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Labor omnia vincit

75 Anos no corazón de Vigo

His 1.

D. Sergio Saborido Cid e a súa esposa Da. Josefa Comesaña
Montenegro
Pais fundadores do Colegio Labor, ano 1932
"Labor improbus omnia vincit"
"Un traballo tenaz todo o pode"
Virxilio: Xeórxicas, libro I, v. 145.
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Semblanzas

D.

O fundador D.Sergio Saborido Cid.

Sergio
Saborido
Cid naceu en

Allariz (Ourense) en 1890.
Estudou en Salamanca a
carreira
de
Ciencias
Químicas que, pola súa
serodia incorporación aos
estudos, realizou en tan só
tres anos.
Iniciou a súa
actividade docente en
Allariz e frecuentou os
círculos
culturais
de
Ourense.
Instalouse en Vigo para exercer como profesor no “Colegio Apóstol
Santiago”. En 1932 fundou o Colegio Labor na finca “Las Torres”, que daquela
aínda se situaba ás aforas da cidade. En xusto recoñecemento a súa vocación
educativa, recibe en 1960 a medalla “Afonso X O Sabio” e o “Título de
Colegiado Distinguido”.
Nos últimos anos de vida deixa de impartir clases, aínda que segue
dirixindo o Colexio ata o seu pasamento, feito que acontece o 14 de xuño de
1961. Co paso do tempo, atendendo a petición dos seus antigos alumnos, o
Excmo. Concello de Vigo dedica a rúa Sergio Saborido á súa honra, preto de
onde viviu e exerceu como profesional da ensinanza.
Eran os seus irmáns tres homes e tres mulleres. O seu irmán D. Antonio
Saborido foi un eficaz colaborador no Centro e deixou un imborrable recordo
entre os seus alumnos polos seus dotes humanos e profesionais.O seu neto
Antonio é un coñecido periodista deportivo.
D. José Saborido profesou na orde salesiana e ademais de dirixir os
Colexios Salesianos de Ourense e da Coruña realizou os proxectos
arquitectónicos de centros como Deusto e Ourense. O seu título era de Ciencias
Físicas, pero a súa vocación inclinábao pola arquitectura.
Fillos da súa irmá Dolores foron os prestixiosos doutores Manuel e
Antonio Pintado Saborido, Os seus fillos Manuel Pintado Albo e Antonio
Pintado García., antigos alumnos coma seus pais, son dous brillantes
profesionais de Xinecoloxía e Traumatoloxía respectivamente.
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Semblanzas

His 3. Familia Saborido Comesaña: “Maritina”, José Luís, Javier, D. Sergio, Mª José, Da.
Pepita e Sergio; sobre a ponte do xardín.

D

a. María Josefa Comesaña Montenegro esposa e incuestionable

colaboradora de D. Sergio, naceu en Vigo, filla do Director de
Correos e Telégrafos da nosa cidade. Era filla única e tamén aparece
por este lado familiar a creación artística, representada polos seus
curmáns : Federico Ribas, un dos mellores debuxantes do momento e excelente
pintor, e Manuel Fernández Lourido, tamén moi notable debuxante e pintor. A
súa visión de Castelao é hoxe de dominio común.
Dª Pepita, como era coñecida, foi ademais de propulsora e rexa
colaboradora na creación do Colexio Labor, unha persoa querida de todos pola
súa bondade, simpatía e plena humanidade.
O Colexio contaba con externado, mediapensión e internado e este último
foi crecendo co paso dos anos: chegou a haber algo máis de cen internos. Todo o
complexo labor de fornecemento, alimentación, supervisión de cociña e
empregados desta, recaía en Dª Pepita. Vivía con intensidade calquera doenza
dos nosos xoves hóspedes. Aínda hoxe algún deles nos lembra como a sentía
exercendo de nai á cabeceira da súa cama.
Ao que faleceu D. Sergio, foi un inestimable apoio e respaldo na difícil
tarefa que recaeu no seu fillo D. Sergio Saborido Comesaña que se fixo cargo da
dirección do Centro en plena xuventude.
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A nosa historia

Unha situación delicada
A historia comeza o 4 de febreiro do 1932. O Goberno da II República
decide expulsar de España á Compañía de Xesús e incáutase do colexio que
posúe na nosa cidade. Por aquel tempo exerce como Rector do “Colegio Apóstol
Santiago” de Vigo o Padre Pedro Abad. As súas declaracións para a revista
“Bellavista”, publicadas en outubro de 2007, enmarcan as circunstancias
históricas nas que se constitúe o noso Colexio:

His 4. 1934. Síntese gráfica dunha longa existencia

“Dado que faltaban varios meses para rematar o curso, a solución
acordouse cos pais de familia que non quixeron retirar aos seus fillos do Colegio
Apóstol, que foron a maioría. Por medio de interlocutores indirectos
conseguimos un permiso municipal (en catro días) para instalar as aulas nunhas
casas da rúa Areal e púxose ao fronte da nova escola a D. Sergio Saborido Cid,
un dos cinco excelentes profesores segrares que tiñamos. El mesmo exercía
legalmente de Director. O invento chamábase “Academia Labor”, que despois se
convertería no “Colegio Labor” e que segue sendo un dos bos colexios da cidade”.
A Compañía de Xesús permanece no barrio de Teis durante ese curso pero
ao ano seguinte instálase no norte de Portugal. Ao que pasa un lustro, a
Compañía torna a Galicia en plena Guerra Civil e establécese no Balneario de
Mondariz.
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His 5. Predio e pazo “As Torres”. Os edificios que semella pegados á torre están separados da
finca pola rúa do Romil

D. Sergio Saborido Cid decide emprender o seu propio proxecto
educativo. para o que primeiro aluga e logo merca unha propiedade con pazo
situada na rúa Romil. Esta finca, coñecida por “As Torres” fora unha das
grandes posesións do S. XIX; pertencera á familia Pascual del Río e o seu nome
orixinal era “O Penedo”, como aínda figura hoxe sobre a nosa porta de Romil.
Conta a lenda urbana que as súas torres acolleron durante un tempo a unha
princesa borbónica e, posteriormente, a D. José Antonio Primo de Rivera.
O Colexio, nos seus primeiros comezos ocupa a superficie duns 15.000 m
cadrados. Na foto da época apréciase parte da súa extensión así como a escasa
densidade de poboación na ladeira oeste do Monte do Castro, hoxe en pleno
centro de Vigo. Non existen aínda nin a Avenida das Camelias nin a Avenida
da Hispanidade; a rúa de Romil é practicamente un camiño e na rúa de Pi e
Margall a penas hai edificios.

His 6. O Colexio Labor sobre a Ría de Vigo coas Illas Cíes na liña de horizonte
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His 7. Cadro de Honor. D. Sergio S. Cid e D. Jesús Ferro Couselo con cinco alumnos.

Nos comezos, acompañan a D. Sergio Saborido Cid os profesores
segrares da Compañía de Xesús:
D. Jesús Ferro Couselo, profesor de historia e arqueólogo, participa na
fundación do Partido Galegista; del parte a proposta de impartir lingua galega
nas escolas e instaurara o“Dia das Letras Galegas”; efeméride que se lle dedica o
17 de maio de 1996. D. Manuel Cabada é escritor, poeta e político galeguista.
D. Aquilino Iglesias Alvariño é poeta e escritor, homenaxeado o “Día das
Letras Galegas”de 1986. Así mesmo, D. Antonio Ochaíta, poeta e compositor
de coplas para cantantes moi populares; e D. Antonio de los Ríos.

His 8. Cadro de Honor. D. Manuel Cabada rodeado dun grupo de alumnos sobresaíntes.
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No ámbito de amizades xeracionais de D. Sergio contan tamén D.
Vicente Risco e D. Ramón Otero Pedrayo procedentes das familias máis
salientables de Ourense. (O seu fillo D. Sergio Saborido Comesaña sería alumno
deste último durante a súa estadía en Santiago). En maior ou menor medida,
todos profesan a fé católica e algúns deles móvense no contorno máis
conservador do PG. Nesta liña, Ramón Otero vota en contra do “obrigado
abandono” dos colexios da Compañía de Xesús e Vicente Risco oponse á
coalición coas esquerdas e forma a Dereita Galeguista en 1934.

