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LIMIAR DO ALCALDE

Apráceme presentarlles está publicación, froito do traballo de 
recuperación da memoria histórica local que levaron a cabo, por 
cuarto ano consecutivo, as persoas participantes no programa 

“Construíndo pontes”, iniciativa do Departamento Municipal de 
Benestar Social que contou coa colaboración económica da Deputación 
da Coruña.

“Construíndo pontes”, como indica o seu propio nome, procura tecer 
un fío comunicativo entre as diferentes xeracións, recuperando para 
as máis novas diferentes aspectos do que foi a vida social no Concello 
ao tempo que as convida a reflexionar e contrastar esas vivencias do 
pasado recente coas súas propias experiencias no Fene de hoxe en día.

Logo de percorrer a evolución do Concello vencellada ao 
desenvolvemento de Astano; a infancia, a escola, os aniversarios, 
o Nadal, os xogos e os xoguetes; o cinema e as salas de baile, nesta 
edición de “Construíndo pontes” o fío condutor foi “un mundo sen 
electricidade”.

A chegada da luz ao noso Concello e as lembranzas asociadas a tan 
importante mudanza nas condicións de vida da veciñanza enchen estas 
páxinas dunha morea de recordos das épocas nos que os pachuzos e os 
quinqués eran tan cotiás coma hoxe poden ser as lámpadas led.

Non quixera rematar esta pequena introdución sen  agradecerlle ás 
mulleres e homes que participaron en “Construíndo pontes” este libriño 
cos seus testemuños que nos levan a non esquecer de onde vimos e a 
valorar, aínda máis, o que hoxe temos.

Como lle teño escoitado a D. Isaac Díaz Pardo, cómpre ter sempre moi 
presente que, para sermos orixinais, hai que ter orixes.

     Juventino J. Trigo Rey
     Alcalde de Fene
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PRESENTACIÓN
O Programa Construíndo Pontes cumpriu este ano 2016 a súa 

cuarta edición, resultado da cal preséntase esta pequena 
recompilación dun pequeno anaco da historia de Fene e da súa veciñanza. 
Dito programa está subvencionado pola Deputación da Coruña e o 
concello de Fene e ten como un dos seus obxectivos principais manter 
viva a memoria local co fin de preservar a súa identidade.

Para isto, un grupo de persoas que se atopan na etapa da madurez 
ou da terceira idade reuniuse durante dez sesións no Centro Municipal 
de Servizos Sociais co fin de preparar este proxecto comunitario e poñer 
ao noso servizo os seus recordos e vivencias. 

Quero agradecer dende o corazón, unha vez máis, as horas 
dedicadas a este proxecto, o afecto e o bo humor posto en cada sesión; 
a xenerosidade e toda a aprendizaxe que recibín a: Amparo Saavedra 
Salgado; Antonio Carballido Cazás; Juan José Villanueva Aguilar; Mª 
Carmen Rodríguez Vico, Mª Luz Arias Suárez, Mª Teresa Salgado Sixto, 
Andrés Picallo Maceiras, María Dopico Grueiro, Josefa Barcia Carbón, 
Amalia Fernández Marta, Andrés Cabana Bouza, Balbina López Gómez e 
Dorinda Sabín Picos.

Tamén agradezo a participación de todas aquelas persoas que se 
achegaron nas sesións levadas a cabo na Liga de Amigos de Barallobre 
e na A.VV. de Limodre co fin de poder aumentar a información recollida 
e promover unha maior participación da comunidade. Estas persoas 
foron: Teo Castro Santiago, Belia López Pérez, Arito Rey Prego, Olimpia 
Noche Fernández, Ana Santiago, Pancho Arias, José Pena Souto, e Agustín 
Sanmartín Picallo, na parroquia de Limodre; e Amelia Suárez Ferro (Lela),  
Nieves Canosa Porto, Maribel Iglesias Porca, Ramón Pena Pérez, Josefa 
Gómez López, Raquel Pena Pena, Esther Antón Dopico e Marisol Cupeiro 
Puentes na parroquia de Barallobre.

Destaco, ademais, nesta edición a participación dos rapaces e 
rapazas dos programas Suma e Segue (grupo do IES Barallobre) e Espazos 
Compartidos (grupo do CEIP A Xunqueira), que coas súas preguntas 
conseguiron arrancar un pedaciño máis da historia dos seus maiores.

Por último, recoñecer o labor realizado por María José Paz, pedagoga 
municipal e motor deste programa, sen a cal este non sería posible.

Esperamos que gocedes igual ca nós desta pequena compilación 
de vivencias e recordos.

Naiara González Fontenla
Educadora do programa
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INTRODUCIÓN
Nesta nova edición do programa a temática escollida foi “Un 

mundo sen electricidade”. A idea é mostrar como era a vida antes 
de que chegara tanto a luz como os aparellos eléctricos e como 
esta foi cambiando co paso do tempo e a incorporación dos novos 
inventos.

A información recompilada está dividida en tres bloques: luz 
e electricidade;  medios de comunicación e electrodomésticos. 
Rematamos o libro cun apartado no que se mostra o resultado da 
participación das novas xeracións no proxecto; unha experiencia 
moi rica de intercambio interxeracional. 

Recordamos ás lectoras e lectores que este documento combina 
a información obtida de libros coa propia experiencia persoal de 
cada unha das persoas participantes, polo que entendemos que 
algúns datos que aparecen nestas liñas poden estar sesgados polo 
“filtro” da nosa memoria e os nosos sentimentos e non ser de todo 
exactos.

