténtico cá Galicia que se foi construíndo aquí, os
exiliados e emigrados levaron a cabo unha das empresas
que nunca serán valoradas como se merecen. Seremos
capaces algún día os galegos de decatarnos do que su-
puxo o labor da diáspora?

“Eu fun amigo de Seoane en Bos Aires, e alí coñecín
tamén a Isaac. A obra de Seoane queda aí, na súa funda-
ción, e queda na súa impronta no deseño de libros, onde
creou escola. Outra cousa é que a valoremos axeitada-
mente. E queda algo que non se ve: moitas ideas que
fixeron posíbel esta autonomía viñeron do exilio.” 2

Luís Seoane foise convertendo a partir do 1939 no refe-
rente no campo da cultura galega, como pintor e debuxan-

Desagarimado saín da longa noite en que te sumiron, Galicia
e aínda sentindo orgulo da túa gloria popular, antiga,
da túa terra verde xurdida do océano, das túas pedras venerables,
volto cara un lonxano cabo do mundo, un país estrano,

(…)
(Luís Seoane: Fardel de eisiliado, 1952)

 1A Real Academia de Belas Artes instaurou no ano 2015 o DÍA DAS ARTES
GALEGAS. Escolleuse a data do 1 de abril para homenaxear @s artistas galeg@s en
memoria dese día do ano 1188, data en que foron asentados os dinteis do Pórtico da
Gloria polo Mestre Mateo. Nese ano foi dedicado ao Mestre, o 2016 a Castelao e o
2017 a Maruxa Mallo.
 2Neira Vilas nunha entrevista no Xornal de Galicia,  5-12-2010.
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-te, como poeta e narrador,
como editor e promotor de innu-
merables experiencias literarias
e artísticas.  Seus foron os progra-
mas de radio Recordando Gali-
cia, que estivo nas ondas durante
o ano 1945, e  Galicia Emigran-
te, o cal comezou a súa andaina
en 1954; para cuxas emisións,
Seoane escribiu máis de 850 cró-
nicas de diversa temática: de fei-
tos galegos en América e sobre a
realidade de Galicia. A revista
Galicia Emigrante fundouna Luís
Seoane no mesmo ano 54 e ao
longo doutros cinco  participaron
na súa elaboración destacados in-
telectuais galegos, a maior parte
deles exiliados, como Isaac Díaz Pardo, Blanco
Amor, Ánxel Fole, García-Sabell, Otero Pedra-
yo, entre outros. Mais Seoane sente a chamada
da Terra que apenas puido pisar nos últimos vin-
te anos e prepara a equipaxe para o regreso.

Neses anos cincuenta as dúas Galicias, a do
exilio e a do interior, argallan unha alianza so-
bre todo cultural que se reflicte na publicación
de libros, certames literarios, organización de
revistas e libros de autoría colectiva, exposi-
cións, entre outras actividades. Os intelectuais
do exilio , Seoane e o seu grupo, necesitaban
manter a conexión con Galicia, ter uns referen-
tes cos que dialogar e compartir as obras que
estaban a crear nesoutra Galicia da outra beira
do Atlántico. Tanto Seoane coma Fernández del
Riego se van a converter nos intermediarios para
conseguir que ese vencello que se establecía
entre as dúas beiras chegara a bo porto, así
Seoane nunha das cartas que lle envía a del Rie-
go, recoñece o quefacer deste último a prol
desa alianza:

“A ti debémosche moito todos (…) Se o que facemos
aquí non se perde para Galicia e a finalidade desa obra
cobra sentido para nosoutros, a ti cho debemos”. (21-XII-
1954).

Francisco Fernández del Riego converteuse no ano 1947
no autor da primeira Historia da literatura galega, ao mes-
mo tempo que seguía a sufrir a persecución do réxime dita-
torial que o  encarceraba durante un mes e logo sometíao a
un consello de guerra sumarísimo a partir dunha falsa acusa-
ción. No 1950 estaba entre os fundadores da editorial Ga-
laxia que naceu como unha empresa editorial co obxectivo
de revitalizar e universalizar a cultura galega a través dos
libros, mais Galaxia chegará a ser o proxecto cultural máis
ambicioso da posguerra. Así van dando ao prelo a Revista
de Economía; a colección Illa Nova, para facilitar a publica-
ción de obras dos autores máis novos, e a revista de cultura
Grial, de cuxa dirección se vai encargar Fernández del Rie-
go durante vinte e cinco anos, sempre tentando eludir a
desacougante presenza da censura, e non sempre con éxito
pois estivo prohibida do 52 ao 63.