O Regulamento do Colexio Labor
B. Cruces Varela
Artigo 1.º
O fin que se propón a Dirección deste Colexio é educar
cristianamente aos xoves confiados ao seu coidado e procurarlles unha
instrución sólida nas materias propias do segunda ensinanza e preparación para
a mesma, ao par que se atende o seu perfeccionamento físico.
Artigo 2.º
Na dirección empregarase con preferencia a persuasión e
en particular cultivaranse os sentimentos de piedade, do honor e do deber.
Artigo 3.º
Para a educación moral porase sumo coidado e empeño en
acostumar aos colexiais nas prácticas de piedade e ao cumplimento dos seus
deberes relixiosos. Os alumnos terán durante todos os anos dos seus estudos
cursos graduados de Relixión.

His 9. Curso 1934-`35. Cadro de Honor. Os alumnos de Terceiro Ano obtiveron un total de
50 sobresaíntes e 10 Matriculas de Honor nos exames verificados no Instituto N.l de Vigo.
Francisco Gómez Olivié, Guillermo Puime Fiertes, Manuel Prieto Cabello,
Alfonso García Gestoso, Herminio Viana Conde, José M.ª Alonso Pedreira, Rafael Giráldez
Mariño, Javier Alonso Gil, Quintín Alonso Gil, Alfonso Sobrino Conde, Gonzalo Alonso
Prieto, Antonio Franco, Fernando Giráldez.
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O ensino de relixión é de obrigado cumplimento. Os propios
docentes foran educados ao abeiro da reforma educativa da Ley Moyano (1857)
que supón a primeira aproximación real do sistema educativo ao modelo liberal
e pón as bases para un ensino secularizado. Máis, a Igrexa- aténdose ao
Concordato de 1851- recupera a hexemonía, regula a confesionalidade da escola
e faise cargo da súa Inspección.

His 10. 1946. Alumnos de Preparación xogan a indios e vaqueiros

Así mesmo, a lei establece a división da ensinanza en grao primario,
secundario e superior, sen embargo a súa estrutura é socialmente dual; o grao
primario é accesible ás clases populares máis ao secundario e superior accede só
quen pode pagar un ensino de cualidade e este desprázase ás cidades. O soldo
dun mestre acada en Madrid as 2.250 ptas./mes, nas vilas entre 500 e 1.000
habitantes é de 650 ptas./mes e nos lugares de menos de 500 habitantes os
soldos non están fixados pola lei.
A Ley Moyano - en esencia - perdura ata os anos 70. O dito: “Pasa máis fame
ca un mestre de escola”, refírese a estes últimos.
Ao fundador do noso Colexio non lle pasaron desapercibidas dúas das
tendencias críticas que xorden hacia finais do S. XIX:
Escuelas del Ave María y del padre Majón
Para o padre Majón a educación debe estar orientada esclusivamente a
fins relixiosos e habíase de instruir “conforme as verdadeiras nais e principios
históricos e tradicionais da Patria” Por iso, en canto entrevé a posibilidade de
crear escolas en toda a península, fai delas unha ferramenta a favor da Igrexa
española e en contra do desenvolvemento do liberalismo.
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Institución Libre de Enseñanza
Agrupa en Madrid pedagogos como Ginés de los Ríos e Francisco Cossío.
Para eles formar consiste en actualizar o que no alumno hai de potencial, dar
“unha educación profesional de acordo coas aptitudes e vocación dos alumnos,
escollida máis a conciencia do que é uso; preparalos para ser no seu día
científicos, literatos, avogados, médicos, enxeñeiros, industriais…, pero sobre
iso e antes que todo iso, homes, persoas capaces de concebir un ideal, de gobernar
con sustantividade a súa vida e de producila mediante o harmonioso consorcio
de todas as súas facultades”.
Hai sectores liberais que ven con bos ollos os prantexamentos da
Institución, pero temen que a laicidade acabe impoñendose sobre a educación
relixiosa. D. Sergio Saborido Cid -Licenciado en Ciencias Quimicas pola
Universidade de Salamanca- de feito, aplica os novos principios pero
compatibilízaos coa práctica relixiosa. Un compromiso sagaz que tal vez
evitase o desastre nacional se a sociedade do seu tempo o soubese facer seu.

Regulamento sobre a formación científico-literaria
Artigo 4.º
En canto á formación científico-literaria, a ensinanza
darase con arreglo ao Regulamento interno do Colexio, tendo en conta as leis,
disposicións e programas oficiais a fin de que os alumnos gañen os cursos
académicos.
Artigo 9.º
A ensinanza será eminentemente práctica, a ese fin, os
alumnos disporán das coleccións científicas dos museos do colexio e traballarán
nos seus laboratorios baixo a dirección dos seus Profesores.
Artigo 26. Os alumnos de Quinto e Sexto por cursar asignaturas de
experimentación frecuente, aportarán 25 pesetas anuais, por gastos de
Laboratorio.

His 11. 1953. Aula oeste do Pavillón do Pórtico.
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His 12. O xardín, icono representativo do Colexio en portada dun folleto informativo

Dende o punto de vista educativo, a II República dura dous anos, entre
1931 e 1933. Hai case millón e medio de nenos sen alfabetizar. Era preciso facer
escolas e que o Estado ocupase o
sitio da Igrexa nunha sociedade
que se pretendía laica. Créanse
12.000 escolas pero os desmáns
que se inician coa revolta de Casas
Viejas (Cadiz), en xaneiro de 1933,
provocan eleccións anticipadas.
Accede ao poder o partido
conservador que obstaculiza a
previsión educativa de 1931. A
sociedade polarízase en posturas
irreconciliables que embocan tres
anos despois na Guerra Civil.
O Labor, que dera
continuidade
formativa
aos
alumnos do Colexio Apostol,
acada unha recoñecida excelencia
educativa pola que apostan moitas
familias. A inversión realizada na
recén adquirida propiedade impoHis 13. D. Eduardo, Padre Pujol e D.

ñía proseguir coa tarefa iniciada. En 1934 incorpórase ao Colexio D. Eduardo
Castro Lorenzo que vai exercer de secretario e administrador durante 50 anos.
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A consolidación
En 1938 é nomeado ministro de Educación Nacional Pedro Sainz
Rodríguez, monárquico e católico tradicional. A súa estancia no ministerio é
curta, pero a súa acción desmanteladora do sistema educativo republicano e dos
seus ensinantes é rápida e eficaz. Tamén afronta a Reforma da Segunda
ensinanza que, elaborada por Acción Católica, lle recoñece á Igrexa capacidade
pedagóxica e remata co monopolio educativo do Estado.
En 1939 chega ao Ministerio Ibañez Martín, acenepista, antigo
colaborador de Primo de Rivera. Durante os 12 anos de permanencia crea, coa
participación decisiva do Opus Dei o Centro Superior de Investigacións
Científicas e reforma todas as áreas do ensino: Maxisterio, Universidade,
Ensinanza Primaria e Ensinanza Media e Profesional.