Esperamos que este libriño axude a que moitas xeracións 
posteriores ás nosas non perdan de vista as súas orixes e valoren 
as facilidades que agora temos para levar a cabo as tarefas que 
nos parecen máis sinxelas. Ademais, queremos recordar con estas 
páxinas que a felicidade non nola dan tódalas cousas materiais que 
temos. Estas fannos a vida máis doada, pero a verdadeira esencia 
da felicidade da persoas está en poder mirar dentro de si mesma; 
gozar de estar con quen queremos, conectar coa natureza... en 
definitiva, ser capaz de vivir os pequenos momentos valorándoos 
e agradecéndoos. E moitas veces as tecnoloxías, sobre todo as da 
comunicación, a pesares de permitir achegarnos ás persoas que 
temos máis lonxe desconéctanos das que temos máis preto e da 
vida real, do momento presente.
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Luz e electricidade
Antes de chegar a electricidade ás nosas casas tiñamos varios 

elementos que nos permitían poder ver cando a escuridade se 
facía co lugar.

Nas casas utilizábanse as velas, as lámpadas de carburo, o 
candil e tamén as “mariposas”. Estas últimas consistían nun círculo 
de cortiza do tamaño dunha moeda de 50 que levaban enriba 

outro círculo de cartón. No medio 
tiñan un furado cunha mecha de 
2 centrímetros, un para arriba 
e outro para abaixo. Enchías un 
vaso mediado de auga ou aceite 
ou outro recipiente para que 
flotaran. Mentres duraba o aceite 
a lámpada ardía e cando marchaba 
apagábase. Anteriormente tamén 
se teñen feito con sal. Cando 

morría unha persoa e se facía o velorio, na mesiña de noite púñase 
un crucifixo e unha “mariposa”.

As lámpadas de carburo utilizábanse moito nas habitacións 
e posteriormente nos locais puxéronse tamén instalacións deste 
composto. O carburo era como unha pedra grande, que mercabas 
nas tendas e había que romper en anacos pequenos. Botabas o 
carburo abaixo, arriba botabas a auga. Tiña una mecha, pingaba na 
pedra e prendía na mecha.

“En Sillobre o baile tiña instalación de carburo e habitualmente 
ías cos mixtos a acendelas. Pero eu non vía que ninguén a acendera. 
Un día descubrín que había esas chaves que xiraban e que lle ían 
dando. Estiven pendente pero non preguntei por vergonza.”

Os candís consistían nun bote redondo de metal que no centro 
tiñan un orificio cunha tapa por onde se botaba o aceite e un pico 
alongado por onde saía a chama.
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Todos estes aparellos coexistiron coa luz eléctrica, pois esta 
nun principio era moito máis débil que agora e cando unha gran 
cantidade de veciños/as a usaba á vez diminuía a súa potencia e 
cando había temporal era fácil que marchara.

Ademais de todo isto, para camiñar por fóra na escuridade 
usábanse os pachuzos (fachos feitos cun pau e unha tea ou palla).

“Era o que usabamos para baixar do baile de Magalofes. Alí 
nunha das casas había un palleiro onde cambiabamos os zapatóns 
para ir ao baile. Cando viñamos de volta colliamos palla para 
facer uns pachuzos. Facías unha tira de dous metros de longo, ías 
poñendo a palla e de cada cuarta facías un nó. Viñas con el na man, 
alumeaba e así podía ver todo o mundo” (Picallo)

As primeiras instalacións 
eléctricas que recordamos as 
persoas que participamos neste 
proxecto datámola a fins dos 
anos 30 e principios dos 40, 
habendo tamén moita diferenza 
entre unhas parroquias e outras. 

Nun principio as instalacións 
eléctricas eran moi simples e non 
se atopaban en moi bo estado, a 
luz íase moi a miúdo e a potencia 
era moi baixa. 

“Cando empezou a vir a luz viña a 125, aínda que realmente 
viñan 60 ou 80. De noite tiñas a radio acesa pero chegaba un 
momento no que a radio non funcionaba e non se vía case nada. A 
electricidade estaba en postes de madeira que non se cambiaban 
nunca. Se  caía un ninguén che viña a amañar e quedaba da man de 
xente das aldeas que se preocupara. Meu pai tiña unha canaveira 
que metía polo medio dos cables, desfacía a póla e volvía a luz. O 
resto preferían estar sen luz que ir buscar onde estaba o problema” 
(Ramón)
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“Cando había unha avaría tardaban 3 días en vir e había que 
andar toda a parroquia para traer unha escaleira”. (Pepe)

Algúns recordamos que o custe mensual na década dos 40 
roldaba as 20 pesetas (tendo en conta que o soldo dalgunhas das 
persoas era de 3,5 pesetas ao día).

“A luz de Limodre pertencía a Pérez y Porto, que era de 
Campolongo, e viña todos os meses a cobrar o recibo a casa. Só 
había a luz, polo que non era moito.” (Olimpia)

O alumeado público na rúa veu hai relativamente pouco 
tempo. Antes nos camiños non había e como moito poñían unha 
luz nalgúns puntos estratéxicos.  Estes concedíaos o alcalde e 
pagábano a veciñanza. Eran puntos de luz que se encargaban 
de acender os/as veciños/as, posto que tiña unha chave a unha 
altura determinada á que calquera podía acceder. Ademais, cada 
casa tiña unha luz fóra que deixabas acesa se faltaba alguén por 
chegar, pero cando chegaba todo o mundo apagábase.

Os medios de comunicación
COMO ERA A COMUNICACIÓN ANTES DO TELÉFONO?

Antes do teléfono o principal medio de comunicación eran as 
cartas, que tardaban dous ou tres días en chegar. Se querías que 
unha carta chegara máis rápido tíñala que baixar ti pola mañá ao 
tren-correo. 

Polo tanto, as cartas eran o principal medio para comunicarse, 
antes as amizades conservábanse así e os noivados tamén. Para 
isto existían tamén unhas postais xa feitas con corazóns nas 
que sobre todo os homes enviaban dedicatorias ás mozas cando 
estaban no servizo militar.
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Había pregos con raias que se compraban no Estanco, ou na 
tenda “o 95” para escribilas. As liñas eran todas iguais, excepto a 
de arriba que era máis ancha. 

Había tamén libros para saber como escribir cartas, en 
función de a quen ían dirixidas. Para que aprenderas a inicialas e a 
despedirte.

