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Durante estas tres xornadas desen-
volvéronse diferentes relatorios e
obradoiros sobre ciencias naturais, fí-
sica e química, matemáticas e tecno-
loxía, ademais doutras máis interdis-
ciplinares, sempre baixo a coordina-
ción dos responsables de ENCIGA,
da directora Helena Pérez Inés, do ex-
profesor José Luís Varela Piñeiro (neste
curso destinado no IES Xograr Afon-
so de Sarria) e  coa colaboración ines-
timable do alumnado de 1º  curso de
bacharelato.

A ruta xeolóxica e as visitas ao cas-
co histórico na compañía de  Xan Fer-
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SUMARIO:

Do 14 ao 16 de novembro, máis de 200 profesores das áreas de ciencias e
tecnoloxía de toda Galicia, asistiron no "María Sarmiento" ao

Filólogo, escritor, profesor, alma máter
do movemento  reintegracionista.

Membro da Real Academia Galega, foi
o primeiro catedrático de Lingüística e
Literatura Galega da USC. Participou
na creación do Partido Galeguista e no

anteproxecto do Estatuto do 1936
sendo represaliado polo franquismo.
Ten escrito en revistas literarias coma

A Nosa Terra, Galiza ou Nós, e na súa
obra destacan "Pretérito imperfecto",
na obra poética "Futuro condicional",
na narrativa "Scorpio" ou, no ensaio,

a "Historia da literatura galega
contemporánea".

Ricardo Carbalho Calero
 Ferrol, 1910 - Santiago de Compostela, 1990

  Dentro das múltiples actividades realizadas, resultou particularnente espectacular a visita xeolóxica,
guiada por Fran Canosa, ao cabo de Morás ao coincidir cun forte temporal no mar

nández, Alcoa con Irma González Ro-
dríguez, a Sargadelos xunto a Belén Suá-
rez Martínez, ao porto de Celeiro a car-
go de Fran Basanta Barro e a realizada
con Xaime Fernández Villar a Vestas,
completaron o intenso programa desta
edición celebrada en Viveiro.

Lembremos que ENCIGA, fundada
como asociación de profesores no 1988
e presidida actualmente por Mª Inés Gar-
cía Seijo, pretende abondar no interese
formativo e social para a mellora da ca-
lidade do ensino nas áreas matemático-
científico-tecnolóxicas nos niveis edu-
cativos non universitarios.
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Comezabamos este curso 2019-2010 cun importante
incremento de matrícula, principalmente nos grupos
da ESO, o que nos obriga á vez a un maior esforzo
organizativo e tamén de responsabilidade, principal-
mente no ámbito de atención á diversidade, un dos
eixos fundamentais do noso proxecto educativo.

A ese esforzo adicional, sumouse a celebración do
XXXII Congreso de Enciga que trouxo ata o María
Sarmiento a preto de 200 profesores das áeras de cien-
cias e tecnoloxía  procedentes de todo Galicia. A súa
organización supuxo un reto para todos nós e, particu-
larmente, para o profesorado que colaborou máis di-
rectamente coa dirección na realización e coordina-
ción deste importante evento pedagóxico.

Outro aspecto salientable foi a  realización de obras
menores de reacondicionamento na áreas de preven-
ción e tratamento de emerxencias cunha nova saída
cara ao exterior para o salón de actos, remodelación
parcial do peche perimetral na pista deportiva inte-
rior  e novas escaleiras de acceso ao edificio verme-
llo dende o patio inferior.

Todas estas cuestións, xunto coa formación interna
e a continuación na implementación do programa
Edixgal conforman o traballo diario deste último ano
do período de dirección iniciado no curso 2016-2017.

Bo Nadal e Aninovo a todos e todas!

CONCURSO MINIEMPRESAS

A miniempresa "Ya voy yo" foi recoñecida cun
accésit de 500 euros, dentro do programa Miniem-
presas Lugo - Fundación Alcoa 2019.

Segundo nos sinalou Yolanda Fernández López,
profesora do alumnado do ciclo superior de Admi-
nistración e Finanzas implicados no proxecto, con
esa contía económica pretenden mellorar a execu-
ción dos vindeiras accións de simulación empresa-
rial, á vez que serve de estímulo aos participantes.

CAMBIOS NO EQUIPO
DIRECTIVO

Por mor da renuncia do anterior Vicedirector, José
Luis Janeiro Insua, motivada por un accidente, vén
de incorporse a comezo deste curso Susana Quintela
Díaz como vicedirectora.

A súa responsabilidade anterior como coordinadora
da biblioteca foi asumida por Alicia Yáñez Puentes,
profesora de Xeografía e Historia. Parabéns e sorte!

O pasado 1 de setembro faleceu no Vicedo, aos 56
anos de idade, Rosa Parapar Salgado, profesora de Lin-
gua Española e Literatura no noso centro durante o curso
1993-94. As nosas condolencias aos seus familiares e
amigos.

FALECEMENTO
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Días non lectivos aprobados polo
Consello Escolar para este curso:

20 de marzo (2020)
e 4 de maio (2020)

No concurso realizado entre o alumnado do noso centro para a elaboración
do cartel anunciador do Congreso de Enciga, resultou gañador Diego
Martínez Cobo que cursou 4º ESO no grupo C o pasado curso, acadando un
premio de 90 euros para a compra de material didáctico.

En segundo lugar quedaron Izan Fernández, Eva Rodríguez Conesa e
Paula Lamelas Pena, cun premio de 60 euros; mentres, Andrea Dovale
Rodríguez e Ivonne Gil Alfaro foron terceiros cunha dotación de 30 euros.

Parabéns a todos!

Gañadores do concurso de cartel
para o Congreso ENCIGA

A presidenta de Enciga, Mª Inés García Seijo, xunto coa Directora do María
Sarmiento, Helena Pérez Inés, entregando o premio ao gañador do concurso,

Diego Martínez Cobo.

XUBILACIÓN:
Isabel Mª Barcón Soto

O pasado mes de outubro vén de
xubilarse Sabela,  profesora de Lingua
e Literatura Galegas.

Como docente, estivo destinada en
varios institutos antes de vir para o
María Sarmiento:

-Inicialmente en Cee, onde
comenzou a súa actividade profesional
no 87-88, posteriormente, estivo dous
cursos no lES Monte Castelo dc Burela

-Ao ano seguinte, curso 90-91,
prestou servizos no Vilar Ponte dc
Vivciro, e xa no 91-92 e 92-93 no
Instituto de Ortigucira.

Por concurso dc traslados resolto por
Orde do 4 de xuño de 1993 foi
destinada ao entón IFP de Viveiro.

 Foi Xefa do Departamento de
Galego, Coordinadora do Equipo de
Normalización Lingüística e repre-
sentante  no Consello Escolar en varias
ocasións.

Gran coñecedora das novas
metodoloxías activas, foi sempre
pioneira no uso dos novos medios e
gustou da atención á diversidade.

Desexámoslle moita sorte!
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ENTREVISTA:

Natural de Humeadoara, esta
moza rumana leva xa varios anos
afincada en Viveiro onde
compaxina os estudos co traballo,
sen descuidar a súa gran aficción
á interpretación o que a levou a
actuar en Nueva York.

Foi alumna do Ciclo Superior de
Administración do noso centro,
realizando a FCT na oficina de
Abanca en Covas.

Domina á perfección, ademais do
seu idioma materno, o español e
o inglés, pero recoñece que o
galego aínda se lle resiste un
pouco, polo que prefire que esta
entrevista sexa en castelán.

20 de decembro de 2019

   Andreea Daniela Moisa

- En Manhattan representou o monólogo "La cláusula" -

• En primer lugar, cómo, ¿cuán-
do y en qué circunstancias llegas-
te a España?