His 14. 1949. D. Sergio, profesores e alumnos de bacharelato dentro da fonte

O 20 de setembro de 1939 a Dirección Xeral do Ministerio de Educación
Nacional clasifica o Colexio como Centro de Bacharelato legalmente recoñecido;
a partir dese momento, pode examinar ao seu alumnado no propio Centro, sen
necesidade de traslados ao Instituto de Vigo ou Pontevedra.
Este recoñecemento por parte do Ministerio tamén tén un significado
especial para a cidade de Vigo que non conta máis que cun instituto e outro
centro masculino privado de Bacharelato. A prensa oficial faise eco deste
acontecemento:
“Entre los centros culturales de Vigo ocupa lugar preferente el Colegio
Labor. No es este centro un colegio más; es una institución docente que ha
sabido arraigarse en nuestra ciudad”…
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“La labor meticulosa, concienzuda, de unos cuantos años han sido
suficientes para que, juzgando por los resultados obtenidos, pueda catalogarse
entre los de mayor prestigio”… A este respecto será bueno recordar que los
equipos de futbol y hockey figuran siempre en lugar preeminente en las
competiciones deportivas de la ciudad... En los centros oficiales de Segunda
Enseñanza… a los estudiantes preparados en este Colegio correspondía, en la
mayoría de los casos un elvado porcentaje de matrículas de honor. Una de las
contadísimas matrículas de honor que se concedieron en los exámenes de ingreso
en la Universidad de Santiago fue otorgada a un alumno del Colegio”…

Regulamento para á educación deportiva
Artigo 5.º
A educación física formarase con exercicios calistécnicos,
baños, ximnasia funcional, variados deportes e todo canto prescribe a Hixiene
en orde ao desenvolvemento armónico do organismo.

His 15. Profesores e alumnos do curso 1942-43 no patio central fronte á Torre Sur.

Actividades extraescolares
Artigo 10. Haberá tamén clases de adorno: Debuxo, música vocal e
instrumental ás cales poden asistir todos os alumnos, a petición e por conta de
pais e titores, sempre que non redunde en prexuizo dos estudos oficiais.
Artigo 26. Os honorarios de clases líbres de
adorno, solfeo e debuxo
de figura e paisaxe,
serán de 10 pesetas
mensuais; 15 as da
clase de piano ou violín
e 10 anuais a ximnasia.
His 16.Cadro de Honor.
Curso 1936-`37
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Contexto socio-económico
1939-1957
Estamos vivindo tempos propiamente de posguerra. En liñas xerais,
atopámonos coa fame xeralizada ata a década dos `50 e un freazo no crecemento
da poboación. O goberno implanta a autarquía económica que pretende ser
autosuficiente respecto ao exterior. Para logralo presta especial atención ao
sector agrícola e a explotación de materias primas. En Galicia máis do 70% da
poboción vive no campo. Hai intervencionismo estatal e estancamento
económico. Os niveis de producción e consumo son inferiores a preguerra.
Abondan as Cartillas de Racionamento e o mercado de “extraperlo”.

Hist 17. D.Sergio
1946
1943
Conta quen o coñeceu:” D. Sergio pasa a vida a pé de patio, activo sempre e atento ás
necesidades. E se algo hai que o poida definir é o seu carácter firme, de corredor de fondo que
mantén o rumbo fixo hacia o obxectivo que se propón conseguir”.
1936

Aínda que o Colexio Labor goza dunha situación privilexiada, sofre
tamén as consecuencias da contenda. Son tempos de carencias de todo tipo, nos
centros de ensino nin abonda o papel.
No fondo dos terreos que se extenden por tras do Pavillón do Pórtico,
hacia a Rúa Chile, vive a familia que se ocupa do mantemento da finca e atende
dos animais domésticos. Estes, en última instancia, fornecen a cociña do
Internado. Na finca que se extende nun estreito socalco, por baixo do campo de
deportes, cultívanse hortalizas ata finais da
década dos `50.
His 18. Xornaleiro preparando a horta
His 19. A facenda
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A Ensinanza
A ensinanza comprende a instrución necesaria para o ingreso en
Bacharelato así como todas as asignaturas de Bacharelato, calquera grao que
sexa, conforme ao plan de estudos.

His 17. Tempo de recreo, alumnos salpicándose na fonte

Para a admisión no Colexio requírese ter unha idade superior aos
sete anos e inferior a catorce. Cómpre que saiba, polo menos, ler e escribir
medianamente, que estea vacinado e que non padeza ningunha enfermidade
crónica ou contaxiosa. Debe presentar a fe de bautismo. Os pais ou titores han
de pedir a admisión ao Director mediante cobertura de folla impresa que se
facilita aqui.
Para formar a aplicación de alumnos, ademáis das clases ordinarias,
esteablécese un rigoroso sistema de seguimento:
• Lectura nas aulas de estudo das notas semanais de conduta e
aproveitamento, medio polo cal as familias interesadas se poden enterar
do comportamento dos seus fillos.
• Repetición frecuente da materia estudada.
• Exame mensual sobre os temas sinalados e distribución de premios.
• Exames trimestrais privados con notificación oportuna ás familias dos
alumnos.
• Actos científicos e literarios, xa públicos, xa privados.
• A fin de curso, realízase un certame literario relacionado coas
asignaturas cursadas, con solemne distribución de premios.
O Colexio resérvase o dereito de non presentar a exame os alumnos que a
xuizo de Dirección, non estean suficientemente preparados.
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Diferentes clases de alumnos
Admítense tres clases de alumnos: Externos, Medio Pensionistas e
Internos que participan por igual na ensinanza, como por igual obriga a todos
a parte disciplinaria do Regulamento.

Medio Pensionistas e Externos
Os medio pensionistas pasan todo o día no Colexio e só a noite na
casa, os externos saen ademáis ao medio día. Tanto uns coma os outros deben
asistir tamén os domingos e demáis días festivos.

Equipo
Ao igual que os demáis Internos, dispoñen dun traxe azul, que se reserva
como uniforme para os días de máis solemnidade. O seu equipo tamén conta con
dous traxes correntes en bo estado, abrigo exterior, impermeable ou trincheira e
dúas brusas, material que pode proporcionar o Colexio. Os medio pensionistas
deben traer dúas servilletas e un cuberto. Os externos servilletas, culler,
culleriña e coitelo de postre. O equipo de cada un está marcado co número
designado na folla de admisión.

His 18. Batallas acuáticas na fonte, ata para os profesores parecen ser un xogo habitual

Pensións
No que se refire ás cotizacións, seguense os indicacións do propio
Regulamento. Os medio pensionistas almorzan, comen e merendan no Centro,
polo que os alumnos de Preparatoria abonan 105 pesetas mensuais e os de
Segunda Ensinanza 120 pesetas. Os externos vixiados de Preparatoria aportan
unha pensión de 35 pesetas e os de Segunda Ensinanza 50 pesetas. Merendan
aqui e poden almorzar tamén, cun sobrepago de 10 pesetas.
As familias poden, se gustan, asignarlles aos fillos algunha pequena
cantidade semanal, coma dous reais ou unha peseta; a cal se poderá invertir en
obxectos de utilidade ou recreo, ou en limosna aos pobres.
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Normas disciplinarias xerais
Art.5.º O alumno, con quen habitualmente se precise usar medidas de
rigor ou fose de mal exemplo notorio para os seus compañeiros non poderá
permanecer no Colexio. Serán motivos de expulsión: a insubordinación, a
inmoralidade, a habitual desaplicación e descontento e outras faltas graves a
xuizo do Consello de Disciplina.
Art. 39. Toda falta de asistencia - que non sexa a xuízo do Director
xustificada por razón de saúde ou causa grave- é considerada como notable
infracción e a súa repetición inmotivada pode ser causa de expulsión.
Art. 47. O Colexio non responde da conduta dos alumnos medio
pensionistas e externos fóra do Centro; se ben poderá proceder á súa expulsión
por faltas que redundasen en desdoro do mesmo.
Art. 49. A Dirección informará en carta circular as datas de entrada e
saída ao Colexio para as vacacións. Toda familia que confía un neno ao Colexio,
polo mesmo feito declara estar conforme con todos os artigos do Regulamento
Interno.

