
Texto 1 

En adelante, todo penado habrá de trabajar y aprender un oficio, si no lo sabe, 

para redimir su culpa, adquirir mediante el trabajo hábitos de vida honesta que le 

preserven de ulteriores caídas, contribuír a la prosperidad de la Patria, ayudar a su 

familia y librar al Estado de la carga de su mantenimiento en la Prisión. 

Orde do 14 de novembro de 1939 

Texto 2 

Nun asento [do tren], ocupado por ela soia, vin que estaba unha miña tía. Sentín 

grande ledicia ó vela e achegueime axiña para lle dar un bico. Ela ergueuse 

alporizada, abriu a man e díxome: 

- Non sei quen és nin te coñezo. Eu non falo con roxos comunistas.  

Fiquei como aparvado, sen me mover do sitio, sen saber que facer, con amargor 

de peito. (…) 

Pero é que eiquí seguían matando cando a guerra xa se acabara e xa a 

gañaran. Polo menos gañaran a primeira parte. 

 Pensei que, se cadra, cando os aliados vencéramos, iamos facer outro 

tanto. Sería un verdadeiro desastre. Compría evitalo porque senón non pagaba a pena 

vivir. Loitabamos despreciando a nosa vida e despreciando a vida dos demais. 

Ramón de Valenzuela, Era tempo de apandar. 

Texto 3 

Tan sólo en primeira [no autobús] iba un grupo de varones vocingleros y 

borrachos, asturianos en el acento y en el cantar […] Con toda seguridad, gentes del 

destacamento penitenciario, al servicio de la Sociedad de Estaños de Silleda, ahora en 

libertad vigilada, que habían ido a Santiago a gastar alegremente en unas horas el 

producto de muchas de trabajo o de un golpe de suerte. 

FARIÑA JAMARDO, J. La balada del wolfram 

 

 



Texto 4 

O horario do reconto no Barracón era as 8, pero cando había festas e chegaban 

máis tarde, aguantaban unha pequena bronca, pois, cando os funcionarios fixeran un 

bo estraperlo pasabanllas todas aos presos. 

Ramón de Valenzuela, Era tempo de apandar 

Texto 5 

Cacheaban aos presos cando saían da mina, pero os veteranos inventaban 

cousas. Un asturiano tiña un mango do pico furado… Cando as autoridades andaban 

polo medio o estraperlo era seguro para os presos […] Pero a maioría dos presos non 

andaban en estraperlos nin en bebedelas, só os que non eran legais.   

Ramón de Valenzuela, Era tempo de apandar. 

Texto 7 

“Era unha situación que os reclusos que chegaban novos non entendían: gardas 

civís faladeiros, funcionarios considerados, unha empresa humana que daba bo xantar 

e bo sitio para durmir….Era moi sinxelo porque en Fontao roubaban todos, roubánlle á 

empresa, non quedaba ninguén que non andivera no estraperlo co wolfram, que valía 

corenta pesos o kilogramo e pesaba como o plomo. Todos eran suaves porque morrían 

co medo”. […] “O roubo teñen de repartilo con tódolos peixes gordos de Pontevedra, 

da Coruña, de Madrid… Os empregados roubaban a mans cheas. A empresa 

deixáballes roubar ata que os amarraba ben amarrados”. Houbo presos que se fixeron 

ricos, pero tiñan moito máis perigo que os obreiros normais porque podían ser devoltos 

á prisión da que procedían. […] “En Fontao era máis perigoso que te atoparan con 

dous kilogramos de wolfram que con dous exemplares do “Mundo Obrero”.  

Ramón de Valenzuela, Era tempo de apandar. 

Texto 6 

O camión máis grande das Sociedades de Estaño de Silleda subía cara Vigo 

ateigado de wolfram. Na lona que tapaba o mineral levaba pintada unha svástica e o 

seu destinatario era a Mala Real Inglesa. 

Ramón de Valenzuela, Era tempo de apandar.  