No 1963, da amizade e colaboración de Seoane con Isaac

Díaz Pardo abrolla o proxecto do
Laboratorio Formas, que nace co
obxectivo de apoiar toda iniciati-
va investigadora que se basease
en Galicia e recuperar a memoria
histórica coutada dende a Guerra
Civil. O labor conxunto de am-
bos foi un manancial que fluiría
en diferentes direccións coa res-
tauración do complexo cerámico
Sargadelos (1968-1970), a edito-
rial Edicións do Castro (1963), o
Museo de Arte Contemporánea
Carlos Maside (1970), o Semina-
rio de Sargadelos (1972), entre
outras.

Na década dos sesenta Francis-
co Fernández del Riego incorpó-

rase á Real Academia Galega e súa é a pro-
posta da celebración do Día das Letras Ga-
legas, que se porá en marcha a partir do 1963
cando se cumprían cen anos da publicación
de Cantares Gallegos de Rosalía; no mesmo
ano 63 promoveu a inauguración da Biblio-
teca Penzol; no 67 solicitaba da Academia
que se manifestase de xeito oficial ante os
poderes públicos para que a lingua galega
se estudase en todos os niveis do ensino;  no
1997 é elexido presidente da Academia e
durante os seus catro anos de mandato vai
espertar a institución dun estado de letarxia
que xa semellaba crónica. Porén, aínda bus-
caba tempo para os seus artigos xornalísti-
cos, as conferencias, os ensaios e textos di-
versos , entre os que aparecen Luís Seoane
desde a memoria (1992) ou Galicia (1994) e
incluso obras narrativas de ficción, como O
cego de Pumardedón (1992).

Francisco Fernández del Riego titulou o
seu libro de memorias O río do tempo, esa

corrente imperceptible e imparable que vai tirando paseni-
ñamente de cada un de nós, mais tanto del coma de Luís
Seoane resta xa unha pegada imborrable, mentres fican es-
quecidos moitos dos que os negaron e perseguiron e coido
que vai suceder o mesmo con aqueles que, nestes tempos,
se empeñan con saña en silenciar, marxinar e destruír a lin-
gua e a cultura desta Terra, esa idea dunha Galicia mellor
coa que Luís Seoane e Francisco Fernández del Riego so-
ñaron e á construción da cal dedicaron as súas vidas.

BIBLIOGRAFÍA:
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XLVIII, 2010, edit.. Galaxia, Vigo
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Seoane conversa con Fernández del Riego (Bos Aires)
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O Congreso, dunha gran
solemnidade relixiosa en honra
a Xesucristo e a Sagrada Euca-
ristía, foi promovido polo bispo
da Diocese de Mondoñedo, D.
Jacinto Argaya Goicoechea,
(Vera de Bidasoa, 1903 -
Valencia 1993), como punto
final das celebracións misionais
e primeiras comuñóns das
parroquias de Viveiro, Ourol,
Sargadelos e Sor.

Para min, foi unha das
celebracións relixiosas e popu-
lares máis importantes que se
realizaron en Viveiro, á que
asistimos unha gran multitude de
xente enchendo a vila de forma
espectacular e que aínda  lembra
hoxe en día, dada a súa solem-
nidade, o esmero e respecto co
que foi realizado, tanto que
supuxo un gran impacto social
e mediático, non só a
nivel local,  senón que
tamén a nivel galego e
nacional, ata o Noticiero
Nacional NODO chegou a
facer unha reportaxe do
mesmo que se puido ver
nos cines e salas de proxección
de toda España.