His 19. Edifico de Dirección e Torre Sur nos anos corenta

Non deben pedirse permisos por medio de teléfono urbano, por mor de
previr graves incidencias. En casos imprevistos, como emfermidades, os pais ou
encargados pasarán aviso ao Dircctor, por si mesmo ou por escrito debidamente
autorizado, precisando a razón da non asistencia. En todos os demáis casos hai
que pedir permiso e obtelo de antemán.
Nos momentos de tempo libre, cando por mal tempo non sexa posible
outro tipo de entretemento, hai biblioteca e colección de xogos sedentarios para
que os colexiais se instrúan á vez que se recrean. Ningún alumno poderá ter
máis libros ou escritos que os sinalados para as súas devocións e estudos.
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Catro décadas de Internado
O Labor contou dende os primeiros tempos cun servizo de internado
que se mantería ata finais da década dos anos ´70. Aquí cursaron Bacharelato
colexiais procedentes de toda Galicia e alumnos con familia en países
hispanoamericanos, especialmente en México, Venezuela e Brasil.

His 17. Entrada ao estudo da tarde

Os estudos comprenden curso de Preparación cun exame de ingreso aos
10 anos, sete cursos de Bacharelato e un exame de Estado organizado pola
Universidade. Os alumnos internos, dende o seu ingreso no Colexio, non saen
del máis que nas vacacións de Nadal e de verán, aínda que as familias que o
prefiren poden deixar aos seus fillos tamén durante o Nadal.

Equipamento adicional
O equipo ademáis do establecido nas normas xerais, consta de: Oito
mudas de roupa branca, tres camisóns e tres pixamas, oito panos de peto, seis
pares de medias ou calcetíns, e o abrigo interior que queiran. Colchón de la, de
1.70 x 0.93, dúas almofadas con seis fundas, tres pares de sabas, dúas colchas
brancas, tres mantas, seis toallas, dous saquiños para enviar a roupa ao
lavadeiro e unha alfombra para diante da cama.
Engádese todo o preciso para o aseo: cepillos de roupa e dentes, peites,
tesoiras, espello, etc. Tamén para a mesa: seis servilletas e un cuberto que conste
de culler, garfo, coitelo, culleriña e coitelo de postre; todo de prata ou de bo
metal branco. O equipamento de cada un está marcado co número designado.
Para quen o solicite o Centro faise cargo de proporcionar as prendas principais
do equipo, como uniforme, colchón, almofada, etc.
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Pensión de Internos
A pensión para internos de Preparación é de 1.350 pesetas anuais, ou
5,50 pesetas diarias. As de internos de Bacharelato é de 1.440 pesetas anuais.
ou seis pesetas diarias. Páganse en dous prazos, o primeiro, ao comezo de curso
en Outubro, e a principios de febreiro o segundo. Pero recoméndase unha entrega
algo maior no primeiro prazo por razón dos importantes adiantos que ocorren a
principio de curso en libros, matrículas e frecuentemente tamén en traxes de
uniforme, etc.
Nesta pensión inclúese o ensino, habitación, alimentos, uso de
mobiliario, material pedagóxico, gastos ordinarios de enfermidade, asistencia
médica e baños.

His 18. Alumnos de curso superior no seu lugar de encontro, hoxe parque infantil

Visitas e outras Normas
Ningún alumno recibirá máis visitas que as da súa familia ou persoas
autorizadas por ela. E aínda así, fóra dos días festivos e de vocación, non
convén visitar aos alumnos, e nunca nas horas de clase. Polo tanto, as familias
deben coñecer ben os horarios de visitas e acomodarse estritamente ao ordenado.
Tampouco recibirán nin remitirán cartas ou encarregos, sen permiso do Director.
No que se refire ás saídas, sen permiso especial, non poderán abandoar o
recinto escolar, e cando se lle concedese, sairán e volverán acompañados de
persoas da familia ou por ela autorizados. Hai unha única excepción para casos
de enfermidade, nos que unha vez consultado o médico e con anuencia do
Director, poderán demorar fóra do Colexio o tempo que se xulgue conveniente.
O Colexio non responde de diñeiro, reloxos e outros obxectos de valor que
ao ingresar non entreguen en depósito ao Director.
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Centro Interno de Acción Católica, San Pablo – C. L.
1943 - 1960
Durante case corenta anos o Internado é o servizo máis representativo
da nosa comunidade escolar. Nel edúcanse moitas das persoas que acadan
recoñecemento no desempeño público de responsabilidade e no exercicio de
profesións liberais. 0 Centro Interno S.Pablo está aberto a toda a comunidade.

Sobre as orixes
A Asociación Católica Nacional de Propagandístas (ACNP) nace no seo
da Congregación Mariana “Los Luíses” de Madrid dirixida polos Padres
Xesuitas. Durante os anos corenta eríxese como a principal mediadora da Igrexa
e será a artífice, xunto con Falanxe, da implantación do nacionalcatolicismo. A
súa orixinalidade fronte a outros grupos radica en que non oculta o seu
obxectivo de “formar homes para a vida pública”. Promove a nova Acción
Católica e administra fondos de Cáritas e moitas institucións benéficas locais.
A principios dos corenta foméntase dende instancias gubernamentais o
establecemento de centros de carácter relixioso en institutos e colexios privados.
Deste xeito créase o Centro Interno San Pablo, que é recibido como unha
actividade exteaescolar máis, polo que non debe interferir no desenvolvemento
natural de horarios e clases.

His 19. Anos 50. Parte inferior do altar con Neno Xesús, a parte superior está oculta por
contraventás

Na práctica, debido a extendida sona liberal do Colexio, vai representar
un contrapeso que a Dirección terá que reequilibrar adecuadamente. Non
obstante, para moitos dos alumnos non Internos a actividade relixiosa da
Asociación é pouco coñecida xa dende finais dos anos `40.
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O Centro Interno San Pablo forma parte de Acción Católica, Rama de
Homes. Realiza o seu labor en términos pacíficos, aínda que se proclame
Avangarda do Cristianismo e guste manifestarse en tono militante, con lemas
como: ¡Por Cristo y la Iglesia, Adelante! Non se trata dun partido político,
pero na praxe funciona como tal. A Obra está cerca do poder e aplícao en
conveniencia. O seu obxecto é articular unha sociedade de inspiración teocrática
na que o poder se exerce de forma vertical sobre base da familia e do traballo.
No que compete ao ensino medio e superior, aspira a preparar
profesionais e cadros eficaces que exerzan na administración do estado e no
ámbito eclesiastico. Avoga polo estrito cumplimento de preceptos relixiosos e
días sinalados. Alimenta o sentido de grupo e a relación con outros grupos afíns
e recomenda só lecturas seleccionadas.
No Colexio, a Asociación maniféstase como unha interesante
dinamizadora de acontecementos deportivos, lúdicos ou de tempo libre, sobre
todo nas Festas do Colexio, S. Xosé, mes de María, Imposición de Insignias...

His 20. Competición de baloncesto en febreiro de 1942. Ao fondo o campo de deportes a 6 m
por riba da actual Avda. das Camelias

De socios e Órganos de Dirección
Os socios clasifícanse en tres grupos, por grao de implicación na Obra:
Numerarios: Pasan o periodo de proba porque cumpren con todas as súas
obrigas. Reciben a Insignia, Cédula de Numerario e Carné Nacional. Cuotas: 2,
3 ou 5 pesetas. Poden ser Activos ou, de xuraren a bandeira de A.C., Militantes.
Inscritos: Solicitan ingreso e teñen Cédula e Carné de Aspirante. Deben
pasar un periodo de proba no que terán as mesmas obrigas cós Numerarios As
súas cuotas poden ser de 1 ou de 2 pesetas (1948).
Suscritos: Inscríbense na Asociación para colaborar económicamente.
Non teñen os dereitos nin as mesmas obrigas dos anteriores.
Todos deben encadrarse nunha Sección determinada e traballar cun
Grupo de Apostolado.
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A Asociación conta cunha Directiva de Xuventude ou de Numerarios,
supervisada por un Consiliario e constituída por Presidente, Secretario e
Tesoureiro, que nos anos `40 recibe no Colexio o nome de Contador. Hai
Vocalías de Caridade, Piedade, Catecismo, Estudio, Propaganda e Deportes.
Tamén existe unha Directiva de Aspirantes, con Presidente, Secretario e
Tesoureiro (Contador).