Fue hace nueve años, aproxima-
damente. Vine principalmente por
amor. Mi pareja estaba aquí, así
que, en cuanto acabé el bachille-
rato, tomé la decisión de irme a
casi 3.000km de distancia de mi
casa; aunque el período de adap-
tación no fue tan fácil, en cuanto
llegué a conocer mejor la cultura,
la gente, las costumbres, etc. me
encantó. Sinceramente, puedo de-
cir que ahora me siento más de
aquí que de donde nací.

También reconozco que no te-
nía ni idea de que Viveiro existía,
esta pequeña ciudad que no cam-
biaría por ninguna otra de todas
las que he visto, y puedo decir
que no fueron pocas, y que me
asusté un poco cuando vi que iba
a la otra punta de Europa, pero
fue una de las mejores decisiones
que he tomado.

• ¿En qué estudios te matricu-
laste al llegar y cómo accediste al
Ciclo Superior de Administración

que cursate en el IES María Sar-
miento?

Al llegar me dediqué a trabajar
y a aprender. Mi idea era seguir
estudiando en mi país, pero nece-
sitaba dinero para poder hacerlo.
Entonces, quería ahorrar para po-
der pagar los estudios e irme. Al
final, cambié de opinion y después
de unos cuatro años, cuando ya
tenía toda la información que ne-
cesitaba y controlaba muy bien el
idioma, homologué mis estudios
y me apunté a la Formación Pro-
fesional de Administración porque
lo tenía cerca de casa y podía com-
paginarlo con mi trabajo.

• ¿Recuerdas alguna anécdota
o referencia destacable?

Anécdotas, en mi caso, fueron
muchas, gran parte asociadas con
mi forma de interpretar algunas ta-
reas o preguntas de exámenes, que
me hacían pasar verdaderos mo-
mentos de apuro.

En cuanto a referencias destaca-
bles, para mí, en los dos años de
estudios fue todo destacable, em-
pezando con la implicación y de-

dicación de los profesores; suelo
decir que nada es perfecto, pero
desde mi punto de vista ellos ro-
zan la perfección. Todo lo que he
aprendido durante ese tiempo tuvo
un gran impacto en mi desarrollo
y futuro y acabando con las apti-
tudes adquiridas. Al empezar no
era capaz de hablar o presentar
algo delante de un público, ahora
puedo decir que me encanta.

• Creo que la FCT la hiciste en
Abanca, ¿cómo fue para ti esa ex-
periencia?

Exactamente, mi idea era hacer-
las tanto en España, como en el
extranjero, este último lo tengo
pendiente, pero sé que lo haré.
Lo de Abanca fue otra de las co-
sas a destacar en la implicación
de los profes. Era el sitio donde
yo deseaba realizarlas y me lo
han conseguido.

La experiencia fue, si digo muy
bonita me quedo corta, fue muy
educativa, llevando la formación
teórica a la práctica y seguir apren-
diendo mucho más fue de mucha
ayuda para la inserción en el mun-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



O Provisional Páxina 5

-REDACCIÓN-
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ENTREVISTAD@S
 ANTERIORMENTE:

Sara Isabel Méndez Toriza
Diana Ferández Gómez

Davíd Díaz Díaz
Andrés López Chao
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

do laboral, fue divertida y entrete-
nida. El contacto con un mundo
bastante ajeno hasta entonces para
mí, la implicación de los compa-
ñeros en enseñarme todo lo posi-
ble... Fue increíble.

• ¿Qué metas te marcas para el
futuro a nivel académico? ¿Con-
tinuarás estudiando?

De hecho lo estoy haciendo, fi-
nalicé el 1°año del Ciclo Superior
de Química Industrial de San Ci-
prián; el 2º, por motivos labora-
les, lo tuve que aplazar un año.

Apartándome un poco de la pre-
gunta, contar que mi primera op-
ción era estudiar Química, pero
como necesitaba ver antes si me
adaptaba a la forma de estudio de
España, empecé con lo que tenía
más a mano, y con toda la seguri-
dad digo que fue lo acertado.

Tengo muchas metas y me sur-
gen más por el camino. Me gusta-
ría ir de Erasmus a otro país para
conocer otra cultura y aprender
otro idioma.

• En otro ámbito, conocíamos tu
“afición” al teatro, pero nos sor-
prende que, en estos momentos,
estés actuando en Nueva York.
¿Cómo es eso? ¿Cómo surge esa
experiencia?

Puedo decir que estuve en el
momento adecuado, en el sitio
adecuado. Tuve la suerte de en-
contrarme con esta maravillosa
gente, Vittorio Capotorto y Mau-
reen González, que dirigen una
asociación sin ánimo de lucro en
Nueva York “Italytime NewYork"
y aparte tienen una delegación en
Viveiro. Ellos me han guiado y me
han educado, como a un bebé. Yo
no había ni estudiado teatro, ni
practicando siquiera de forma
amateur. De hecho, si te soy sin-
cera, pensaba que no valía para tal
cosa, pero cuando aprendes de
alguien que lo vive con tanta pa-
sión, todo parece fácil. Por lo que
me dicen, no se me da nada mal,

y aparte me gusta ver la gente dis-
frutando de las obras. Me gusta y
me llena de felicidad toda esta ex-
periencia, razón por la cual me han
propuesto actuar en New York y

yo aproveché la oportunidad.
Como soy bastante impulsiva y

me gusta aprender de todo, me he
apuntado al curso sin pensarlo.
¿Qué podía ser lo peor que podía
pasar? Que se me diese mal y nada
más. Por eso siempre pienso, digo
y hago... Lo nuevo puede ser muy
bueno. La rutina es lo seguro pero
arriesgar puede ser mucho mejor.

Actuar en Nueva York fue una
experiencia inolvidable, y más
cuando la gente que no entiende
ni papa de español te dice: “ Yo
no sé español pero gracias a tu
forma de interpretar y la claridad
de tus palabras, me he enterado de
todo". El sentimiento que te hacen
sentir es dificil de describir.

• ¿Te gustaría hacer carrera en
ese mundo?

Pues no lo he pensado. Yo me
dejo llevar y vivo cada momento.
Sí sé que quiero seguir aprendien-
do, actuando y disfutando del tea-
tro. Lo que pasará, ya veremos.

• Sabes que el tema de la inmi-
gración está siendo muy utiliza-
do últimamente a nivel político.
¿Qué te sugiere? ¿Cómo vives

esta situación?
Bromeando con el tema digo

siempre que no me importa lo que
dice el mundo y que de España
no me voy aunque me echen. Y
además, si me echan ¿quién levan-
ta el país?.

Sinceramente, no me afecta ni lo
más mínimo. La política es un
asunto muy complejo, pero si los
políticos se preocuparan de los te-
mas verdaderamente importantes
para la gente, estaría mejor.

Los inmigrantes trabajamos y co-
tizamos como cualquier otra per-
sona. Hasta pienso que tenemos
un rol positivo. Pero a mi me ca-
racteriza la positividad, no soy
capaz de ver lo malo en nada.
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Obras de mellora da seguridade

Dende setembro veñen realizándose no noso centro diferentes obras que
teñen que ver coa mellora da seguridade. Entre elas, destaca o reacondicio-
namento da fachada oeste, fronte á estrada Viveiro-Ferrol, cunha nova saí-
da de emerxencia para o salón de actos e rampla de acceso.

Tamén se mellorou o peche perimetral da pista polideportiva situada no
patio interior e está previsto que se modifiquen as escaleiras de conexión
entre o patio inferior e o edificio vermello á altura do taller de Soldadura.

Visitounos
Daniel Suárez

Un dos 15 participantes no
encontro Black Box Connect, de
Google, celebrado nos Estados
Unidos, emprendedor de moda
cunha app, Zapiens, que permi-
te vencellar o coñecemento dos
membros dunha empresa per-
mitindo, entre outras funciona-
lidades, saber cales son os trá-
mites para pedir vacacións ou
para localizar material.

