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Elena Gallego Abad naceu en Teruel o 27 
de maio de 1969. É xornalista e escritora 
galega. Criouse en Verín. Empezou como 
xornalista en 1987 na emisora de Radio 
Ourense. Ata 1999 traballou noutras 
emisoras como Radio Minuto Santiago 
(Ondas Galicia), Radio Popular Ourense 
(Cadena Cope), Voz de Galicia Radio 
(Verín)...  
Colaborou como redactora e fotógrafa 
entre 1994 e 1996 para os xornais  La voz 
de Galicia e La Región. Pasouse en 1999 a 
traballar no Faro de Vigo nas delegacións 
de Ourense e Pontevedra. Dende 2002 
traballa en Cangas. 

BIOGRAFÍA 

Pertence ao Colexio Oficial de Xornalistas 
de Galicia e á Federación Internacional de 
Periodistas. 
En abril de 2010 iniciouse como escritora 
coa novela Dragal. A herdanza do dragón, 
publicada por Edicións Xerais. 

Enlace entrevista  Faro de Vigo: 
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/07/05/dragal-perfectamente-adaptable-cine/662716.html 
 

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/07/05/dragal-perfectamente-adaptable-cine/662716.html�


ARGUMENTO I 
Hadrián coa axuda de Mónica quere descubrir o segredo do 
medallón que lle deu a súa nai, despois da morte do pai, 
acudindo á biblioteca segreda do seu  bisavó situada na casa 
onde Hadrián se muda a vivir. Nela atopan un libro sobre os 
segredos da alquimia que utilizan para resolver a súas dúbidas. 
No tomo atopan algunha información detallada sobre os 
dragóns, que seguen investigando. Deciden preguntarlle a Don 
Xurxo o párroco da igrexa de San Pedro. El cóntalles algunhas 
cousas que coñece e préstalles un libriño, no que atopan 
información sobre ese lugar e sobre as catacumbas pero dunha 
forma non moi detallada. Polo que seguen buscando nas 
páxinas web, nos libros etc. 
Mónica atopa un mapa delas e deciden que deberían 
emprender unha viaxe adentrándose nelas para descubrir as 
respostas, sabendo que antes teñen que comprar materiais para 
a expedición e preguntarlle a Don Xurxo. 
Logo de acabar todo iso xa están preparados para empezar a 
excursión e se adentran nas catacumbas. Non se  decatan de que 
Brais lles segue polo que non están alerta. 



ARGUMENTO II 
Eles investigan  os pasadizos e lles acontecen aventuras 
fantásticas, ata que descobren o segredo da Orde de 
Dragal. Logo do sucedido Hadrián comeza a sentirse raro e 
dáse conta de que está a converterse nun dragón. Mónica 
e el buscan unha solución. Ata que se atopan coa Poza da  
Moura que conecta có exterior.  
Xa de volta no instituto decátanse do que pasou mentres 
eles estaban nas catacumbas: en San Pedro acontecera un 
roubo esa mesma mañá.  Interrógalles a policía e parecen 
no sentirse culpables do suceso. Deciden visitar por unha 
vez máis a igrexa e falar con Don Xurxo. De volta na clase  
Hadrián volve sentir aquela metamorfose e decide que o 
mellor e irse de alí, así que colle as súas cousas e sae do 
instituto. Mónica séguelle e falan ata chegar a un acordo: o 
deixa marchar se lle permite levarlle a comida á Poza da 
Moura todos os días.  
O neno marcha ata o lugar e alí convértese dolorosamente 
nun dragón esperando  que chegue o solpor .   



 
HADRIÁN CASTRO: o protagonista. 
É un rapaz de 15 anos, vai en 4º de ESO.  
Trasládase a vivir a un pobo de Galicia 
coa súa nai. É fillo sen sabelo, de de dous 
primoxénitos descendentes dos 
cabaleiros da Orde de Dragal. A súa 
mellor amiga é Mónica coa que resolve 
os segredos de Dragal.  
 
 
A NAI DE HADRIÁN: vive co seu fillo. 
Quédase viuva tras da morte do seu 
marido hai uns meses. Esa pérdida fai 
que se trasladen a vivir ao pobo que 
visitaban nas vacacións. Ela non sabe 
nada da historia de Dragal polo que  
sufre  ao ver ao seu fillo preocupado. 

PERSONAXES I 
MÓNICA: compañeira de clase de 
Hadrián   e unha das  máis intelixentes 
e estudosas da súa clase. Esta vestía 
con pantalóns vaqueiros 
axustados,cazadora de cores fosforitas 
e zapatillas deportivas.  

BRAIS: un neno mafioso do seu 
instituto que intentaba complicarlle a 
vida aos demais. Éste tiña un grupo 
formado para fastidiar a xente. Eles 
tiñan sempre o mesmo plan, cando 
vían unha presa fácil de atacar, 
atacaban. 



O PAI DE HADRIÁN: faleceu ese ano nun 
acidente cerca dos cantís. Hadrián 
decátase que morreu mentres tentaba 
protexelo. El foi o que lle ensinou onde 
estaba a Poza da Moura.  
 