Periodo 1942-1949
A fundación definitiva do Centro Interno de A.C. San Pablo lévase a
cabo o 23 de abril de 1943. Nese momento conta con 28 asociados. O Consiliario
é D. Librado Casado e D. Sergio S. Cid socio protector, nomeado por aclamación. Celebran o acontecemento con misa de campaña e asistencia de todo o
Colexio, bandeiras e membros do Consello Diocesano. Crease una sección de
deportes, o partido de fútbol disputado contra o Colegio Sta. María remata 5-2.

His 21. Na grada do campo o 24 de febreiro, día central das Festas do Director organizadas
por metres e alumnos

Falta pouco para finalizar o curso 1942-`43, polo que se constitúe unha
Xunta Directiva e componse un regulamento para numerarios e aspirantes con
arreglo ás normas do Colexio. A clausura de Curso, sinxela e emocionante,
celébrase cunha misa de comunión e palabras do Presidente Diocesano.
Nos dous primeiros cursos, a Asociación desempeña un intenso traballo
organizativo que tén unha aceptación positiva entre o alumnado, durante este
tempo o Centro Interno move máis de 1.500 ptas. da época.
Hacia finais do Curso 1943-`44 fundan a Catequese do Pósito de
Pescadores para fillos de mariñeiros, atendidas polos socios durante tres cursos,
traballo que lembran despois os propios mariñeiros afectuosamente. Tamén
realizan labores con catequistas voantes en Fátima, Carmelitas e S. Francisco.

- 21 -

A situación despois do `45
A partir da capitulación de Alemania en marzo de 1945 vaise
desfalanxizando o réxime e dentro da ACNP pasan a ter máis importancia os
Propagandistas cercanos ao Vaticano.
Pero tamén é o ano da Ley Reguladora de Enseñanza Primaria que
introduce a relixión e a formación do espírito nacional nas aulas, con
predominio eclesiástico e en detrimento de Falanxe. O propio Ministro de
Educación declara: “Todo el mundo sabe que tuvieron participación
señaladísima sobresalientes figuras de la Iglesia. No hai legislación escolar
alguna de cuantas se han dictado en los paises civilizados modernos en los
últimos cien años, que aventaje por su fidelidad a la doctrina católica”.

His 22. A festa está dedicada ao Director D. Sergio Saborido Cid pola súa onomástica.
O programa inclúe finais deportivas, sobre todo de fútbol e baloncesto

His 23. Non só se compite con outros centros, tamén se xoga contra os cursos máis cercanos
por idade. Ademáis hai actividades culturais e de “recreo”, os xogos de toda a vida
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Para o Centro de Internos A.C. San Pablo comeza o Curso 1944-´45 con
falta de fondos e decídese recadalos mediante a rifa das obras de Hugo Wast.
Pero non constan actividades ata mediados de abril do ´45, cando a comunidade
participa en corporación, e con bandeira, na Procesión de M.ª Auxiliadora.
En maio renóvase a Directiva - un acontecemento inusual do que nos
ocuparemos máis abaixo-. Esta prepara as actividades da celebración do mes de
María, encárgalle ao Vocal correspondente a organización do campionato
deportivo, e decide agasallar a D. Sergio coa colección das obras de Wast.
Pouco despois, nun acto amable e discreto, a nova directiva preséntase
ao “noso querido Sr. Director” e faille entrega da colección de Wast, feito que é
correspondido coa doación de libros sobre a vida de S. Juan Bosco.
Seguidamente, exponse o plan de actividades previstas á Dirección e fíxase esa
posta en común para todos os venres finais de mes. Ese ano celébrase o mes de
María dunha maneira máis satisfactoria para non sobrecargar aos máis
pequenos. Remata o curso coa tarefa de darlle solución ao torneo de fútbol.
Así que, a Asociación recoñece a necesidade de informar previamente
das actividades a Dirección e esta, co agasallo das obras de S. Juan Bosco,
mostra seu propio ideario en contraste co carácter militante de Acción Católica.

His 24. Equipo de exalumnos. De observármos o fondo das tres fotografías anteriores
poderemos facernos unha idea do C. Labor visto dende o desaparecido campo de deportes

Diferencia de pareceres no Centro Interno
En outubro fórmase unha directiva continuísta para o Curso 1945-´46,
coa novidade de liberar a alumnos de Séptimo, - que permanecen en cualidade de
asesores ou “vices”- para que o curso do ano seguinte comece cun equipo de
dirección xa constituído. A primeira actividade é a campaña preparatoria do
Domund. Sen en cambio, o curso escolar vaise a caracterizar pola aparición de
diferentes sensibilidades que pexarán a efectividade anteriormente demostrada.
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Despois de numerosas pegas, hai acordo para a celebración dos exercicios
espirituais na Igrexa de Carmelitas baixo a dirección do Rdo. P. carmelita
Ciríaco, misioneiro na India. Tamén se establecen comunións e retiros mensuais
sagundo a orde: primeiro comunión, logo almorzo e finalmente retiro. Unha
semana máis tarde, despois de moitas disensións, aprázase a cuestión ata unha
terceira posta en común, na que se decíde a celebración de retiros sen comunión.

His 25. Visita institucional do Colexio Labor á Catedral con abandeirados e aspirantes do
Centro S. Pablo, na Praza do Obradoiro

Unha azarosa adquisición
Volvemos ao curso anterior. Entre o 15 de abril – data na que se asiste,
en corporación e abandeirados, á Procesión de M.ª Auxiliadora - e primeiros de
maio, hai un acontecemento que prantexará un serio problema. A bandeira está
rota e urxe mercar outra ou reparala.
O descoñecemento de causa non impide valorar a gravidade da situación,
pois, se coa imposición de Insignia en acto público se acada o Carné Nacional
de A.C., a xura de Bandeira implica o coidado e a obrigada defensa do símbolo
primordial do Centro Interno. De entrada supón a destitución da Directiva.
A Consagración ao Sagrado Corazón e ao Corazón de María é unha
celebración que require intachable pureza, polo tanto, a nova Directiva
prantexa organizar de inmediato a festa de bendición da bandeira co envio
dunha invitación ao Exmo. Sr. Obispo. Pero a propia trascendencia do acto e a
diferencia de pareceres non permiten fixar unha data. Con estas remata o curso.
Comeza O Curso 1945-´46 e con el o proceso para darlle solución ao
problema. Sobre todo, despois da asistencia de Presidente e Secretario ás
Xornadas de Oración e Estudo da V Asemblea, que se celebra na Ramallosa con
presencia do Exmo. Sr. Obispo, á que compre ir “con bandeira por moi vella ou
estragada que estea”.
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His 26. Década dos 50.. Misa profesores e alumnos na capilla do salón de actos.

No mes de novembro sucédense os acontecementos: O Vocal Diocesano
de Apostolado Universitario, solicita lista de todos os alumnos do Centro que
estean cursando carreira superior. O Vocal Diocesano de Acción, convida a un
acto Eucarístico ás 7 da maña para “afiliados que non tivesen inconveniente en
honrarnos coa súa presencia”. O Tesoureiro debe mandar a relación de socios que
hai no centro e o Presidente da asociación personarse no Consello Diocesano de
Vigo para asunto de suma importancia.
O 21 de novembro, reúnese a Xunta Directiva do Centro S. Pablo e
conclúe que é a mesma Asociación a que está posta en tea de xuizo debido ao
pouco interés existente. Ao día seguinte o Centro recibe a visita de membros do
Consello Diocesano. Acto seguido, cítase a consulta a Delegados e Instructores
de Aspirantes e, finalmente, convócase a unha asemblea xeral para dirixentes do
Centro. Esta reunión deberase celebrar o día 2 de decembro no Consello
Diocesano de Vigo: Os acordos serán presentados ao Exmo. Sr. Obispo.
His 27,28. Curso 1946-47. Basket. Equipo
vencedor do Campionato Provincial 2ª Categoría
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Antes que iso aconteza, o 28 de novembro proclámase o Rexurdimento
do Centro A.C. San Pablo mediante o cumplimento das clausulas establecidas:
1. Aceptación por todos os asociados das decisións tomadas pola directiva.
2. Celebración de Sabatina e Círculos de estudio nun mesmo día.
3. Comunión mensual o primeiro de cada mes.
4. Retiro mensual o terceiro Domingo de cada mes.
5. O Vocal de Piedade debe lembrar aos socios os actos que son seu obxecto.