Este software, desarrollado
por mozos empresarios asturia-
nos, dá cobertura a varias em-
presas de Europa e América.

A visita ten que ver tamén co
amizade de Suárez co viveirés
Lucas Requejo.

www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento/ FOLGA DO
ALUMNADO

A maioría do alumnado secundou a
folga do 27 de setembro, convocada
a nivel internacional por diferentes
plataformas e sindicatos, a favor da
preservación do medio ambiente e en
contra do cambio climático.

Este movemento, impulsado  pola
activista sueca Greta Thunbers,
promove os fridays for future que
avanza a nivel mundial cara á
concienciación sobre a necesidade de
reducir a contaminación para salvar
o planeta.

NÚMEROS ANTERIORES

O Provisional
Podes consultar os números

anteriores no enderezo web do
IES María Sarmiento, apartado

REVISTA ESCOLAR
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SAMAÍN 2019
DECORACIÓN DE CABAZAS

(alumnos de1º e 2º da ESO)
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LOTARÍA

O persoal do IES María
Sarmiento xoga este ano 2019 na
lotaría de Nadal uns 12.500 euros

ao número

43.849
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O 18 de novembro, o alumnado do CM de Soldadura e Caldeire-
ría tivo a ocasión de visitar as instalacións do astaleiro que a firma
Armón ten no porto de Burela.

Durante a visita coñeceron os diferentes procesos de construción,
particularmente un barco de apoio feito integramente en aleación
lixeira e, tamén, a patrulleira Arlanza destiñada á Garda Civil.

VISITA A ARMÓN EN BURELA

 SEMANA EUROPEA DO DEPORTE
Unha iniciativa do Parlamento Europeo que se celebrou entre o 23 ao 30 de setembro, e que tivo

 un día especial para o Deporte Escolar conmemorado no noso centro o día 26

Dende o Departamento de

Educación Física programáronse

diferentes actividade por este

motivo, principalmente dirixidas

ao alumnado de 2º de ESO.

Por iso, máis de 70 mozos e

mozas tiveron a oportunidade de

participar nesta acción que incluíu

aeróbic, zumba, acrosport,

carreiras e xogos populares.

Na foto vemos como se levou a

cabo parte do programa no

parque Pernas Peón.

 CONVIVIR É
ACEPTAR A

DIVERSIDADE
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O 14 de novembro xuntámonos no
pavillón dos institutos para bailar o
peón, facer demostracións, concursos
e filigranas. Ademais, nesta ocasión,
aproveitamos para saborear as casta-
ñas asadas xa que o mal tempo impediu
subir a San Roque para degustalas alí
no alto do mirador.

Referente ao concurso do peón, re-
sultaron gañadores, no apartado de
filigranas: Claudio, Bruno e Iago.
Mentres, en resistencia gañaron:
Shaila, Edgar e Alejandro.

 Os premios consistiron, ao igual
que en anos anteriores, en vales para
a compra de material didáctico.

Pese ao mal tempo e á friaxe
acadáronse os obxectivos propostos
dende a Vicedirección e polo Depar-
tamento de Educación Física: divul-
gar, recuperar e conservar actividades
lúdicas tradicionais, favorecer  a re-
lación entre o alumnado e promove
o xogo cooperativo.

CELEBRAMOS O MAGOSTO E
O DÍA DO PEÓN

AXENCIA DE DOAZÓN
DE ÓRGANOS

E SANGUE

DOA SANGUE
 900 100 828

Teléfono contra o acoso escolar

900 018 018

 MÁIS INFORMACIÓN EN:
doadoressangue.ctg@sergas.es

Xunto coa EEI San Roque e o CEIP
Santa Rita de Galdo, participamos ao
longo deste curso 2019-2020 no
proxecto Globo Marruán.

O obxectivo principal é a recollida
por parte do alumnado participante no
programa de materiais de refugallo,
principalmente plásticos espallados
pola nosa contorna, cos cales o artista
viveirense, José Luis Neira Broch, ela-
borará unha escultura.

Tamén se estableceron contactos con
The Aerocene Foundation que xa ten
promovido accións similares noutras
partes do planeta. Aerocene é un
esforzo artístico interdisciplinario que
busca deseñar novos modos de
sensibilidade, reactivando un
imaxinario común para lograr unha
colaboración ética coa atmósfera e o
ambiente.
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Vítor a María Sarmiento dende a Ciencia feminina
que conta e non conta en Galicia

María Elena Guntiñas Rodríguez
-Catedráctica de ES xubilada-

RESUMOS
O feito de que este congreso

(XXXIII congreso de ENCIGA) teña
lugar no IES María Sarmiento de
V iveiro obriga a una reflexión
sobre o mecenado desta ilustre e
rica muller, María Sarmiento, que
á súa morte acaecida no 1563,
dispuxo a creación dunha Escola de
Gramática ou Cátedra de
Gramática na vila de V iveiro. Para
tal fin fixo a doazón dos seus bens
e fortuna, unha vez que morrese o
seu marido, Gómez Pérez das
Mariñas.

Dita reflexión leva á necesidade de
facer un análise da evolución no
tempo e das consecuencias da súa
acción no desenvolvemento da
ciencia no ámbito feminino,  isto é,
investigar o estado actual das
mulleres adicadas á ciencia en Galicia,
tendo en conta que ás Escolas de
Gramática non podían acceder as
nenas.

Para avaliar na actualidade o grado
de coñecemento das científicas
galegas, non solo polos estudiantes, senón tamén polas
sociedades en Galicia, fíxose unha análise dos relatos
seleccionados polo xurado dos presentados ao concurso
Ciencia que Conta dos anos comprendidos entre 2008 e
2016, isto é, das oito primeiras edicións. Estes relatos
foron publicados en formato libro e están dispoñibles na
correspondente páxina web. Como neste concurso poden
participar tanto estudiantes dos ensinos de Primaria,
Secundaria e Bacharelato, como o público en xeral, pode
ser utilizado para coñecer o nivel de coñecemento da
sociedade galega das nosas científicas.

Os resultados de estudio realizado dun total de 323
relatos non son moi alentadores, xa que nos que se fai
referencia a personas de ciencia, básica ou aplicada,  con
independencia do seu país de orixe hai un peso moi
importante dos o homes fronte as mulleres, 76,6% e
23,4% respectivamente.

Se o estudio acoutase ao ámbito
das mulleres chégase a que das
nomeadas o 82% non son españolas,
non obstante do 18% de mulleres de
ciencia españolas o 75% son galegas.
Se os resultados os expresamos en
números a realidade é que dos 341
científicos nomeados, 81 son
mulleres, destas 8 son españolas e 6
son galegas. Tendo en conta estes
resultados pódese concluír que a
divulgación do traballo das mulleres
de ciencia é precaria. O feito de que
dentro do pequeno número de
cientificas españolas nomeadas nos
relatos de Ciencia que conta  a maioría
sexan galegas, parece indicar que é
froito do traballo do profesorado
sensible a esta discriminación  e procura
facer xustiza informando e poñendo en
valor as achegas a ciencia destas
mulleres. Dado que o cumprimento do
traballo dos docentes non é doado en
non facilita a dedicación a temas
extracurriculares, este traballo
pretende solventar este problema e
contribuír a divulgación e coñecemento
do ben facer das mulleres en ciencia

contando nunha unidade didáctica algúns exemplos de
mulleres galegas que desenvolveron  ou desenvolven o
seu traballo fora e dentro de Galicia, e de mulleres non
galegas cuxo traballo tivo ou ten lugar en Galicia.
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Escudo de armas que se atopa na fachada do edificio
que acolleo o Colexio Insigne, na rúa que leva o nome

da nosa protagonista; tamén está sobre a  lápida da
súa sepultura en San Francisco



O Provisional Páxina  1120 de decembro de 2019

os muíños roldeiros

(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
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Escena costumista no interior dun muíño. Gravado do século XIX. Freixanes (2001).