Exemplo de carta:

Para enviar as cartas poñían un selo, de 20 céntimos de peseta 
(na época dalgúns dos/as máis veteranos/as do grupo) ou xa de 1 
peseta despois que compraban no Estanco ou tamén en Correos.

Había un carteiro en cada parroquia. Aquí deixamos os nomes 
dalgúns dos carteiros que recordamos: Señor Orjales (finais dos 
anos 30 e década dos 40) en Fene; Andrés Lage (mediados dos 
40 en adiante) Bernardo en Sillobre e Magalofes (anos 60), Señor 
Chouza en SIllobre, Señor José Sixto, Antonio o Zapatero... 

Sillobre 25 de abril de 2016

Sr. Don Pascual Campos

Querido Amigo:

Desexo que ao recibo destas letras se atope 

en perfecto estado de saúde quedando 

a miña ben polo momento ADG (A Deus 

Grazas).

 (...)

E sen máis, por hoxe despídese de ti María 

Souto, que o son.

P.D: ...
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Antes so había carteiros, non carteiras. A primeira carteira 
muller de Sillobre foi Marujita Anca Mauriz (sobre a década dos 70)

Ademais de levala á casa tamén podían deixala nunha tenda 
para que lla dera a cada persoa.

Se querías comunicarte de forma inmediata había outras 
formas enxeñosas de facelo como por exemplo deixarse mensaxes. 
Aquí temos un exemplo: 

 “Meu tío vivía no Sartego e  ía ao marisco á ría. Cando tiña 
marisco para a familia, poñía un trapo amarrado nunha figueira que 
tiñan na casa para comunicarse cos meus tíos de Sillobre e estes 
víano e íano buscar.” (Amparo)

“Para avisarse de cando plantaban as patacas, poñían unha 
peza de roupa branca, se poñían unha significaba unha cousa, se 
poñían dúas significaba outra.”

 “Na miña casa facíanse sinais, os/as rapaces/as tocaban a 
bucina, chamaban uns/unhas e contestaban outros/as. E se non a 
berros”. (Marisol)

Outra forma de conseguir cousas era a través da leiteira, así 
cando facía falta algo de fóra ela que ía a Ferrol podíache traer 
cousas.

A CHEGADA DO TELÉFONO

Unha vez que chegou o 
teléfono a comunicación sobre 
todo con persoas que estaban 
máis lonxe fíxose máis doada. 
Sen embargo, este foi un proceso 
paulatino e nun principio non 
todo o mundo tiña este aparello 
na casa.

Houbo moita diferenza de 
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anos entre unhas casas e outras e incluso entre unhas parroquias 
e outras. Así mentres que algunhas das persoas participantes 
recordan a instalación do teléfono na súa casa en Fene na década 
dos 50, o teléfono ás casas de Limodre chegou no ano 1972. Antes 
quizais Ardá tivera o teléfono alí centralizado pero ata ese ano non 
se xeneralizou.  O custe de instalar este aparello na casa estaba 
entre as 8.000 e as 9.000 pesetas.

“Cando eu o puxen só había un teléfono aquí, o de Doña Felicitas. 
Cando tiñamos que chamar iamos alí.” (Lela)

“Meu marido cando estaba de viaxe en Australia, chamaban a 
Bazán e de Bazán chamábanme a min -chegaron ben, ata a volta aos 
15 días-. Cando ían saír chamaban e dicían: tal día saen de China e 
chegan aquí.” (María Dopico)

APARELLOS DE MÚSICA

O primeiro aparello de música que recordamos que non 
precisaba electricidade era o gramófono. Dábaselle manivela e 
soaba a música. 

“No ano 1935 un irmá do meu pai trouxo un gramófono de Cuba. 
Dábaselle corda igual que ao reloxo. Non se lle podía cambiar de 
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discos, o que traía era o que valía. Aínda o escoitei hai 40 anos. 
Na zona na que estaba eu era a sensación, chamábase a vitrola, a 
Vitrola de Luciano. Era o único que había. “ (Cazás)

“Sendo eu neno (na década dos 
40) traían un á casa dunha veciña 
miña por San Ramón. Había unha 
porta que daba á eira e poñían no 
balcón o gramófono para que a 
xente puidera bailar.” (Picallo)

“O primeiro que vin foi na casa 
da Señora María de Lugar, que 
o trouxeran de América. Unha 
amiga e eu subíamos ao faiado e 

dabámoslle á manivela” (Mari Luz).

Unha anécdota recordada por tod@s era cando xuntaban 
5 tapas do coñac Fundador para conseguir un disco. Dentro do 
disco aparecía o anuncio polo medio “Fundador, está como nunca, 
Fundador”, o cal resultaba moi cargante.

A RADIO

As primeiras radios que aparecen na nosa memoria eran moito 
máis grandes que as actuais, habíaas mesmo de pé, do tamaño dun 
moble. 

“Tiñamos unha radio que era tan grande que parecía un 
televisor” (Olimpia)

“Nós tiñamos un chineiro na cociña. Trouxeron a radio e queríana 
poñer alí pero non cabía” (Teresa) 

“Recordo cando a comprou meu pai, o 9 de setembro de 1954, 
vivía en Neda. Comprouna o día que me fun examinar para Bazán. 
Tería medio metro de alto e cinco mandos. Era de cor metal.” (Cazás)

A xente xuntábase nunha habitación e podían estar facendo 
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algo mentres escoitaban a radio, por exemplo coser. Algunhas 
escoitaban a novela despois de comer ou mentres tomaban a 
merenda. As persoas que traballaban fóra da casa a escoitaban á 
noite e as fins de semana.  As persoas que non tiñan xuntábanse 
nas casas dos/as veciños/as que si as tiñan para escoitar algúns 
programas ou tamén nun bar.

“Na miña casa, eu tiña 6 ou 7 anos cando poñían na casa de 
miña avoa Aurora na cociña. Uns subían á Lareira a quentarse e 
outros cantaban e bailaban. E oían as novelas.” 