His 29. Claustro de profesores e invitados o Día de Exaltación da Bandeira.

A principios de febreiro visitan novamente o Colexio membros do
Consello Diocesano en viaxe habitual de Propaganda. O día 22 reúnese a
Directiva da Xuventude e acorda liquidar contas o antes posible. É a última
xuntanza da que a Xuventude levanta acta ata novembro de 1950.
O acto de bendición da bandeira e imposición de insignias celébrase o 24
de febreiro de 1946 durante as Festas do Colexio dedicadas a S. Sergio, o que
non hai é rexistro da súa compra ou similares. O Consello felicita a Directiva
polo esforzo realizado na resolución do conflito e, o 19 de marzo, celébrarse
unha misa de comunión xeral, cantada, na igrexa de S. Francisco.
No en tanto, a Vocalia Diocesana de Apostolado Universitario
volve solicitar á Directiva a lista de alumnos de Séptimo Curso, para dirixilos a
centros parroquiais ou universitarios. Pero en vista do delongado
incumplimento, reitera a petición hacia finais de maio, facéndoa extensiva a
alumnos de Sexto, pregando aterse a formulario adxunto en onde se debe
indicar enderezo, parroquia, datos dos pais e filiación relixiosa. Para a súa
entrega establece un prazo de doce dias.
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Programa de renovación
Comeza o curso 1946-´47 coa proposta de coordinar tarefas para que a
gran Pereginación Nacional e Iberoamericana a Santiago 1948, sexa un éxito.
Este plan de actuación a medio prazo tamén tén por obxectivo a revitalización
de Centros e Aspirantados. A finais de decembro, nas circulares que o Consello
Diocesano fai chegar ás asociacións, repróbase a desidia dunha boa parte de
agrupacións que ainda non conformaran o envio de Memoria do curso
precedente, nin relación de nova directiva, nin partes mensuais dende inicio de
temporada.
O Centro San Pablo notifica a formacion da nova directiva a mediados
de febreiro feito que satisface ao Delegado porque “disipa os nubarróns que
presentía descargarían sobre vosoutros”. No Colexio continúan programando
competicións deportivas, viaxes e actividades relixiosas, pero non constan
detallados nos rexistros doutrora.
A meirande parte dos comunicados van dirixidos ao Delegado de
Aspirantes do Centro Interno, neles anímase a traballar en prol do rexurdimento
do aspirantado, base fundamental da Obra. Neste contexto, lamentan que, “no
pasado, se impartisen insignias sen previos cursiños e sen ter en conta a
personalidade do solicitante. Unha maioria abandoara, pero outros – coa
insignia na solapa- dan a nota discordante en público. Cómpre pois pechar a
man e velar por que cada un se mereza a distinción en todos os conceptos:
educados, ferventes católicos prácticos, bos cidadáns e membros de familia”.
No Labor a Imposición de Insignias celébrase o 1.º de xuño previa recomendación de levalo a cabo con toda solemnidade, axustándose ao Ritual
establecido, organizando actividades e, a poder ser, coa presencia dalgún
Delegado.

His 30. Xuño do ´47, carreira cilista. Actividade suxerida polo Secretariado de Aspirantes,
xunto con fútbol, baloncesto e actividades de recreo
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A cuestión económica
O Centro Interno finánciase mediante cobro dunha parte da cuota de
asociados, suscricións a revistas e rifa anual. As Directivas renóvanse por
outubro e aínda que hai un Tesoureiro de Aspirantes e outro de Xuventude, na
práctica os fondos están na mesma caixa. A conxunción de ambos feitos
ocasiónalles, de cando en cando, algún disgusto contable.
Os gastos son númerosos: suscricións propias, insignias, carnés de
numerario, selos de cuota, tarxeta de A.C, propaganda, actividades… A
Tesoureiría Diocesana entrega a conta os pedidos e os Centros van devolvendo
cantidades previamente acordadas. Pero o normal é que as débedas vaian
incrementándose.

His 31. A Vocalía Diocesana de Deportes poñía como condición para participar na carreira:
conseguir saco propio porque escaseaban. Outro tanto acontecía con botas, balóns e
equipamento deportivo que resolvía Dirección

O Curso 1947-´48 tamén é de saneamento e reforma. Agora o ano
económico remata en decembro e non a finais de curso escolar, o que supón un
control máis axeitado das contas. O aparato de xestión nacional xa comezara
antes a presionar ás Tesoureirías Diocesanas e estas intensifican a actividade
recolectora. A proposta é cancelar as cotizacións do ´47, a devolución de selos
sen usar - que perden o valor e se cargarán á caixa do Centro– e aumento de
tarifas para o ´48.
A principios de curso, a Tesoureiría Diocesana prega que se salde a conta
pendiente “que os acreedores están cansos de cantas cousas se lles poidan dicir”.
O novo Tesoureiro da Xuventude, empeza o seu cargo coa vontade de “saldar as
débedas que son moitas”, sen embargo, como o Centro Interno non responde,
prega ir salvándoas pouco a pouco.
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A partir destas, sucédense unha serie de equivocos e, sobre todo, o
sucesivo rexeitamento de selos:“Crin que os propagandistas (membros do
Consello) che terían explicado o porque da devolución. Este Centro non é de
Xuventude, xóvenes non hai ningún, é só de Aspirantes e como os selos e as
cédulas son de Xuventude, véxome obrigado a devolverchos por segunda vez”.A
Tesourería do Consello Diocesano nin se inmuta, volve envialos e acaba
poñendo as contas en claro: A conta de Aspirantes acada as 126,70 pesetas e a
de Xuventude 126,20.
Descoñecemos a causa de por qué se viña retrasando esa conta da
Xuventude, pero o caso e que as relacións van a pior. O Vocal de Propaganda
síntese contrariado porque os membros do Consello enviados, deixan escrito no
libro de visitas que o “encontraron en cuali-dade de novato na materia”. Por
conse-guinte, escúdase
na vi-da escolar e nas
súas obrigas como
alumno para evitar o
desenvol-vemento de
certas actividades.
Así, lamenta ter
que prescindir dos 20
aspirantes que prometera para a xuntanza en
prol do seminario,
porque non se decatara
que estarían de vacacións. Tamén lamenta
que a pesar de presentarse á reunión convida: “debido a que non
se levou a cabo á súa
hora e sendo interno,
non tiven mais remedio
que volverme porque
ceamos ás 21.15”.
Finalmente -a de maior
His 32. Unha fría
mañá de maio de 1956

caladorexeita organizar as cartillas cos
ingresos do Aspirantado para asistir ao Xubileo ´48, xa que “os que somos
internos iremos a Santiago ás ordes do Colexio”. Tal decisión, ante un
acontecemento que se vén preparando durante tres anos, non se toma de boas a
primeiras. Unha vez máis, os camiños lévannos a D. Sergio.
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His 33. O vendedor de reloxos e bocadillos