INTRODUCIÓN:

Ao igual que aconteceu cos artigos
publicados anteriormente, "O oficio de
ferreiro" (1), "O carro do país" (2), "O
arado de pau" (3), "zocas e zoqueiros"
(4) ou os hórreos (5), o obxectivo des-
te pequeno traballo sobre os muíños
na costa de Lugo é facer unha intro-
dución sobre este aspecto etnográfico
da nosa cultura popular para favore-
cer a reflexión sobre o tema entre o
alumnado e os seus pais e avós, ten-
tando contribuír a que non se esque-
za; polo tanto, seguimos no ámbito
meramente divulgativo.

Segundo o dicionario de Xerais da
Lingua Galega, o muíño é unha má-
quina para moer o gran para obter a fa-
riña. Tamén se refire ao edificio onde
se atopa este aparello.

ORIXE E TIPOLOXÍA
Limitándonos aos muíños nas co-

marcas da Mariña e Ortegal, podemos
establecer diferentes clasificacións.

 Por exemplo, a que se intúe en Lua-
ces Pardo (2013): o muíño primitivo, o
muíño de moa, albeiro (só para moer
trigo), de acea e de vento. En canto ao
sistema de explotación, o mesmo au-
tor, sinala: particulares, parceiros (ou
roldeiros) e de maquía.

Mentres Lourenzo, X. (2002) sinala
como aparecen os primeiros muiños
chairos no neolítico, dando paso a un
muíño circular de man tipo romano,
muiños de auga a partir da Idade Me-
dia, ata chegar aos máis recentes.

Nun caderno editado polo Departa-
mento de Educación do Museo do Pobo
Galego, cuxa autora é Pilar López
Noya, fai unha clasificación en función
da forza natural que os move; así, co-
meza cos manuais (chairos e circula-
res), logo os de tracción animal (aínda
que non se utilizaron para o gran),  hi-
dráulicos de río, de maré e, finalmente,
os de vento, dos que houbo algún ex-
poñente na área obxecto deste artigo.

Finalmente, se atendemos ao volu-

me de construción, serían simples
dunha soa moa, máis complexos (con
máis de dúas moas moendo a un tem-
po) e con vivenda incorporada.

USOS E COSTUMES
A maioría dos muíños situados a ca-

rón dos ríos e regatos da comarca, cata-
logados parcialmente por Leal Bóve-
da (1999) son comunitarios; é dicir, de
parceiros ou roldeiros. Isto significa
que varios copropietarios comparten o
seu uso en roldas ou quendas que po-
den abarcar as 24 horas do día para op-
timizar o seu uso.

Sabido é que moitos condicionantes
da chamada "arquitectura anónima"
son, ademais da tecnoloxía, os mate-
riais ou o clima citados por De Llano
(1996), outros coma os xeográficos; así,
debido á orografía da zona, os muíños
están moitas veces afastados dos nu-
cleos ou aldeas, dependendo dos ani-
mais para o traslado do gran ata a moen-
da; alí prodúcense ás veces longos mo-

mentos de espera que dan lugar a todo
tipo de ditos e lendas que recollemos
nun apartado máis adiante.

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
Para describir a construción e os ele-

mentos que forman o muíño de río na
nosa zona seguiremos o bosquexo
adxunto(6). Os condicionantes cita-
dos anteriormente  e outros de tipo so-
ciocultural ou económico explican o
porqué de cada unha das súas pecu-
liaridades. Así podemos considerar a
pedra, a lousa, o canto rodado, a ma-
deira de carballo, etc. como elemen-
tos básicos cos que se constrúen os
muíños na nosa zona.

RESPECTO AO EDIFICIO
Referimos a continuación a un muí-

ño simple, de planta rectangular, lousa-
do ás dúas augas e cunha superficie tí-
pica de entre seis e doce metros cadra-
dos, conformado en dous volumes.

No inferior (INFERNO) en forma abo-

(5) nº 70, publicado o 21 de decembro de 2018
(6) O modelo que presentamos non responde a un tipo concreto de muíño. Coma sempre,
só pretendemos unha iniciación ao tema para que sexan os nosos alumnos os que poidan
comentar cos achegados aspectos relativos a esta construción.
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(7) Ao redor da pedra de moer había un recinto de madeira que recollía a fariña impulsada pola forza centrífuga e tamén tralo barrido cunha basoira, indo caer a unha
artesa. Noutro caso, cando había dous niveis no chan, como se amosa no croquis, barríase directamente sobre este.

vedada no sentido lonxitudinal para so-
portar a carga  do TERMIÑADO, úsan-
se a pedra e a lousa en LASTRAS para
conformar o chan da planta principal.

Nesa zona superior ou corpo princi-
pal, por onde se accede, pode haber dúas
alturas segundo o sistema de varrido da
fariña (7). Nese caso sepáranse trasver-
salmente cunha lousa vertical que ade-
mais impide a entrada dos ratos.

A porta está situada pola cara máis
estreita onde se atopa tamén o POUSA-
DOIRO, constituído por unha lastra pla-
na colocada horizontalmente e situada
á altura do lombo o que permite des-
cargar, con maior facilidade, o saco co
gran que se vén moer.

Adxacente ao edificio atópase a par-
te hidráulica que prové de enerxía me-
cánica o muíño.

Comezaremos describindo a CANLE
(nalgúns lugares chámase gabia), a con-
dución da auga feita de pedra, -anti-
gamente incluso habíaas dun pau de
carballo baleirado a modo dun caiu-
co-, recolle a auga río arriba, nunha
pequena presa ou embalsamento, o
que permite contar co necesario des-
nivel dado que a enerxía potencial de-
pende desa altura e, neste caso, tamén
é moi importante manter o caudal (8).
Ao longo do seu percorrido atópese o
ALIVIADEIRO, unha comporta que
actúa a vontade para regular o caudal,
aínda que tamén se usa para limpara
canle; pode ser de peche ou de des-
vío, segundo o caudal dispoñible. A
REIXA, situada á entrada do muiíño,
serve para evitar a entrada de obxec-
tos que poidan atrancar o chiflón.
Pode ser de ferro, lousas furadas a
modo dun coador ou formada por sim-
ples paus de carballo dispostos verti-
calmente.

A canle, dá paso a un depósito ver-
tical, o CUBO, que remata no CHI-
FLÓN, BILLOTE ou BOFETÓN. É
unha tobeira feita de granito ou ma-
deira (9) que diminúe a sección do
paso da auga aumentando así a súa
velocidade para bater con forza contra
as pas do rodicio e provocar o necesa-
rio par de xiro.

LASTRAS e TERMIÑADO  BÓVEDA, INFERNO

CAPA

PO

PÉ

QUENLLA e TENXEDOIRO.

NO SEU INTERIOR
O RODICIO é a peza que fai xirar, a

través do eixe ou beo, a pedra de moer;
está formado por varias aspas dispos-
tas radialmente, as penas, que ao reci-
bir a enerxía da auga fan rotar o
conxunto; normalmente está feito con
doelas de madeira de carballo, pero os
máis modernos xa eran metálicos como
se fose unha turbina horizontal.

Todo o peso do conxunto (pedra, eixe
e o propio rodicio) descansa nun roda-
mento composto polo GRILO e a RA,
que son un ovo de cuarzo sobre un canto
rodado, todo elo apoiado, á súa vez, na
MESA ou PAU DA PORCA. Este pau
transversal colga no extremo dunha
cadea que remata na parte superior no
TEMPERO, un parafuso que permite
axustar a distancia entre a capa e o pé,

(8) Na zona alta do río, ao contar con menos caudal, necesítase maior desnivel e, polo tanto a canle é maís longa. Mentres, na zona próxima á
desembocadira, ao haber máis caudal, a altura do desnivel podía ser menor e tamén a canle máis curta. Todo segundo a física da enerxía potencial
que depende da mása da gravidade e da altura.
(9) P. Gato, 2019, sinala que nalgún momento tamén os houbo de metal, intercambiables; é dicir, boquillas de diferentes calibres para colocalos segundo
a forza da auga nese momento.
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MESA. PAU DA PORCA
T.L.