Lembro que no colexio
Pedrosa Latas de Celeiro nos
explicaron ben en que consistía

Congreso Eucarístico Comarcal de Viveiro de 1961

o Congreso Eucarístico, e que
íamos ir todos nun grupo cun
gran cartel co nome de "Cillero",
tamén que íamos comulgar na
Praza Maior.

Como dixen, a celebración foi
durante o mes de maio con
diversos actos relixiosos e
litúrxicos nas igrexas de San
Francisco e Santa María. De
todos os actos celebrados o máis
multitudinario foi o día dedicado

aos nenos;  asistimos os alumnos
e alumnas dos colexios da
contorna xunto cos nosos
mestres,  ademais dos nosos
familiares e amigos; íamos

vestidos de gala e os da primeira
comuñón levaban os seus traxes
e vestidos propios desa
cerimonia. Recordo que nos
xuntamos tódolos no atrio da
igrexa de San Francisco. Viveiro
atopábase engalanado con
símbolos eucarísticos e bandeiras
de España por tódolos lugares,
balcóns, galerías, fiestrase e rúas.
Logo de forma parecida á
Semana Santa organizouse unha

gran procesión na que
abrían o desfile os Flechas
Navais co grupo de
tambores, gaitas e cornetas
do inolvidable axudante de
Mariña, Luís Cebreiro; a
continuación ían as cruces

e símbolos relixiosos de cada
localidade ou parroquia, todo
cunha gran solemnidade e
respecto, despois iamos os
colexios cada un co seu cartel por

Dende a Diocese de
Mondoñedo-Ferrol, a través
do seu boletín, anunciouse
en decembro de 1960 a
celebración en Viveiro do
Congreso Eucarístico que se
celebraría do 21 ao 28 de
maio do ano seguinte

Fotografía do Congreso publicada no Libro Revista Pregón da Semana Santa de 2011,
ano no que se conmemorou o 50 aniversario do evento.

Na mesma, vese a cabeceira da praza Pastor Díaz, onde hoxe está o edificio novo do
Concello, co altar e a gran cruz que presidía os actos.

Para a ocasión ensaiamos, dirixidos polo mestre D. Carlos
Adrán, a canción oficial do Congreso que empezaba: "Gloria al
Divino Cordero, cantemos llenos de amor, que en la ciudad
de Vivero, reine por siempre el Señor..." logo seguía con máis
estrofas; esta en concreto quedou despois como unha canción
máis, iso si, en Celeiro facíamos un pequeno arranxo "que en

el puerto de Cillero " en lugar de "la ciudad de Vivero".
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orde alfabética, seguían os
estandartes das distintas
confrarías da Semana Santa
de Viveiro e doutras locali-
dades, os sacerdotes de toda
a Diocese de Mondoñedo, e
presidíndoa o Bispo que
baixo palio levaba o
Santísimo Sacramento, se-
guían as  autoridades comar-
cais civís e militares, acom-
pañados pola Banda Muni-
cipal de música para cerrar
a procesión, seguida dunha
multitude de xente. As rúas
estaban ateigadas de persoas
que vivían intensamente a
cerimonia procesional;
maxestuosamente a  gran
comitiva foi discorrendo
polas rúas empedradas
seguindo polo antigo
Malecón, facendo parada no
peirao onde o Sr. Bispo bendiciu
os mariñeiros e a todos os barcos
alí atracados que estaban tamén
moi engalanados. Logo, a
procesión seguíu ata a Praza
Maior onde se montara un
espectacular altar, presidido por
unha gran cruz na que resaltaba
unha Eucaristía no centro,
posteriormente este altar foi
usado durante uns anos na
igrexa parroquial que se montou
dun xeito provisional na fábrica
de conservas de Insua en
Celeiro mentres se construía a
nova igrexa da localidade, xa
que a vella estaba moi
abandonada e moi deteriorada
tanto que chovía dentro.