“Antes de ter a radio na casa iamos ao Arxentino a Xuvia que 
daban os resultados dos partidos, con 10-11 anos. Pouca xente tiña 
radio na casa.” (Cazás)

“Despois da guerra, os domingos xogábase ao bingo ou a lotería 
no comedor da casa dunha veciña e tiñan a radio alí posta sempre. 
Os pequenos iamos sempre para escoitar a radio. Unha vez no San 
Xoán puxéronnola na xanela para que bailáramos.”  (Picallo)

Nalgúns sitios dos arredores había que pagar un imposto por ter 
unha radio, por exemplo en Ferrol, pero en Fene nunca se pagou. 

As principais emisoras daquela época que se escoitaban na 
vila eran EAJ 41 e Radio Nacional de España, Radio Juventud 
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e posteriormente Radio Ferrol. Facemos mención especial a 
La Pirenaica, unha emisora independente creada polo Partido 
Comunista como unha vía de información e propaganda cara o 
interior, dun partido político que tiña prohibida a súa actividade 
dentro das fronteiras do Estado español. O simple feito de atreverse 
a sintonizala, xa era un xesto de oposición ao Franquismo.

“Ao morrer meu avó non se podía poñer música na casa, entón 
meu pai levouna para a nosa casa. A xente viña a casa a escoitar 
a radio e estaba a casa chea. Había problema se che cazaban 
escoitando algo que estaba prohibido -non lle poñas voz, coidado 
que poden estar detrás da porta-, polo que a miña nai levoulla de 
volta á miña avoa” (Amalia)

“Antes da tele había unha radio. Escoitábase na miña casa a 
nacional e de vez en cando colliamos a Pirenaica. Falaba Dolores 
Ibarruri “La Pasionaria” que estaba en Rusia. Miña nai rifounos 
porque estaba a policía paseando e escoitaban na porta das casas. 
Mandaba baixarlle a voz para que non escoitaran.” (Belinda)

Algúns dos programas que recordamos destas emisoras son:

- Desfile de Estrellas: Era un programa-concurso de variedades, 
como Tú si que Vales pero versión radio. Tamén se podía contar 
chistes, contos, etc. As persoas ían actuar á emisora da Coruña 
(emitíase os domingos pola noite) ou a Ferrol (un día pola 
semana). As semifinais eran en Ferrol, Coruña e Pontedeume. 
Pontedeume tiña un día enteiro porque alí había moitas boas 
voces. A final facíase no teatro Colón na Coruña. Unha das 
locutoras era Marinita de la Peña. 

- Carrusel deportivo: emitíase os domingos pola tarde e era un 
programa de fútbol. Os rapaces xuntábanse para escoitalo 
(antes había moita diferenza no entretemento entre homes e 
mulleres).

- O parte de Radio Nacional de España

- Os Seriais radiofónicos:  como Matilde, Perico y Periquín (con 
Matilde Conesa e Pedro Pablo Ayuso);  Ama Rosa (Juana 
Ginzo) ; Un Cristantemo para Kitty Doyle; Dos hombres buenos 
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ou El Milagro de Lourdes . Estes eran novelas por capítulos, 
radiadas. Estaban tan ben feitas con ruídos que parecía que as 
podías ver. Daban un capítulo por día e sempre acababan con 
suspense para que volveras escoitala ao día seguinte. 

Non podemos falar da radio sen mencionar os programas de 
dedicatorias. Ías á emisora e alí   tiñan un listado de cancións que 
ían poñer. Ti escollías a que querías, pagábala e despois poñíana 
coa dedicatoria que quixeras. Por exemplo “En el día de su boda, 
de quien ella sabe, con mucho cariño“. Na mesma canción botaban 
media hora con dedicatorias. Dedicábanse os santos, vodas, 
comuñóns  e mesmo as parellas que estaban enfadad@s para que 
se desenfadasen. Non había teléfono, polo que che dicían “tal día 
a tal hora poñedes a radio”.

“Meu tío era moi tímido e moi serio e un domingo que comíamos 
xuntos a mediodía miña tía e unha amiga decidiron dedicarlle unha 
canción -A Rogelio Arias, de quien el sabe, Desvelo de amor-  Meu tío 
enfadouse, deixou o prato, levantouse da mesa e nin comeu. Nunca 
soubo de quen fóra. (Mari Luz)”

“Había tamén dedicatorias moi boas en AJ41, eran moi amables. 
Facías o xiro en correos para pagar, mandabas unha carta co 
resgardo e poñías os discos que querías.”

A TELEVISIÓN

Ao igual que o teléfono a televisión foise instaurando na vila 
paulatinamente, primeiro nalgunha casa que as traía de fóra ou 
nos bares, creándose os famosos teleclubes.

“A primeira que houbo en Limodre foi a de Ardá. Viamos a película 
ou o fútbol. Ardá puxo unha televisión pequena. Quixérona cambiar 
no ano 60 por que era moi pequena e compráronlla na miña casa” 
(Belinda)
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“Eu a primeira que vin foi no Círculo de Fene. No Saratoga xa a 
había pero as mulleres nos bares non podíamos entrar”. (Mari Luz)

“A primeira vez que vin a tele foi en Madrid no 61, tiña 15 anos, e 
quedei coa boca aberta.” (Cazás)

Tamén neste caso as persoas que tiñan televisión compartían 
con veciños/as ou familiares este aparello deixándolles vir á casa 
para ver os programas.

“Eu non tiña televisión na casa, estaba casado e ía co meu fillo 
no colo a velo a casa da avoa os mércores. Cando cheguei a tres 
dixen, non pode ser, teño que comprar un televisor“.(Arito)

A televisión foi un aparello que sorprendeu moito e resultou 
difícil de entender, sobre todo para as persoas máis maiores, pois 
estas non asimilaban que houbera tanta xente “metida nesa caixa”. 
Crían que o que alí ocorría era verdade e mesmo algunhas falaban 
coa tele. 