RODICIO

ALIVIADEIRO

CANLE

CHIFLÓN. BILLOTE. BOFETÓN

MOEGA

OUSADOIRO

GRILO e RA. AGILLÓN e PORCA

facendo que a fariña saia máis ou me-
nos moída.

Fundamental nun bo muíño son as
PEDRAS: albeiras para moer o trigo e
o centeo, do país (mourenza) para o mi-
llo. A pedra superior, a que xira movi-
da polo eixe do rodicio, chámase CAPA
e apoiase no PÉ; entre as túas caerá
pouco a pouco polo OLLO o gran pro-
cedente da MOEGA,  segundo a incli-
nicación da QUENLLA accionada ao
son do TENXEDOIRO (10).

Na MOEGA, colgada da TRABE,  é

onde se deposita o gran para moer; no
bosquexo vemos que ademais leva
unha trapela interior, suxeita polo pro-
pio gran e que cando se vai acabar se
eleva cun contrapeso caendo unha
comporta diante do chiflon (PEXADO-
IRO) e parando así "automaticamente"
de xirar. Isto evita ter que estar pen-
dente do remate da moenda, sobre todo
cando quedaba a moer de noite e, ta-
mén, para que non seguise xirando a
pedra sen o gran.

Entre as pedras hai, polo tanto, un

espazo, onde o gran queda atrapado e
se moe; as pedras teñen un picado es-
pecial, normalmente radial para mello-
rar o rendemento, que depende tamén
do tipo de gran a moer.

Cada certo tempo a pedra da capa hai
que levantala co BURRO (11), para pi-
cala e vai, polo tanto adelgazando.

DESAPARICIÓN
Na Mariña e tamén no Ortegal houbo

se acaso varias fases á hora de  deixar
de usar estas marabillas tecnolóxicas e

REIXA

CUBO

(10) Pau vertical de varias caras contra o que tropeza ao xirar este provocando un movemento de baivén que fai que o gran de deslice
lentamente pola canaleta caendo polo ollo da pedra.

PEXADOIRO

TRABE

OLLO
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(11) Non está representado no bosquexo; é unha especie de grúa de madeira cunha sorte de poleas para poder levantar a pedra para picala.

Detalle da moega coa canaleta (quenlla) pendurada contra o tenxedoiro que, ao xirar, provoca que esta
sacuda ao gran que sae da moega caendo polo ollo da capa entre as dúas  pedras

                                     * * * * *                                        NTL

arquitectónicas:
En primeiro lugar, a popularización

dos muíños eléctricos cun prezo ase-
quible que se instalan en calquera al-
pendre que evitan ter que ir ao río polo
que aforran tempo,  e esforzo.

Isto tamén ten que ver coa mellora
na subministración da enerxía eléctri-
ca e a potencia dispoñible.

Outro aspecto tamén ten que ver coa
popularización das panaderías, repar-
to de pan, ou a aparición dos supermer-
cados, todo elo nun momento de aban-
dono da economía de subsistencia.

ALGÚNS DITOS E LENDAS

Segundo Rey Insua (2006) "guardar
la vez en los molinos  comerciales obli-
gaba en ocasiones a pasar en él la
noche. Durante la espera, se organi-
zaban muiñadas, fiestas espontáneas
en las que nunca faltaba la pandere-
ta. En una sociedad tradicional, ..., el
molino abría las puertas al moceo",  e
sinala a seguinte cantiga popular de do-
bre sentido:

O muíño non é muiño
que é capela dos ratos

onde se dan os bós bicos
e más tamén os abrazos

Tamén aparecen outras moi coñeci-
das, coma a recollida en Lourenzo Fdez.
(2002):

o muíño do meu sogro
eu ben lle sei o tempero:

se está erguido, hai que baixalo
e se está baixo, hai que erguelo.

A canción típica de Galicia, a mui-
ñeira, pode evocar a faena relativa a
moenda e ao ambiente de troula duran-
te o tempo de espera; non obstante, Par-
do, J. (2019) considera que por esta zona
este feito é máis lenda que realidade.

Suegos

Abrela

Escourido

Folgueiro

Mosende

Insua

FE
VE

 Só no río de Escourido atópanse uns oito ou
nove muíños abandonados (agás o de Comiños

que está restaurado).
Tamén é salientable  a cantidade de

 microtopónimos asociados aos lugares cos que
os nosos antepasados bautizaron cada muíño.

Lamentablemente moitos deles perderanse pola
falla de uso e pola nosa desidia ante este

patrimonio inmaterial que non
valoramos na xusta medida.

Comiñaxe.
López Pigueiras

Avoaro
Recosta

Rial

Corceiro

Cora

ES
TR

AD
A
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¡Bo Nadal e Aninovo 2020!

xa fai tempo que o
vimos dicindo!

ELECTROMECÁNICOS VIVEIRO DEUNOS A  COÑECER O SEU
PROXECTO EMPRESARIAL

Nunha charla informativa celebra-
da o 12 de novembro no salón de
actos, dirixida ao alumnado dos ci-
clos formativos, o xerente da empre-
sa viveirense, Andrés Basanta Gabei-
ras, trasladou ao asistentes as liñas de
futuro da firma situada no polígono
de Landrove e convidounos a reali-
zar o módulo de FCT nesa firma pio-
neira no sector de acumuladores e ca-
lefacción eléctrica.

Na actualidade, a maior parte do ca-
dro de persoal de Electromecánicos
foron alumnos do noso centro dos ci-
clos de Electricidade, Soldadura,
Automoción e Administración o que
salientamos e agradecemos.
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Nº 46, publicación: 22-12-2009
EDITORIAL:

Contra a crise estudo e preparación
SUMARIO: Visita do Conselleiro de Educación,
Alumnos da promoción 60-63, Nomes propios:

D. Ángel Rodríguez Vázquez, Avaliación de
diagnóstico, O ferrocarril Ferrol-Xixón, A matanza
do porco, Aeronáutica, o mellor..., James Cotton,

O festival celta de Ortigueira,
A gripe polo novo virus A

Nº 1 de 22-12-94
EDITORIAL:

A elección do novo Consello Escolar
SUMARIO: Visitas de Neira Vilas e  Antón Reixa,
Julieta, A busca do primeiro emprego, Dos ruedas
y tracción delantera, Irrupción da Música no Ensino
Obrigatorio, ¿La espalda?, bien gracias, Competi-

cións e resultados,  ¿que é ESO?

Nº 16, publicación: 21-12-99
EDITORIAL:

De cara ó ano 2000
SUMARIO:  Diminúe a matrícula, Retirado o escu-
do, Ramón Diáz Freijo, O FSE financia obras, Xosé
de Leira, Feche da Escola Fogar de Galdo, Magosto
99, A voz do Courel, Unha novela de D. José Lucia-
no Varela, O tentempé, Representación da obra o

dragón ilustrado, Tetro Pic-nic, Viaxe a Madrid,
Doazon de sangue, Forzas Armadas

Nº 31, publicación: 22-12-2004
EDITORIAL:

O ensino público algo máis...
SUMARIO: Proceso de calibración, NITRO: pé á
chapa, A beatlemanía en Xixón, Agustín Rodrí-

guez, Ruta do Monte Faro, Formación ocupacional,
Magosto 2004, A paisaxe, Toda unha vida... ,

Willie Dixon,Reforma da reforma

Nº 56, publicación: 20-12-2013
SUMARIO: 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
de Viveiro, Cine para a reflexión: La ola,

A Educación en España (III)

LIBRO RECOPILATORIO

Por mor da celebración do
XXXII Congreso de Enciga editamos un
recopilatorio de artigos do Provisional

para os asistentes
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MATE-GLIFOS. ORIXE E
EVOLUCIÓN DOS SÍMBOLOS EN

MATEMÁTICAS

 A unión entre as matemáticas e a lingua
galega non só non é perigosa senón que incluso
pode ser de gran proveito, a esa conclusión
vai chegando un ao ler este libro. Isto tamén
confirma que o gran perigo está entre a
combinación da ignorancia e os prexuízos, e
cando aparecen estes en Galicia, a prexudicada
sempre é a lingua galega: explícase así que
estea prohibido impartir as matemáticas na
lingua propia de Galicia. Nicanor Alonso e
Miguel Mirás, profesores do departamento de
Matemáticas da Universidade de Vigo son os
autores de Mete-glifos. Orixe e evolución dos
símbolos en matemáticas, un libro con
finalidade divulgativa ben interesante e ameno,
alcanzable incluso para aqueles que sempre
se sentiron extraviados no eido dos números.