Lembro tamén que a Praza
Maior estaba chea a tope,
non cabía nin un alfilete
como comunmente se di, na
primeira fila fóronse situan-
do arredor do altar as cruces
parroquiais e os estandartes das
confrarías,  logo os nenos e
nenas das primeiras comuñóns,
seguindo polas autoridades,

despois fomos os colexios
comarcais agrupados cada un
baixo o seu cartel, e logo toda a
xente que enchía a praza. No
altar estaba o Sr.  Bispo con
tódolos vicarios e sacerdotes da
bisbarra, no boletín da diocese
cita máis de 3.500 persoas as que
acudimos á praza; de seguido,
concelebrouse unha misa
oficiada polo Sr. Bispo e e polos
numerosos  sacerdotes alí

presentes; cantamos todos o
himno: ".. .Gloria al Divino
Cordero.. . . ." ,  recordo que na
homilía o Sr.  Bispo nos foi
nomeando a cada un cos

colexios que todos fomos
respondendo cun estrendoso
Bieennn!!! Nas comuñóns os
sacerdotes foron por toda a
praza dando a comunión.

O acto solemne rematou
coa Bendición Eucarística a
tódolos asistentes; logo
regalaronnos unha medalla
dourada conmemorativa
como recordo que aínda
gardo.

Despois da Misa todos
saímos por Viveiro, non se
cabía, todo estaba cheo de
xente e todos os locais,
bares, tendas, etc. estaban
ateigados o ambiente era
espectacular,  moitos
rapaciños andaban perdidos
e nós levabámolos á zona
onde estaban os autobuses
nos que viñeran das distintas

localidades, aparcados en fila
pola na antiga feira e pola Praza
de Lugo.

Un día inolvidable, que sempre
recordarei.

En lembranza deste acto, o 19
de xuño de 2011, organizado
polo Arciprestado de Viveiro,
celebrou-se o 50  aniversario do
Congreso na igrexa de San
Francisco cunha solemne
eucaristía,  procesión
extraordinaria polas rúas do
casco histórico dende a
parroquial de Santiago ata
Santa María do Campo,
presidida polo bispo D. Manuel
Sánchez Monge, coa bendición
a tódolos asis-tentes na Praza
Maior, onde se colocou un
pequeno altar; tamén estaban
representadas tódalas
parroquias e confra-días da
Semana Santa cos seus

crucifixos parroquiais e os
estandartes.

Para os que o vivimos é unha
ledicia recodar o Congreso.
¡Aínda parece que foi onte!

A medalla conmemorativa ten nunha cara orlas redondeadas e de
fondo a Porta de Carlos V, por enriba está representádo o

Santísimo Sacramento da Eucaristía; pola outra, cara ao redor da
mesma pon "Congreso Eucarístico Comarcal - Vivero", logo de

fondo o escudo de Viveiro e transversalmente maio 1961.
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Réplica dunha "jacket" para Navantia
Os alumnos do ciclo de Soldadura e

Caldeirería participaron cun traballo
interdisciplinar nun concurso de
innovación da Consellería de Educa-
ción co proxecto "Modelización de
estrutura offshore mariña", baseado
na construción dunha réplica  a esca-
la dun traballo que Navantia e Windar
están construíndo para Iberdrola no
concello de Fene.

Ademais dos alumnos do María
Sarmiento, tomaron parte estudantes
do IES de Fene, CIFP Ferrolterra, e
Someso.

Os profesores sinalan que a acción
supón traballar dunha maneira na
que os mozos de FP se involucren
nun proxecto real que resulta atracti-
vo e motivador.

Alumnos e profesores, xunto coa
Directora, diante do artefacto situado

fronte a unha oficina de Navantia

CINE
O pasado 25 de outubro os

alumnos da ESO participaon
nunha sesión de cine na que se

resaltaron valores, coma a
inclusión social, traballados no

Plan de Acción Titorial.
Para 1º e 2º proxectouse a

película Wonder que narra a
historia dun rapaz nacido cunha
deformidade facial e como esta

condiciona a súa vida.
Mentres, os alumnos de 3º e 4º

viron "Campeones", filme no que
o protagonista se convérte sen

querer nun adestrador de
baloncesto dun equipo de

discapacitados.