“Na miña casa, cando na tele chovía dicían “ai dios mío e eu 
en zapatillas” ou miraban ao telexornal que dicían “boas tardes” 
e respondían “boas tardes” e sorrían. Preguntaban quen era o 
presentador e dicían “que condenado, baixade a roupa que non 
sabe máis que mirar para as pernas!”. (Belinda) 

“Se me espía diante da tele dicían -ai porca, non te ispas que te 
están vendo-“ (Mari Luz)

Durante moito tempo o que máis se vía era a carta de axuste. 

Construíndopontes2016.indd   14 21/11/2016   17:36:20



Construíndo Pontes, 2016

Un mundo sen electricidade  - 15

Os electrodomésticos
Sen dúbida algunha os electrodomésticos foron dos inventos 

que chegaron coa electricidade que nos fixeron a vida máis doada, 
sobre todo ás mulleres que eran quen principalmente se encargaba 
deste arduo traballo.

Neste apartado quixemos mostrar como se facían antes estas 
tarefas e como evolucionou coa chegada destes aparellos.

Algo no que coincidimos todos e todas e que os 
electrodomésticos de antes duraban moitísimo máis. 

“No 85 que morreu meu pai xa estaba o lavalouzas na casa, e 
aínda segue na miña casa.”

A PRANCHA

As primeiras pranchas estaban xeralmente feitas de ferro e 
quentábanse no lume. Posteriormente apareceron as pranchas 
ocas que se cargaban de brasas e eran tamén coñecidas como 
pranchas de carbón.  Como o carbón había que cómpralo, moitas 
veces usábanse no seu lugar as espigas do millo, o carozo. Así, 
púñase unha pirámide de carozos no lume, unha vez feita a brasa 
metíala na prancha e xa podías aplicala sobre a roupa. 

Pola mañá non había emisión, pois comezaba a mediodía co parte 
informativo ás 13:30 ou 14 e despois xa non había ata a tarde. Á 
noite volvía a haber telexornal e tamén algún outro programa 
como o Un dous tres ou algunha película.

Empezou habendo tan só unha cadea, a cadea pública, e 
despois veu a UHF, que era a que agora coñecemos como a 2. 
Algúns dos programas que recordamos desa época son: o fútbol, os 
toros, Rintintín,  Es usted el asesino, Bonanza, La Casa de la Pradera; 
e algúns infantís como La Casa del Reloj ou Los Chiripitifláuticos 
(Con Locomotoro, Valentina, ou o tío Aquiles).
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“Ás veces íase apagando e despois soprabas para que se avivara 
o carbón. Cando caía o cisco había que sacudir cun trapo para que 
non te manchara”. (Picallo)

Estas pranchas eran moito máis pesadas que as que hai 
actualmente  e por este motivo había persoas que incluso habendo 
xa as pranchas eléctricas usaban aínda as de carbón porque para 
certos tecidos funcionaban mellor.

“As miñas tías, que tiñan 
unha tinturaría no “95” , aínda 
que tiñan as eléctricas usaban 
pranchas das de carbón, pois 
eran de ferro e pesaban moito” 
(María Dopico)

“Miña irmá prefería a de 
carbón, porque os meus irmáns 
traballaban nunha orquestra 
e para os seus traxes era máis 
potente”. (Mucha)

As pranchas eléctricas 
eran de metal co mango de madeira e tiñan dous espigos detrás 
que saían da base, onde enchufabas o cable. Era un cable de corda 
de cores que tiña a facultade de non enmarañarse. Cando esfiaban 
se lle poñía un anaco de esparadrapo e seguía funcionando.

O QUENTADOR

Nos anos 50 os quentadores estaban asociados ás  cociñas de 
carbón. Tiñan un depósito que lle chamaban unha “paila”, estabas 
cociñando e co mesmo lume quentabas a auga. Anteriormente 
tiña un depósito ao lado, introducido na cociña que se quentaba e 
que tiña unha billa pola que sacabas a auga. 

Posteriormente chegaron os de butano (a partir dos 60-70) e 
despois eléctricos. 
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2 Texto elaborado por Andrés Picallo

A NEVEIRA

Un dos antepasados máis recentes deste electrodoméstico 
era a fresqueira, que era un armario cunha rexa moi fina pola que 
entraba o aire e que se situaba no lugar máis fresco da casa. Alí 
metíase o xamón, o queixo, a comida preparada…

Antes a comida so se conservaba un par de días, e utilizábanse 
certos trucos para que esta se mantivera, como por exemplo 
fervela, no caso do caldo, o cocido ou o leite; salgala como no 
caso da carne. 

Cando se mataba o cocho salgábase e metíase nunha artesa, 
estaba alí moitos meses e cando se facían chourizos gardábanse 
na graxa dos roxóns ou en aceite simplemente. Se algunha vez se 
facía algunha carne nunha festa e sobraba metíase tamén alí a 
carne para que se conservara.

No verán polas festas ás veces matábase un becerro pequeno 
entre dúas casas ou tres. Despois salgábase o resto, quitábase 
despois do sal, metíase no forno a secar e colgábase dunha viga, 
durando así moito tempo. 

O pan era un dos alimentos que aguantaba moito máis antes 
que agora, tanto o de trigo como o de millo (que era máis habitual 
que actualmente). Amasábase e cocíase na casa unha vez á 
semana ou no seu defecto para que non tivera levábase ao forno 
ao cocer. Cando se atopaba xa moi reseso botábaselle auga e un 
pouco máis de fariña e volvíase a levar a refornar. 

Para arrefriar as bebidas estas metíanse no pozo e a auga como 
saía directamente de alí tamén se atopaba fresquiña.