OS CORPOS INVISIBLES

L.C., que ten a aparencia dun mozo, é en realidade
unha rapaza de tan só quince anos, pero que xa leva
traballando nunha fábrica de Londres desde os oito
anos. A súa vida muda cando atopa unha carta escrita
por Prometea Stoner, unha misteriosa muller da
sociedade acomodada. Cando lle vai devolver a carta,
a señora Stoner, máis ca dicirlle, esíxelle: "volve mañá",
e a partir de aí L.C. vaise sentir mergullada na máis
estrafalaria das aventuras. Certo que aquela muller da
que a veciñanza murmuraba que gardaba os cadáveres
dos seus pais e dos animais da familia semellaba unha
bruxa e unha tola, incluso podía ser unha asasina, non
obstante a rapaza volverá cada día ao encontro daquela
muller que reunía en si moitas mulleres. Literatura
destinada ao público xuvenil que poden ler tamén os
maiores sen ter que facelo ás agachadas porque por
enriba de calquera etiqueta é boa literatura.

X
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A MÚSICA MÁIS NOSA

Unha das formas máis maquiavélicas de
matar unha cultura é marxinar as súas
creacións artísticas, afastalas do primeiro plano
ata asfixialas, porque, non o esquezamos, os
creadores tamén precisan alimentarse. Cando
a TVG non lles dá visibilidade, cando os
concellos tan só contratan orquestras ou cando
a Radio Galega Música só emite as súas
cancións á unha, ás catro ou ás sete da mañá
(para somnámbulos!?) se é que o fai, estase a
ocultar un elo clave da cultura galega. Por se
alguén dubida da existencia da música galega,
que tamén pode ocorrer, velaquí dúas probas
ben diversas:

para os máis novos "A alma", o novo disco
do grupo compostelán de pop ecléctico Ataque
Escampe, e, para aquelas e aqueles que gustan
dunha música máis «repousada», Guadi Galego
asina "Inmersión", un disco que aposta pola
diversidade musical, con colaboracións de
músicos de toda a Península, e lingüística, pois
contén cancións en sete linguas; amais nel
acharedes letras comprometidas, en especial
de contido feminista. Regalade os vosos oídos.

ANTOLOGIA DA POESIA EM GALEGO

Esta antoloxía recolle o mellor da extensa obra poética
de Ricardo Carvalho Calero, o autor ao que se renderá
homenaxe o vindeiro ano 2020 no Día das Letras
Galegas. Nos seus textos acharedes unha poesía
existencial, culta, cristiá e con frecuencia autobiográfica,
un auténtico espello das vivencias dun dos grandes
creadores da literatura galega.
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FOTO ÁLBUM
PROMOCIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS (RAMA ADMINISTRATIVA) - CURSO 1994/95

 Plan de formación interna: manexo do desfibrilador

Dentro do apartado de escola
inclusiva e atención á diversida-
de, organizouse unha actividade
para profundizar no coñecemen-
to dos primeiros auxilios e come-
zar co manexo do aparello desfi-
brilador.

Entre o profesorado esta acción
tivo notable aceptación, sendo aín-
da máis sensibles ao tema, des-
pois do desgraciado falecemento
repentino dun alumno no IES
Monte Castelo de Burela.

Dentro do plan de formación
interna tamén se traballaron outros
aspectos máis transversais como
a linguaxe de signos, manexo da
plataforma Edixgal,  ou a educa-
ción emocional.
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 Actividade formativa no Porto de Celeiro

Máis de cincuenta alumnos e
profesores do Departamento de
Transporte e Mantemento de Ve-
hículos tiveron a ocasión, o pasa-
do 27 de novembro, de coñecer
en vivo o funcionamento indus-
trial do Porto de Celeiro. Esta  ac-
ción estivo organizada polo res-
ponsable da FCT, coa colabora-
ción da Dirección Xeral de Xu-
ventude, Participación e Volunta-
riado da Xunta de Galicia.

Foi de especial interés o encon-
tro cos profesionais de salvamen-
to marítimo e a charla que, respon-
sables do mesmo servizo, impar-
tiron ao alumnado sobre mante-
mento dos equipos e destrezas
necesarias para o desenvolvemen-
to da súa actividade.

Antonio M. Fraga Allegue con nós

O autor de O bestiario científico de Anxos Nogueirosa estivo no
noso centro, convidado polo Departamento de Galego, onde man-
tivo unha charla co alumnado de 3º e 4º de ESO. Durante a mesma,
profundizaron no lugar e época onde Suso e Tila, os protagonistas,
viven múltiples aventuras logo de caer nas súas mans ese Liber
bestiarium sceintificus.

Neste Nadal, volve a xogarse
unha vez máis o xa tradicional
torneo de xadrez coordinado por
Jorge Santamariña García, profe-
sor de Matemáticas. Os resulta-
dos darémolos a coñecer no nú-
mero 74 do Provisional que se
publicará a finais do segundo tri-
mestre en Semana Santa.

Respecto aos campións do an-
terior torneo celebrado en xuño,
foron os seguintes:

-Gañador, Iago Cerdeira Teijeiro.
-Segundo, Fernando Pereira

Martíns.
-Terceiro clasificado, Óscar

Gómez Fernández.

NOVO TORNEO DE
 XADREZ
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Os cantos de cego

A feira de Viveiro cando se facía fronte ao Chipe, onde hoxe están o edificio dos xulgados e a
praza de Lannion. Fotografía recollida no libro "Viveiro, memoria fotográfica de medio século" de

Remigio Mestre Hurtado (Ed. Seminario de Estudios Terra de Viveiro).

Ata fai uns anos, as feiras de Viveiro
eran punto de reunión de xentes de toda a
bisbarra, que viñan á vila vender produtos
do campo e animais domésticos de todo o
tipo, como coellos, galiñas, pitos, patos,
cochos, vacas etc, para logo ir mercar ás
tendas, peixerías e postos de feirantes.
Adquirían todo tipo de produtos e
mercadorías que necesitaban nas súas
casas, ben roupa, calzado, útiles do fogar,
mobles, entre outros, ou tamén todo tipo
de produtos alimenticios que se gardaban
nos chineiros, arcas e artesas das casas.
O trasfegar das persoas na vila era
continuo e constante, case que non se
cabía, todo era un fervedoiro dun lado
para  outro,  e  os  coches  de l iña  e
particulares viñan e volvían cargados ao
tope de xente e cos produtos que levaban
nas bacas e nos carros de remolque.

Estas feiras celebrábanse o día un de
cada mes, polo cal se chamaba a feira do
primeiro, e o terceiro domingo de cada
mes que lle chamaban a feira do mediado.
Estas aínda hoxe en día se fan pero xa
non hai comparación con aquelas, posto
que actualmente só hai un pequeño
mercado de roupa e calzado na explanada
que hai ó lado da circunvalación, chamado
"o Corte Inglés"; tamén na Praza Maior
se leva a cabo un mercado con postos de
froitas, verduras, plantas e flores, carne
salgada de porco e  unha pequena
camioneta que vende polos asados, aos
que se lles unen os pequenos e escasos
postos de xentes do campo que venden
os seus produtos, principalmente ovos,
mel, queixos, leitugas, pementos, patacas,
etc., amais produtos típicos de cada
estación coma as castañas, noces e os
grelos, entre outros.