Remata o curso de forma abrupta. O Presidente do Centro Interno
comunícase co Presidente Diocesano: “Escríboche esta para que, a poder ser,
mandes sen falta mañá ás 11.30 un ou varios elementos dese Centro para
resolver uns asuntos urxentes aquí".
Do Curso 1948-´49 non hai documentación algunha.
Do Curso 1949-´50 a penas hai seis páxinas. Nelas o Secretario Diocesano diríxese ao Centro de Xuventude coa finalidade de “solucionar varios asuntos
referentes ás dúas secretarías que ata o momento estiveron algo esquecidas”.
Tamén aproveita para recordar a obriga
de enviar os partes mensuais de actividades, feito que a maioría dos Centros non
fai, engadindo que sería un traballo útil
para redactar a fin de curso a Memoria,
tamén de obrigado cumpri-mento. De
paso, adxúntase impreso no que se recaba
información sobre Bandeira, Libro de
Actas, Rexistro de Corres-pondencia,
Ficheiro e demáis documen-tación
administrativa.
A finais de curso, unha notificación
ao Delegado de Aspirantes lémbralle a
necesaria actualización dos pagos da
revista “Trampolín”. En caso de
incumprimento devolveríanse as revistas
ao Consello Superior e cancelaríanse as
His 34. Aquilino Pérez de Cuarto Curso.
subscricións. Tamén se recorda de novo
que a débeda atrasada da Tesourería de Xuventude ascende a 126,75 pesetas.
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Unha década excepcional

His 35. Folleto publicitario para o Curso 1950 -´51

Inauguración do novo Pabillón de Internado. A revista “Símbolo” faise
eco:“Velando sempre pola comodidade e expansión dos alumnos, non se regateou
na construcción dun pavillón de aulas e dun expléndido edificio de varios pisos,
nos que se encontran confortables e ben aireados dormitorios e un hixiénico
sistema de saneamento. Por se fose pouco, no piso inferior existen amplas zonas
de estudo, ben iluminadas, con luz fluorescente e cómodas mesas que facilitan a
nosa penosa labor de estudantes.” “Con bastante ánimo dirixímonos aos
ficheiros de “Procura” e rebuscamos os datos máis interesantes que nos
relacionan coa vida do Colexio: Comezamos polos agregados (víctimas) e vemos
unha cifra considerable de altas novas: 103! Non está nada mal”...F.M.E.D.
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Centro Interno de Acción Católica, San Pablo – C.L.
1950 - 1961
En 1950 prodúcense os
primeiros empréstitos de capital
americano a España. En 1951
incorpóranse ao goberno Castiella, Martinez Artajo e Joaquín
Ruíz-Giménez, embaixador no
Vaticano, que é nomeado
ministro de educación. Son “as
máis brillantes aportacións de
ACNP ao goberno”. En 1953
asínase o Concordato coa Santa
Sede o que significa o recoñecemento do goberno e unha
lexitimación exterior. Na mesma
data, materialízanse os primeiros
Acordos Militares con Estados
His 36. Maio ´53. Excursión a Soutomaior.
Unidos.
Hai un forte auxe da influencia do catolicismo na vida do país e tamén
aparece unha corrente crítica de catolicismo liberal. O ensino engloba
institucións estatais, privadas e libres. A partir da Ordenación do Ensino
Medio de 1953, xeralízase a educación ata os 14 anos e popularizase o
Bacharelato Elemental. Proliferan os centros relixiosos en vilas e cidades. Á
Igrexa permíteselle a inspección no que respecta a moral e relixiosidade nos
centros oficiais, pero salvagárdase aos centros relixiosos de Inspección estatal.

His 37. Excursión de Aspirantes de A.C ao Viso. Taxi con útiles de emerxencia na baca.
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En novembro de
1950, renóvase a Directiva de Aspirantes, acontecemento do que se levanta acta
o mesmo que das posteriores
reunións mensuais. O Consiliario é o Padre Peregrino.
Asiste ao acto D. Angel
Zabaleta Cid en cualidade de
Delegado Diocesano de
Aspirantes, quen fora fervente colaborador dende a
fundación do Centro San
Pablo e Presidente da Directiva de Xuventude ata o
remate dos seus estudos no
Labor. As súas dotes
organizativas e prosísticas
salientan sobre os demáis
componentes da Asociación.

His 38. Memoria escrita por Angel Zabaleta Cid

Agora intervén de novo para desbloquear a situación de Xuventude;
esta, accede ese mesmo mes a ingresar 100 pesetas para amortización de débeda
e solicita que se especifique a restante cantidade para enviala o antes posible. O
Centro suscríbese á revista “Tampolín” e decide publicar “Símbolo” revista
anual elaborada polos propios alumnos.
Sen embargo, entra febreiro e a Asociación de Xovenes só responde
lacónicamente aos requerimentos do Secretario Diocesano: “ Sentíndoo moito
teño que dicirche que os Xóvenes, o día 19, non poderemos ir a postular, por
encontrarnos na casa de vacacións de Semana Santa”. Un més máis tarde, “non
puiden asistir a reunión porque estaba enfermo”. Finalmente, “no que se refire á
Xuventude, o Centro tén os seguintes socios: Activos: ningún. Inscritos: Conta
con 18. Suscritos: Ningún. A memoria mandareicha dentro duns días”.
No plan de actuación para o curso salienta
a proposta de adquirir
bandeira propia e a celebración da festa o día da
xura con asistencia de todo o Colexio e representación doutros centros.
Ante o panorama descrito,
non se volve falar do
His 39. Tarxeta publicitaria para o día Mundial de Misións
tema.
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Pola súa banda, a Asociación de Aspirantes desenvolve as súas
actividades con normalidade, o rexistro de
correspondencia é minucioso e a oferta
ampla: Concurso Diocesano de Beléns,
Campaña Proseminario, Mes de Rosario.
Gran final do I Campionato de Fútbol en
Maristas: Partido Bouzas – Sgdo.
Corazón, con acto de confraternidade e
retiro espiritual. Un deporte novidoso: II
Campionato Diocesano de Pin Pon.
Finalmente, o programa deportivo para o
Día do Aspirante a celebrar a principios de
Xuño.
A Circular Diocesana de maio:
“Tamén o Aspirantado do C. Labor tivo o
día 20 a imposición de insignias. Foron
oito nesta ocasión os que recibiron este alto His 40. Boletín Informativo Diocesano.
galardón. Os mesmos que asistiron a un O Presidente de Aspirantes do Colexio
Cursiño de Preparación que correu a cargo
de membros da Delegación Diocesana. No acto de imposición estiveron presentes
aparte de todos os socios do Centro, o Consiliario Diocesano e o Delegado Ángel
Zabaleta. Unha vez realizada a parte relixiosa, foilles servido aos alí
congregados un cumprido e selecto almorzo”.
No que respecta á Xuventude, unha notificación de Zabaleta ao
Secretario acláranos a situación: “Supongo habrás hablado con S.L. el Presidente, y D. Sergio acerca de la imposición de insignias. El miércoles empezará el
cursillo. Es conveniente que vinieras hoi al Consejo para hablar”. Unha semana
despois, o Tesoureiro Diocesano felicita ao seu homólogo do Colexio por ter recibido a Imposición, xunto con outros seis compañeiros, e ínstao a traballar “sen
descanso, para que
co seu exemplo anime aos que están un
pouco separados de
Xesús.” Ao remate
lembra: “O Centro
arrastra de antigo
un saldo deudor de
126.20 pesetas pero
confío que cunha
cuota mensual de
25 pesetas se irá pagando sen maior
His 41. Angel Zabaleta con alumnos, no lado norte do campo
problema”.
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Síntoma de cambios
O Curso 1951-´52 caracterízase pola total normalización da Asociación.
É tamén o ano do primeiro número de Símbolo que se publica para as Festas de
S. Sergio. Conservamos os cinco números que, salvo novidades, son os que se
editaron.
No Curso 1952-´53 destaca o
nomeamento de Ángel Zabaleta
Cid como Presidente Diocesano.
Ademáis das actividades de
culto e deportivas, introdúcense
agora: Concurso de Xogos de
Salón, con xadrez, billar e
dominó; Concurso de Altares
para o mes de María; Día do
His 42. Primeira publicidade comercial insertada
Aspirante Artísta no que poden
no Boletin Informativo Diocesano
inscribirse humoristas, cantantes, recitadores, imitadores, instrumentistas; sexan ou non de A.C.
Este ano celébrase O Día do Aspirante en Redondela: Pola mañá
xóganse na rectoral as últimas eliminatorias de tenis de mesa. Pola tarde,
asístese a un Acto propagandístico no Cine de Redondela e dispútanse as finais
de tenis de mesa e final de fútbol entre seleccións.
Escasea a documentación do Curso 1953-´54 e na que hai, falta o
dinamismo
destes
anos
anteriores. Cabe salientar os
consellos dados ao Delegado de
Aspirantes: ”No puede rechazar
o dejar en el olvido la preocupación de que algunos de su
Centro vayan a Ejercicios Espirituales, debe saltar dificultades
y no hacer de ellas montañas
inexpugnables. Dedícales algunos ratos, explicándoles con el
calor del corazón a lo que van, y
que cualquier falta de indisciplina significa quedarse ya en
Vigo o bien se le expulsa de la
Casa de Ejercicios. Envía lo
más pronto posible la relación, y
si vosotros creeis conveniente,
manda por cada aspirante un
resumen, en la mayor reserva, de
su carácter y defectos”.
His 43. Revista “Símbolo”. 1954
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No sucesivo, a comunicación co Aspirantado límitase á coordinar o ciclo
anual relixioso e a manter a economía e organización do Centro. Pouco se trata
das actividades de recreo e deportivas. Suavízase o tono eclesiástico dos
comunicados que agora suxire, prega e agradece. Por outra banda, unha reclamación de Secretaría do Centro
Interno a principios de curso
1954-´55 sorprende por inusual:
“Escribo esta carta para comunicaros que en el segundo trimestre
del actual año
(Curso 1953-´54)
His 44. Excursión ao Santuario de Fátima
se hizo unha
imposición de insignias en este Centro del cual dimos parte por escrito a ese
Consejo, para que se dignara pedir los carnets e insignias a Madrid. Las
insignias las tenemos, pero los carnets aún hoy estamos esperando por ellos; por
lo que les ruego que me los remitan cuanto antes. Adjunto la lista de los socios
que actualmente forman este Centro. Un saludo con afecto”. Salvo en casos moi
excepcionais, era a Diocese quen vía na obriga de reclamar:
As cartas tamén poden ir dirixidas ao P. Peregrino, Consiliario do Centro
Interno, ou a D. Sergio; feito que non consta en épocas anteriores.
Hai maior presencia de
revistas, boletíns informativos e publicidade
institucional.
Neste contexto, os contidos da revista “Símbolo” son os que reflicten con máis frescura a
vida do Labor durante
His 45. Alumnos coa baía ao fodo
estes anos.