“Eu traballaba todo o día, polo que ter neveira e conxelador 
permitíame non ter que estar pendente da comida e organizar para 
a semana podendo ir a traballar con comodidade”. (Balvina)
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CALEFACCIÓN

Como todos e todas sabemos, os invernos en Galicia son duros 
e o frío arremétese nos osos a pesar da roupa que leves. Agora 
temos a sorte de ter múltiples opcións para quentar as nosas casas 
e vivir confortablemente pero antes non había esta opción.

A distribución das casas nas zonas rurais estaba feita de modo 
que fosen os animais os que estiveran no piso de abaixo emanando 
calor para os pisos de arriba. E as cociñas de leña daban vida ás 
casas, sendo a principal estancia onde xuntarse para pasar o frío.

Outra forma de calefacción era o braseiro, tratábase dun 
recipiente de ferro fundido cun borde plano e dúas asas para 
collelo que se enchía de brasas e se poñía no oco que tiñan as 
mesas padiola. A xente púñase alí ao lado e metía as pernas por 
debaixo da saia da mesa para quentarse. 

“Teño aínda o recordo porque había un olor especial cando 
comiamos mandarinas e as botábamos ao braseiro” (Amparo). 

A LAVADORA

Lavar a roupa era un dos traballos máis sacrificados dentro das 
tarefas diarias do fogar. A roupa lavábase nos ríos e podía levar 
entre 1 e 3 días todo o proceso. Aquí temos algúns exemplos:

“A roupa branca levábala seca, mollábala no río e facías a 
enxaboadura. Despois refregábala se tiña manchas. Con outro 
xabón que lle botabas levábala para casa e a botábala a clareo no 
campo e despois había que ter ansia de ila regar para que non secara 
antes de clarear. Despois recollíase, levábase ao río a retorcerse e 
tendíase a secar nunha baranda (2 ou 3 paus e un arame ou corda 
con pinzas). Polo tanto, lavar unha prenda podía levar unha hora ou 
hora e media e despois tráela para casa para clarear unhas horas, 
despois a lavabas e a retorcías.” (Mari Carmen)

“Eu tiña 6 fillos/as, lavaba para todos/as no río. Hai só 16 anos 
que teño a lavadora, ata daquela non tiven auga na casa.”(Raquel)
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“Eu era soa e sabía facer todo excepto lavar as prendas grandes. 
Entón cando casei comprei unha lavadora. Díxenlle ao meu marido 
-Juanjo, se casamos eu teño que mercar unha lavadora” Mercamos 
unha lavadora pero non nos aguantou o alumeado, estaban feitos 
para a luz e pouco máis, polo que non a puidemos utilizar ata que 
nos fomos á casa nova.” (Amparo)

As primeiras lavadoras que recordamos eran de palas e 
baleiraban a auga. 

As secadoras eran como unha especie de tubiño onde metías 
pouca roupa.
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Unha das experiencias máis enriquecedoras deste proxecto foi a parti-
cipación no programa do alumnado dos programas Espazos Compartidos 
(Educación Primaria) e Suma e Segue (Educación Secundaria), enmarcados 
no programa “De peques a maiores: compartindo espazos”, subvencionado 
pola deputación e levados a cabo polo Departamento de Servizos Sociais.

Quixemos establecer un intercambio interxeracional con estes grupos de 
rapaces e rapazas a través das novas tecnoloxías, de forma que eles e elas 
puideran preguntarlles aos seus maiores as dúbidas que tiñan sobre a vida 
de antes. Así, co alumnado de primaria utilizamos as mensaxes de audio de 
Whatss App e co alumnado de secundaria o correo electrónico. Aquí tedes as 
preguntas e respostas recollidas:

PROGRAMA ESPAZOS COMPARTIDOS
(ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

PAOLA (4ºEPO): Como estudaban os nenos e nenas antes destes avances?

Simplemente collíamos a información que nos poñía o/a profesor/a no 
encerado e tiñamos o libro que levabamos á escola e de alí escolliamos o 
que criamos máis importante. Non tiñamos outro apoio (Cazás)

“Nós en Ferrol tiñamos unhas enciclopedias que eran como dicionarios, 
e se tiñamos que mirar algunhas palabras alí recompilabamos o que nos 
interesaba. Dende logo non tiñamos a información que hai agora en to-
dos lados. Polo tanto era máis difícil estudar e comprender as cousas. 
Tiñamos que estar moi atentos/as ao que o profesor explicaba e moitas 
veces non comprendiamos. Tedes moita sorte de ter moita información 
para saír adiante. Nós non tivemos esa sorte.” (Amparo)

ANXO (6º): Como vos comunicabades sen teléfono móbil?

“Nas aldeas, como había bastante percorrido dunha casa á outra, unha 
familia que vivía por exemplo a dous quilómetros ou tres, pero se vían as 
casas xa se poñían de acordo e nunha árbore da horta colocaban un pau 
grande ou unha bandeiriña branca que a outra persoa xa sabía o que sig-

AS NOVAS XERACIÓNS PREGUNTAN...AS NOVAS XERACIÓNS PREGUNTAN...
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nificaba (por exemplo, hoxe teño tal cousa). Cando vían a bandeira ían 
para alí. Se non ían colocaban un trapiño doutra cor”. (Amparo)

“Despois tamén nos comunicabamos polo teléfono fixo. Se estabas fóra 
ou non tiñas teléfono o facías por medio dun telegrama ou un aviso de 
conferencia no que se concertaba unha hora na que esa persoa tiña que 
acudir á centraliña” (Juanjo)

“Unha vez estabamos en Ferrol e tiñamos que localizar a unha persoa no 
Escorial, en Madrid para informala dun suceso familiar importante. Alí 
non tiñan teléfono, entón fomos á Garda Civil e demos os datos desa fa-
milia e o enderezo da casa e pedímoslles que lles comunicaran a noticia, 
e así foi como puidemos avisalos.”  (María Dopico)

“A través das campás da Igrexa tamén se comunicaban cousas.” (An-
drés) 

“Cando  as campás tocan a morto se  é  unha muller tócase dúas badala-
das, dúas veces, dúas badaladas a empezar, da o sinal de duelo coas dúas 
campás, párase dúas veces e ao final danse dous golpes coas dúas cam-
pás. Se é un home empézanse con tres golpes coas dúas campás (tlan, 
tlan tlan) e logo (tin, ton, tin ton)  e páranse tres veces; e ao final danse 
as tres badaladas dobres. Se hai un incendio repenican as campás a duelo 
seguido, chamábase arrebato.” (Picallo)

CARMEN (6º) Como faciades antes para cociñar sen eses utensilios modernos?