Como diciamos antes, noutros tempos
as feiras eran moi grandes, así recordo
que había unha de gando e apeiros do
campo que se celebraba na antiga feira
vella, situada onde hoxe en día está a
Praza de Lannion e os xulgados. Nos
arredores aparcaban os autobuses, coches
e camionetas de transporte e alí vendíanse
todo tipo de gando: cabalos e burros,
vacas, bois e tenreiros, porquiños para o

cebo ou cebados e, finalmente, ovellas e
carneiros. Tamén había postos de toda
clase, de apeiros de labranza, de ferreiros,
curtidores de pel, de venda das típicas
rosquillas azucradas, de pan  de trigo e
de millo, de todo tipo de empanadas, entre
as que as raíñas eran as de bacallau, pero
tampouco faltaban as de raia ou congro,
que se abrían para botarlles o típico e
saboroso prebe. Estas eran degustadas
polos feirantes ao remate da feira co
acompañamento dun bo viño que levaban
naquelas botas de coiro onde sempre se
mantiña fresquiño. Incluso había venda
de árbores froiteiras e todo tipo de plantas
xunto coa de maquinaria agrícola e mais
doutros produtos dos que non me acordo.
Máis tarde esta feira de gando levouse
para Xunqueira, a carón da estación de
FEVE, e aínda que fixeron unhas boas
intalacións con cobertizos e todo, a feira
pouco a pouco foi esmorecendo ata
practicamente desaparecer.

Namentres que na Praza Maior era o
centro do comercio e,  como antes
diciamos, había todo tipo de produtos do
campo pois  daquela  había  moitos
agricultores que cultivaban a terra e viñan
vender os produtos ás feiras. Abundaban

os propios da temporada: ovos, manteiga,
mel, grelos, repolos, leitugas, tomates,
patacas, noces, cebolas, pementos,
queixo,  carne de porco salgada,
chourizos, froitas da temporada, etc.; en
fin, de todo, de paxes e cestos feitos polos
artesáns con vimbios, de calzado do máis
diverso: zapatos, botas, zocos, zapatillas
e sobre todo de zocas, que se usaban
moito naquela época. En resumo, case
que había de todo, por iso a xente tiña
marcados eses días para mercar moitos
produtos que só atopaba na feira. Así
mesmo as tendas da vila estaban ateigadas
de xente e as vendas eran grandes. Os
bares, as tabernas e as casas de comidas,
pola súa banda, enchíanse igualmente, o
que supuña inxección de diñeiro na
economía de Viveiro; era coma un día
festivo onde se pasaba moi ben, en
especial os rapaces que nos fixabamos
moito cando viñan as castañas asadas na
época do magosto, as cales se facían nun
carriño que simulaba unha pequena
locomotora, onde se asaban e nolas
quentiñas naqueles cucuruchos de papel.
É certo que en cada estación había cousas
distintas porque logo, na primavera, a
feira e procesión de Domingo de Ramos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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O pontevedrés Perfecto Feijoo Poncet, impulsor
da revalorización da cultura tradicional galega,

vestido de cego (1919)

era espectacular, e os postos de xeados
caseiros de todo tipo de sabores
abundaban xa ata pasada a época
estival; como tampouco faltaban os
postos de churreiros, que servían
aqueles saborosos churros quentiños
nunha bolsiña de papel, despois de
faceren a clásica pregunta: « Como os
quere, con azúcar ou sen el»? A
resposta era clara: «Con moito azucre!»

 Lembro que moitas veces no fondal
da praza, baixo as escaleiras ou sexa
na rúa, sempre se podían encontrar
postos e pequenas barracas de xente
que viña ofrecer  a lgún t ipo de
espectáculos ,  de  monicreques ,
circenses, «teatrillos», saltimbanquis,
etc. Eu, entre eles, recordo un ó que
lle chamaban Sansón, un home forte e
moi alto que se presentaba vestido
coma se fose un guerreiro da Idade
Media, e tumbábase sobre un tipo de
alfombra no chan e logo poñíanlle un
pedrolo que traía consigo, encima do
abdome, protexido cunha faixa de
coiro; logo, outro cun mazo grando
rompía o pedrón con dous golpes de
marra; era espectacular, como se
estiveramos vendo unha película. O
espectáculo seguía: este rexo home collía
unha barra de aceiro que colocaba por
encima dos ombros e detrás da cabeza,
nela tentaban colgarse ata seis persoas,
tres por cada lado; realmente era un
Sansón.  Outra  dos  espectáculos
memorables era o duns xitanos que viñan
cunha escaleira e cunha cabra. Un deles
ía tocando unha corneta así da súa forma
e ía animando a caba a subir pola escaleira
ata chegar enriba onde coas patas xuntiñas
facía equilibrios para no caer. Nosoutros
pediamos que tamén subira enriba da
escaleira o home que tocaba a corneta,
pero claro non nos facía caso, ao remate
pasaban unha cestiña para que a xente
deixara unha esmola.

Pero a min a actuación deste tipo que
máis me gustou, aquela que ía ver sempre
que viña á feira, era a dun home maior
cego, vestido ao xeito medieval, con capa
e sombreiro, e cun longo báculo de
madeira; acompañábao un rapaz, que o
orientaba e guiaba a tódolos lugares a
onde acudía. Levaban un pequeno carriño
con todas as pertenenzas e útiles para o
seu espectáculo; unha vez instalados no
fondal da praza, o rapaz era o encargado

de situar a xente formando un círculo ó
redor do cego, que se situaba no centro.
Entón o moinante despregaba uns grandes
cartelóns, chamados «maltrañas», onde se
representaban as imaxes dun relato
pintadas en cores e co texto explicativo
debaixo delas, daquela o home cego
sentábase nuha vella banqueta e deitaba a
cabeza para un lado, ao tempo que
empezaba a tocar unha zanfona e a narrar
o relato que traía representado nas
«maltrañas». Cantaba cunha voz gutural
esas historias namentres que o rapaz ía
sinalando cun punteiro o debuxo do texto
nas «maltrañas». O repertorio era moi
variado, aínda que predominaban as
historias de crimes, de paixóns, de
aventuras, de santos milagreiros, etc.,
coas que ás veces a xente se emocionaba
e incluso lle pedían repetir algunha delas.
Ó acabar cada relato, o rapaz pasaba unha
bandexiña para recibir as esmolas da
xente, e o espectáculo seguía mentres a
xente ía e viña. Adoitaban parar para
comer e beber algo, despois proseguían
ata que o mercado xa finalizaba, entre as
dúas ou tres da tarde, intre en que recollían
todo no seu carriño, co cal, despois de

tapalo cunha pequena lona,
marchaban. O cego e o seu rapaz non
sempre se volvían ver na seguinte feira
porque eles desprazábanse por tódalas
feiras e romarías de Galicia e tan só cando
lles cadraba de paso viñan á de Viveiro.