O 12 de novembro realizáronse tres talle-
res de responsabilidade social dentro do pro-
grama Xeración Responsable, unha iniciativa
impulsada pola Consellería de Economía, Em-
prego e Industria para promover a responsa-
bilidade social nas persoas mozas. Dende o
2017, este programa coa colaboración da Con-
sellería de Educación imparte en centros edu-
cativos sesións de formación para explicar ás
novas xeracións que é e que significa ser res-
ponsable. Todo isto aproveitando o potencial
das novas tecnolóxicas e as redes sociais, para

Xeración responsable

crear comunidade, para axudarlles a entender
como ser cidadáns responsables  e como cons-
truír unha comunidade máis sustentable. A
través destes talleres, de aproximadamente 50
minutos de duración, os mozs e mozas re-
flexionan sobre estes temas mediante pregun-
tas, exemplos ou xogos de situación.

Os talleres realizáronse cun grupo de 4º de
ESO, outro de Bacharelato, e un de ciclos,
realizando a presentación a xefa territorial da
Consellería de Economía, emprego e indus-
tria Dña. Pilar Fernández López.
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TIRADA 825 EXEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA  a alumnos e

profesores: 800 exemplares, por correo
a antigos profesores, institucións, centros

e medios de comunicación: 25
SUBVENCIONA:

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA
GALEGA DO  IES MARÍA SARMIENTO

24 de outubro,  Día da Biblioteca
sube á cultura!

A Asociación Española de Amigos do Libro Infantil e Xuvenil
promove esta celebración en lembranza do incendio da

Biblioteca de Saraievo durante o conflito dos Balcáns no 1992.
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 O edificio principal do noso centro (zona
sombreada) foi licitado en marzo de 1960

 O importe total da obra foi de
8.847.741 pts. (53.175 euros)

¡ata o 8 de
xaneiro!



O ProvisionalPáxina 24 21 de decembro de 2018

O Día Internacional
da Eliminación da
Violencia contra
a Muller (aprobado
pola Asemblea Xeral
das Nacións Unidas na
súa  resolución
54/134 o 17 de
decembro de
1999),
celébrase
anualmente
cada 25 de
novembro

O día 23 de novembro o alumnado de 1º e 2º da ESO realizou unha saída ata
o pavillón polideportivo municipal vestidos de negro para amosar a súa repulsa
contra a violencia de xénero.

Dende hai un tempo vénse celebrando no mes de novembro un acto
reivindicativo coa intención de sensibilizar a poboación respecto da situación
de violencia na que viven moitas mulleres.

Este ano, intentando ir máis adiante na reivindicación do NON Á
VIOLENCIA, @s membros da comunidade educativa do IES Mª Sarmiento
de Viveiro, queremos estender esta petición a calquera actitude que implique
o uso da forza, coacción, medo, ameazas, etc. respecto doutro ser.

En negro contra as violencias

Pedimosvos que esixades:

NON Á VIOLENCIA DOMÉSTICA
NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO

NON Á VIOLENCIA VERBAL
NON Á VIOLENCIA SEXUAL

NON Á VIOLENCIA RELIXIOSA
NON Á VIOLENCIA CULTURAL

NON Á VIOLENCIA INSTITUCIONAL
NON Á VIOLENCIA LABORAL

NON Á VIOLENCIA MEDIÁTICA
NON AO CIBERBULLYING

NON Á VIOLENCIA CONTRA OS ANIMAIS
NON Á VIOLENCIA CONTRA A NATUREZA

Saber recoñecer os diferentes tipos de violencia é unha das claves para
loitar contra ella..

“A violencia é o recurso do que non ten recursos”
(M. Alonso López-Leitón)

“NON A CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA"

GRAN ANGULAR

E por último aquí está.
O modelo da industria

de mulleres
en cadea.

Un modelo de producción
sumamente rendible

para a economía do pais.
Mágoa que se axuste tan pouco

ó producto autóctono
de carnes tradicionalmente alimentadas

con botelos, touciños e lacón.
A revolución industrial.
As mulleres de talle 36

embutidas no que antes
utilizariamos

para facer uns bos chourizos.
Todas iguais.

Unha por unha.
Unha producción ilimitada

nun mercado mutilador.
Se cadra agora haberá que xustificar

que se segue sendo humana
mesmo se non se cabe

na roupa de Zara.
(Centro comercial Camelias: Zara.

María Reimóndez)
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