“Poñiamos as potas no trespés, tiñamos unha lareira, as cadeas aguanta-
ban do pote onde se lle cocía aos cochos e ás vacas”. (Dorinda)

“Eu aínda sigo usando o de sempre (potas, tixola, etc). O batedor non o 
uso, o microondas ás veces”. (Amalia)

“Onde eu nacín había unha lareira cun pote grande onde quentaban a 
auga cun trespés. Non había máis que unha pota e unha tixola e cando 
chovía un cordón arredor para secar a roupa pois non tiñamos máis que 
un vestido e había que lavalo á noite para pola mañá poñelo” (Fina)

CELIA (6º): Como pasabades o tempo sen televisión, radio, ordenador, etc?

“Os homes, con 14 anos, empezábamos a traballar, chegábamos á casa 
ao mellor ás 20:30-21 da noite e había que cear e ir para a cama que ao 
día seguinte tiñamos que volver era a nosa forma de pasar o día durante 
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a semana” (Andrés)

“Eu con 14 anos ía a costura pero ás veces non podíamos ir á costura por-
que había que ir plantar as patacas ou lindar as vacas polos arredores. 
Pois se había que facer algo da escola o faciamos e se non, se estabamos 
na casa, axudábamos á mamá a darlle o caldo ás vacas, cosíamos, etc” 
(Teresa)

“Iamos a costura a pasar o rato, porque de coser nada. Iamos a bordar 
e era o que faciamos todas as tardes, outras cousas non había. E se non 
pois a pasear.” (Amalia)

“Eu non me criei no medio rural, senón na cidade. Vivías moito na rúa, 
había moitos xogos, sentabamos e faciamos función, moitas cousas sen 
necesidade de electricidade. E saías da casa ás 3 da tarde e volvías ás 8 e 
non te aburrías” (Balbina)

DENISA (5º): Como podiades lavar a roupa sen a lavadora? E onde a colgaba-
des?

“A roupa branca levábala seca, mollábala no río e facías a enxaboadura. 
Despois refregábala se tiña manchas. Con outro xabón que lle botabas 
levábala para casa e a botábala a clareo no campo e despois había que 
ter ansia de ila regar para que non secara antes de clarear. Despois reco-
llíase, levábase ao río a retorcerse e tendíase a secar nunha baranda (2 ou 
3 paus e un arame ou corda con pinzas). Polo tanto, lavar unha prenda 
podía levar unha hora ou hora e media e despois tráela para a casa para 
clarear unhas  horas, despois a lavabas e a retorcías.” (Mari Carmen)

“Coa roupa de color non se facía ese proceso de poñela a clareo, era só 
coa roupa branca. Lavábana no lavadoiro, os ríos tiñan unas pedras gran-
des, refregábana e así que estaba limpa poñíana a secar. E a que estaba 
moi recia facíaselle a colada, levábana para casa, poñíana dobradiña mo-
llada nunha balsa, despois quentaban auga nunha tarteira,  botábanlle 
xabrón e cando fervía a botaban enriba da roupa e a deixaban alí unas 
horas e despois clareábase no río, esa era a colada. Esta facíase o luns 
pola noite, quedaba toda a noite na balsa. Pola mañá quitábana e íana 
aclarar no río. Dicíase “vou pasar a roupa”, íana pasar  e tendela a secar. 
O martes secábase e pola noite, dobrábana e o mércores levábana a Fe-
rrol na lancha a xunto das donas no caso das lavandeiras”. (Picallo)
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PROGRAMA SUMA E SEGUE
(ALUMNADO DE DUCACIÓN SECUNDARIA)

Como vivistes os avances?

Os avances vivímolos moi ben, retroceder non pero avanzar sempre se 
vive mellor. Antes os avances non se vivían tan rápido, íaste afacendo 
pouco a pouco e saían cada moito tempo. Dende hai 10 anos para aquí 
os avances foron moito máis rápido e non che dá tempo de poñerte ao 
día nin seguir todo o que aparece. Aínda que tamén é certo que antes os 
avances eran máis espectaculares, pois agora antes de ter os aparatos 
novos nas mans xa os vedes na tele, en internet, etc. 

Como pasabades o tempo libre?

Antes os/as nenos/as tiñan máis imaxinación, xogábase moito máis por 
fóra cos amigos e amigas, correndo, á corda, etc. E despois ás veces 
tampouco podiamos xogar porque tiñamos que coser, lindar as vacas, 
ir buscar as patacas, ou  axudar na casa. Os homes ademais aos 14 anos 
xa empezabamos a traballar fóra, polo que tiñamos menos tempo libre 
que agora.

Como conservaban os alimentos?

Dependendo dos alimentos. Por exemplo, as verduras e froitas cultivá-
banse na casa entón non facía falla conservalas. Non había iogures, nin 
conxelados nin cousas desas. A carne salgabámola para conservala. O 
leite era fresco, pois muxíase no día a día e para aguantala dous días 
fervíase. As mazás aguantaban ben nas palleiras, metías as mazás e ta-
pábalas e así duraban meses, ou púñalas enriba duns trapos brancos e 
despois as tapabas de novo con outro trapo branco. 

Ademais, tiñamos un moble que se chamaba a fresqueira que estaba 
rodeada dunha reixa moi finiña para que non te entraran as moscas. A 
comida cociñada que sobraba, se sobraba,  tapábase cun prato e metíase 
alí, Puñámola nun lugar da casa que estivera un pouco máis fresca. 