DON XURXO : É o vello e gordecho  
párroco da igrexa de San Pedro,  situada 
no patio do instituto onde van Mónica e 
Hadrián. Axúdalles aos rapaces  a 
descubrir a historia de Dragal. É como un 
guía para eles.  

PERSONAXES II DONA ERMIDAS: a profesora de 
matemáticas de Hadrián. Sempre 
preocupada polos seus alumnos 
para  tanto nos estudos como na 
súa vida. 
 



VOCABULARIO 

ALQUIMIA: Na historia da ciencia é unha 
antiga práctica precientífica e unha disciplina 
filosófica que combina elementos da 
química, a metalurxia, a física, a medicina, a 
astroloxía, o espiritualismo e a arte.  
Foi practicada en Mesopotamia, Exipto, 
Persia, a India e China, na antiga Grecia, 
Roma, o Imperio Islámico e despois en 
Europa ata o século XIX; nunha complexa 
rede de escolas e sistemas filosóficos que 
abarca uns 2500 anos. 

MITOLOXÍA: conxunto de relatos 
baseados na tradición e 
na lenda xerados para explicar o 
universo, a orixe do mundo, os 
fenómenos naturais e calquera 
cousa para a que non haxa unha 
explicación simple. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradición�
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda�


A SAGA DRAGAL 

DRAGAL II, A METAMORFOSE DO DRAGÓN : 
Os policías están  a investigar o estraño roubo da igrexa de San 
Pedro, mentresMónica se prepara para acudir á súa cita na 
Poza da Moura co seu amigo .   

DRAGAL III, A FRATERNIDADE DO DRAGÓN: 
Os membros da Fraternidade de Dragal xa iniciaron o seu regreso 
co fin de cumprir co xuramento de sangue que fixeron os seus 
devanceiros na época medieval. Para que a profecía se cumpra, os 
sete cabaleiros teñen que reunir as claves da Ciencia Secreta… 



CRÍTICAS 

No libro atopamos algúns erros: 
 
· Na páxina 137 non hai continuidade cando narra o percorrido do pasadizo: 
“Aqueles    primeiros metros de pasadizo que el descubrera esa mesma mañá con 
Don Xurxo...” non facendo referencia anterior.  Continúa na páxina 140 
parecendo que entran Mónica e Hadrián por primeira vez no túnel porque di Don 
Xurxo: “Benvidos ás catacumbas de San Pedro ….” 
 
· Na páxina 79 describe  que Hadrián  deixa o libro no andel da biblioteca segreda 
do seu bisavó; e máis tarde menciona que non se atrevera a deixalo  no seu lugar.   



OUTROS DRAGÓNS NA LITERATURA 

·Eragon, Eldest, Brisingr, Inheritance     Christopher Paolini 
·El  Hobbit     J. R. R Tolkien 
·Memorias de Idhún     Laura Gallego García 
·A Historia interminable     Michael Ende 
·Dragones y mazmorras     T.H.Lain 
·El anillo del Nibelungo     Richard Wagner       

•El Gran Libro del Dragón 
Título original: Book of the Dragon 
Autor: Montse Sant 
 
 
•El libro del Dragón El espíritu de la espada 
Autor: Jesús Martín García 
• El nacimiento del dragón 
Autora: Marie Sellier 
 



LENDA DE SAN XURXO E O 
DRAGÓN: 
 
Conta a lenda que nun pequeno 
reinado dunha cidade lonxana, había 
unha besta que lle metía medo á 
poboación. 
Esa besta era un inmenso dragón que 
vivía na beira dun lago. Este dragón 
non solo se devoraba as súas presas 
senón que o seu alento cheiraba moi 
moi mal. 

Para mantelo tranquilo e lonxe da poboación mataban aos 
animais do bosque para darllo de comida pero os días e meses 
pasaban e se ían quedando sen animais. Entón un día non 
quedaban mais animais un campesiño recordou que a 
princesa, filla do rei, coidaba dun pequeno  año que quedara 
orfo. A princesa non quería que llo levaran pero o rei ordenou 
que o mataran e así era como mantiñan a todas as bestas 
daquela época lonxe da poboación… 



Relacionada con esta lenda está a de 
San Hadrián de Malpica, onde se conta que este  
mesmo santo, impediu co seu pe, que as serpes  
pasaran ás Illas Sisargas. Por este motivo,  
segundo a tradición popular ,nestas illas non 
existe este tipo de réptil. 
Como sinal deste feito, nunhas pedras que se 
atopan na beira do mar, cerca da capela,atópase 
gravada a serpe que petrificou o santo, así como 
a pegada do seu pe.  

LENDAS DA COSTA DA MORTE 
 
Conta a lenda que aquelas terras  
estaban invadidas de serpes, 
e que estando predicando por alí 
San Hadrián pisou forte co pe no 
chan e todas as serpes fuxiron 
encantadas por debaixo da pedra, 
desaparecendo así a terrible 
praga que estábase a producir na 
zona. 



GLOSARIO 
IGREXA DE SAN PEDRO  (páxina  17, 37) RELEVO  

 BESTIARIO ARQUITECTÓNICO E GÁRGOLA  
 (páxina 17, 18)  MOSAICO APOCALIPSIS 

COVAS E CANTÍS 
 (páxina 98) 

 SEPULCROS  RELIQUIAS  

METOPA 
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