A historia destas cancións de cego
datan do século XIX, cando os medios
de comunicación eran moi minoritarios
e en moitas vilas, pobos e aldeas
practicamente non existían. Así as
persoas invidentes, tanto homes coma
mulleres, eran dalgunha forma os
cronistas de tódalas noticias que
acontecían por aí e facíano da forma
que antes explicabamos, isto é, por
medio das cantigas e relatos usando as
«maltrañas», nas que cada historia tiña
as súas imaxes. Dese xeito as xentes
do lugar  poñíanse ao día  dos
acontecementos xa que non había outra
maneira de que puideran informarse,
como antes dixemos. O repertorio,
como xa se dixo, era moi amplo, dende
relatos de sucesos da vida real ocorridos
noutros si t ios,  crimes pasionais,
agresións á orde habitual, ata relatos
da vida, de aventuras, de amoríos, de

milagres  e  santos  milagreiros ,  de
bandidos, de homes e mulleres valentes,
de historias locais cheas de realismo, pero
tampouco faltaban os relatos fantásticos
e os que caricariturizaban as persoas
célebres, e moitas máis. Vaia como mostra
unha desas historias que atopei nun libro
antigo gardado nun caixón, di así:
«Historia de la burra de Manuel do
Campo... Escribamos todos en un papel
blanco, que morreu a burra de Manuel do
Campo. E Manuel do Campo non sabía
nada, que a pobre da burra xa estaba
matada. E dixo Dolores: eu xa o sabía, se
non fora ladroa aínda non morría. E aínda
non morría, eu alá non vou, que viña dos
prados, dos de Potorrou. E morreu a
burra, miña compañeira, quen che me ha
levar agora á feira. Agora á feira, teño
boas patas, quen che me ha de traer agora
as patacas. Agora as patacas non me dan
coidado, e para traer o viño levarei o
carro. A burra, de morta, volveu a falar,
quen che traia o viño non che ha de faltar.
Recachou o rabo, regañou os dentes,
díxolles ós amos, adeus meus parentes».

          Viveiro, novembro de 2019
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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

Nós, manifestámonos

Mural reivindicativo doalumnado de plástica

Lectura do libro "Todos

debemos ser feministas"
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Expresión do significado
da violencia contra as
mulleres, igualdade de
xénero,  feminismo...

Manequíns
sen cabeza
e sen roupa.
Como todos eses corpos
no telexornal

Unha nova vítima da
violencia doméstica
aparece morta a puñeladas

nas películas
Nesta nova produción o
asasino en serie elixe a
mulleres con cara de boneca

no piso de enriba
¡Cala, puta! Desta vez vas aprender...

na rúa
Eh, cu, pasa para aquí, o que
necesitas é que te fodan ben.

Corpos golpeados,
corpos violados,
corpos sen cara
e sen nome.
Maís temos cara
e nomes
e latexamos
o corazón no peito
a cada unha de nós.
Habédelo ver.

Moda galega (2002)
María Reimóndez
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EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA
GALEGA DO  IES MARÍA SARMIENTO

24 de outubro,  Día da Biblioteca

A punta do Fuciño do Porco forneceu
de mineral de ferro a Sargadelos

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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¡ata o 8 de
xaneiro!

O xacemento de Testa de Ferro é considerado coma
unha prolongación, na parte setentrional, das minas da
Silvarosa. A punta de Sucastro tan "famosa" na actuali-
dade por acoller moreas de visitantes que valoran a fer-
mosa paisaxe que pode ollarse dende ese lugar, pode ser
o primeiro xacemento de mineral de ferro que se explo-
tou na zona no século XVIII; nel recollíase, a ceo aber-
to, o mineral acumulado ao pé do cantil para abastecer

ao primeiro alto forno de fundición de Sargadelos.

(A ilustración procede de Hernández Sampelayo 1935 e o xacemento foi
inscrito oficialmente no 1873)
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GRAN ANGULAR

Maslow defende que, conforme se sa-
tisfacen as necesidades máis básicas que
sitúa na base da pirámide, as  persoas
desenvolven necesidades e desexos cada
vez máis elevados e complexos (situa-
dos cara ao vértice superior) que todos
aspiramos a satisfacer: son as necesida-
des superiores.

A escala desas necesidades descríbe-
se, como se dixo, cunha pirámide con cin-
co niveis.

Os catro primeiros (necesidades de
déficit) son esenciais para a persoa; o
último, correspóndese coa autorrealiza-
ción, o crecemento persoal, a necesida-
de de ser.

PRIMEIRO NIVEL:
Necesidades básicas

O autor sitúa aquí as necesidades fi-
siolóxicas  que nos permiten seguir vi-
vos (homeostase). Por exemplo: respi-
rar, hidratarse, comer, durmir e elimi-
nar os refugallos corporais. Tamén es-
tán, neste primeiro nivel, a evitación da
dor ou  manter a temperatura a través
da vestimenta e o refuxio.

SEGUNDO:
Seguridade e protección

Unha vez que están satisfeitas as ne-
cesidades fisiolóxicas, aparecen outras
dun nivel superior: sentirse seguro,  pro-
texido... Poderiamos aludir á seguridade
física (asegurar a integridade do propio
corpo), a saúde. Tamén  a vivenda (pen-
sado no seu papel autoprotector).

TERCEIRO:
Relación e aceptación social

Neste chanzo sitúa a amizade, parella,
colegas, familia, pertenza a un grupo...
Satisface a necesidade de relacionarse,
de ser parte da comunidade; como dixe-
mos anteriormente, só ten sentido can-
do as anteriores están xa satisfeitas.

CUARTO NIVEL:
Estima, recoñecemento

Aquí, A. Maslow sinala dous tipos:
-a que ten que ver co respecto a un

mesmo (confianza, competencia, mestría,
logros, independencia e liberdade), e

- a relativa ao respecto coas demais
persoas: aprecio, recoñecemento, repu-
tación, estatus ou dignidade.

Pirámide de Maslow: xerarquía de necesidades
O psicólogo americano Abraham Maslow (1908 -1970) é coñecido pola súa teoría sobre a xerarquía das

necesidades humanas, a famosa pirámide, postulada na súa obra "A Theory of Human Motivation" en 1943

Autorrealización

Necesidades de estima
(recoñecemento)

Necesidades sociais
(afiliación)

Necesidades de seguridade e protección

Necesidades básicas
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Ter satisfeitas estas necesidades  dá-
lle sentido á vida persoal e permite
avanzar cara á autorrealización.

NIVEL CINCO:
Autorrealización

Tamén se denomina motivación de cre-
cemento, necesidade de ser...

Constitúe a necesidade psicolóxica
máis elevada do ser humano, no cumio
da proposta do autor; a súa  consecución
dálle sentido á vida; para chegar a cu-
brir esta necesidade tiveron que ser al-
canzados e completados, ou polo menos,
ata certo punto, os niveis anteriores.

O autor  estuda unha serie de biogra-
fías, escritos e actividades de personaxes
históricos que el consideraba centradas
na realidade, que sabían diferenciar o
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falso ou ficticio do real, que enfrontan os
problemas en virtude das súas solucións.

As persoas autorrealizadas, nas súas
relacións cos demais, teñen necesidade
de privacidade, séntense independentes
da cultura e a contorna dominante, ba-
seánse máis en experiencias e xuízos
propios, son resistentes á enculturación,
inconformistas, con sentido do humor, boa
adaptación aos cambios, reativos, inven-
tivos e orixinais, con tendencia a vivir
con máis intensidade as experiencias
que o resto da xente.

Segúndo Maslow, se non se acadan as
necesidades deste quinto nivel, poden
aflorar as metapatoloxías, aparece o ci-
nismo, os desgustos, a depresión, a inva-
lidez emocional e a alienación.

-Só as necesidades insatisfeitas inflúen
no comportamento; as satisfeitas non xe-
ran comportamento ningún.

-Mentres, as fisiolóxicas nacen coa per-
soa, o resto xorde no transcorrer da vida.

-A autorrealización é unha conquista
individual, polo que hai persoas que non
a senten.

OUTROS ASPECTOS DESTA TEORÍA

-As necesidades poden ser concomi-
tantes pero predominarán as básicas so-
bre as superiores.

Maslow atópase tamén con fortes críti-
cas directas á súa tese: se as necesida-
des están xerarquizadas, a sociedade
debe configurarse tamén xerárquicamente
onde só algúns acceden ao máis alto.
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