Facíase unha pota de caldo grande que daba para 15, comíase e se sobra-
ba sempre se fervía para que aguantase. 
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Como non había tantas cousas aproveitábase todo o que había. O leite 
fresco deixábase callar e tomábase así en lugar de iogur.

Para as bebidas, no verán, metíanse no cubo de sacar auga do pozo e  
metíano  ata o fondo un tempo para que refrescara.

O pan cocíase un día á semana e despois cando estaba duro mollaban en 
auga, botábanlle un pouco de fariña e levábano ao forno a recocer.

Como vos decatabades das cousas que pasaban noutros lugares (guerras, 
etc)?

A través da prensa, no tempo do Fürer ou Mussolini sabiamos deles pola 
prensa. Algúns dos xornais eran  El Correo Gallego, La Voz de Galicia, el 
Ideal Gallego... Despois xa empezou a chegar a información a través da 
radio.

Cando apareceron a televisión ou o teléfono, quixestes usalos xa ou non vos 
gustaban eses aparatos?

Todo o que no seu momento apareceu nos gustou. O teléfono axudou-
nos moito, pero non tiñamos a dependencia que tedes agora. 

Moitas veces había cousas que nos gustaban e non as podíamos ter.

Se vos referides ao teléfono móbil, algunhas consideramos que é moi útil 
e non saímos da casa sen el (por se se te para o coche, ou che necesitan 
nalgún sitio...), pero hai outras que o temos nun caixón, ou que so o usa-
mos se nos fai moita falta. Aquí 4 persoas temos whtasapp pero non o 
usamos tanto coma vós.

Cal foi o avance tecnolóxico que máis vos impresionou?

O internet, poder falar co meu neto que está en Munich para min é in-
crible.

Cando puiden ver ao meu primo de Canadá na pantalla foi impresionan-
te.

A min cústame valorar, pois a medida que foron vindo eran moi sorpren-
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dentes. Por exemplo, poder vir en coche con asentos de madeira ata 
aquí foi impresionante.

Para min o avión comercial foi o máis sorprendente. Tamén as viaxes 
espaciais, á lúa e demais.

Os avance médicos tamén son impresionantes, por exemplo que podan 
crear células madre do teu corpo. 

Cando comezastes a ver películas na tele?

Arredor dos anos 60 foi cando se empezou a ver a televisión por aquí. 
Nun principio poñían series “Rintintin”, Bonanza. 

A primeira vez que a vin viña camiñando de Astano estaban a probar 
unha nun taller de reparacións e parámonos a vela porque nunca unha 
viramos. Xa a había en Madrid, e xa dicían que ían vir pero nunca as vira-
mos. Despois vimos algunha nalgunha tele. (Picallo)

No verán do 61 fun eu a Madrid e vin por primeira vez a tele alí. (Cazás)

Cando coñecestes o bolígrafo?

Sobre os anos 60 ou así. Antes escribíamos con pluma e tinta. Para asinar 
en notaría, nun banco, etc. non valía o bolígrafo, tiña que ser pluma e 
tinta.

Cando subistes por primeira vez nun coche?

“Eu subín na República, con 4 anos viña con meus pais e leváronnos nun 
coche.” “Eu a primeira vez foi en camioneta, non en coche, e fun durante 
moito tempo alí” “Nos autobuses tiñan un espazo no que te podías sen-
tar dentro e estabas enriba do motor e queimábache o cu” “Nós íamos 
en tractor ás festas de Pontedeume” “Eu tiña tres anos, iamos á voda 
dunha tía miña e montamos nun coche”
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Como faciades as fotos?

Ías ao fotógrafo a Ferrol ou viñan os fotógrafos do minuto (sobre todo 
nas festas), traían unha máquina cun trípode e poñían un caldeiro con 
auga onde a revelaban e xa cha daban ao momento.

No día a día non sacabamos fotos, que non tiñamos cámaras.

Que diferenzas vedes entre a vida de agora e de antes? (como vos sentiades 
antes e como vos sentides agora en relación coa tecnoloxía e os aparatos)

Eu penso que eramos moito máis felices antes que agora. Porque como 
non había nada, o que tiñas (se ías un domingo ao mes ao cine como non 
podías ir máis) todo enchíache moito máis.

Gozabas aquilo que había, eras tan grande con tan pouquiña cousa...

Era unha vida máis sa, saías, xogabas, tiñas amigos/as para toda a vida, 
non te enfadabas tanto. Tiñas un amigo e tiñas un amigo”, para toda a 
vida. Agora non se valoran tanto as relacións, encérranse moito nos telé-
fonos, as máquinas e as televisión e non se comunican. 

Eramos nenos/as moito máis tempo que agora, máis inocentes e infantís 
máis tempo, a pesar de coller responsabilidades antes (coidar de irmáns/
as, facer as cousas da casa, plantar, coidar os animais, traballar...) xoga-
mos ata máis maiores. Agora hai nenas e nenos de 10 anos que xa non 
xogan a xogos, con xoguetes, etc. A proba está en que as nenas e nenos 
agora veñen maquilladas moi pequenas.
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 “Antes vivíamos con menos medios materiais pero no por iso 
eramos menos felices que agora” 

“Co pouco que tiñamos gozabamos a tope” 

“Valorábamos moito máis do que valoramos agora. Antes cun-
ha cousa eramos felices, agora con moitas cousas nunca se ven 
satisfeitos/as” 

“Agora a xente está moi adicta aos medios de comunicación, 
(televisión, teléfono…). Antes falabas máis coa xente.”

 “Que bonito foi recordar outros tempos comparándoos cos 
de hoxe, porque a xente de hoxe ten tantas cousas que non 
lles da importancia e nós coas poucas cousas que tiñamos era-
mos máis felices do que o son agora” 

 “Botamos de menos que a xuventude de hoxe en día non poi-
da inventar un xoguete. Pásano co móbil ou cousas xa feitas.”

“Que marabilloso é o progreso!” 
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Moitas grazas
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