Apuntes para unha historia do Centro
Autor descoñecido. “Símbolo” 1952

Podo asegurar que ao revolver libros oficiais deste Centro, descóbrense
panoramas que facilmente se esquecen, pero que conviría ter en mente á hora da
crítica. Só este feito: como é posible que se mantivera o centro, gardando algúns
esixencias apostólicas, sen asesoramento algún, nin de sacerdote nin de profesor
durante sete anos?
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Interviu cos señores profesores
Leandro Garcia. Símbolo Nº1, 1952

É hora de saír e hai balbordo por todas partes: Que se me chamou
D. Serafín... que se me puxo un 9 en Latín D. Eulogio -cousa difícil ao parecer... que se me castigou D.
Eugenio... A pesar do noso
pouco tipo periodista,
deseguida se decatan da
misión que le-vamos e
arremuíñanse para ver
quén se pón a tiro. Na nosa
cabeza levamos uns nomes
e na nosa axenda o
seguinte cuestionario:
His 46.

1. Como ve a A.C. no Colexio Labor no momento actual?
D. Antonio Lopez Lois
D. Evaristo
“En principio ben pero en terminos xerais
pouco efectiva. Debe levarse ao ánimo dos
seus integrantes o espírito de responsabilidade que supón tan altos ideais. Exemplo,
exemplo... predicar co exemplo! Todo isto
coordinado cos horarios do Colexio, sen
perturbacións...magnífico!”

“En vías de perfeccionamento. Aínda que
non se alcanzou a meta, que por outra parte é
inaccesible –sicut Pater vester-; nembargante, son satisfactorios os resultados
obtidos. Debería lograrse unha maior
capacidade dos propios dirixentes”.

2. Que misión tén a A.C. neste Colexio?
“Que non tomen a Organización coma un
pasatempo. Os xefes sobre todo deberían
esmerárense por cumprir co deber cotiá.
Impónse estimulalos a que desemvolvan unha
ampla campaña contra os fumadores
prematuros e a eliminar outros defectiños”...

“Ser exemplo e módulo de conduta dos que
non pertencen a ela. A súa altísima misión
non se circunscribe á práctica rutinaria de
certos actos piadosos; senón que debe aspirar
ao logro do melloramento alleo na propia
perfección”.

3. Recorda algún feito relacionado con A.C.
“Cóubome o honor de acompañalos a Tui.
Deron en todas partes exemplo de fervor
relixioso e civismo, facendo contraste con
outros grupos que non se mostraron de todo
correctos. Conservo un agradable recordo”.

“Lembro, sobre todo a despedida de vacacións do acto inaugural. O acto clausural
que celebramos no que daquela era Preparatoria Superior. As cálidas e fervorosas palabras do seu primeiro Presidente e alma da
nacente obra.
Isto, xuntamente coa
azarosa adquisición da
bandeira e a solemne
inauguración do Centro,
constitúe o mellor recordo
por todo o que significou
para a Obra”.
His 47. Símbolo. 1956
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O Colexio no ano 2000
Autor anónimo. “Símbolo” 1954

Transportemos coa nosa volátil imaxinación e poñámonos todos a vivir unha
época avanzada. Supoñamos que sexa o ano 2000. Son as mesmas caras
sorrintes dos profesores e a do noso queridísimo Sr. Director que habitualmente
nos dá a benvida pola mañás cando entramos no Colexio, os mesmos
compañeiros e as mesmas vistas da baía que se ven dende a atalaia, pero...
Claro, isto todo no ano 2000 en que todo estará máis modernizado e,
Deus o queira, a vida estará máis barata. Poñamos un “funicular” na entrada
da rúa Chile para a subida ata
o Colexio, unha confortable
gardarroupía na entra-da, cine
instructivo, altavoces para
retrasmitir ordes, teléfono en
cada clase, bar, sa de xogos.
Parque de diversións:
trens, tiro ao branco,
columpios, tobogáns, pista de
patinaxe,
tenis,
piscina.
Cidade Museo: arqueolóxico,
mineralóxico, zoolóxico; bosque para hípica, “autopullman”, biblioteca, Paraninfo, papel hixiénico nos retretes,
calefacción, luz fluorescente,
laboratorio, sa de exposicións...
Pero non nos metamos en líos
His 48. Xove tenista no campo de deportes
que “aínda hai muito que
andare.”

Baloncesto
No partido de baloncesto que xogaron sexto contra cuarto, vergonza
debería darlles aos de sexto por empatar a 11 tantos, e dende logo aínda tiveron
sorte, pois de non ser tan malos os de cuarto teríanlles birlado o partido. Pero,
en fin esperemos o desempate, que será cando o tempo o permita e o mesmo
diremos do que tén que xogar quinto contra septimo. Ánimo e ate a final, que se
xogará o día do Santo do Director.

Sección Amena
Un neno despois de ter suspendido todas as asignaturas manda un
telegrama ao seu irmán nestes termos: “Suspendín, prepara a papá”. Moi pronto
recibe a resposta que dicía:”Papá preparado, prepárate tí”.
As cousas claras
O pai: “Nunca crin que os estudos saísen tan caros.
O fillo: “E iso que son dos que menos estudian”.
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Que vocación tés?
M. Estévez

Existiu en Francia un orador famoso, o dominico Padre Lacordaire, que
dende moi novo sentíu as afeccións da elocuencia. Ninguén recoñecía nel as
grandiosísimas cualidades que posuía e foron incontables as dificultades que
encontrou para trunfar, pero el tiña a seguridade das súas aptitudes. Os
fracasos nas súas primeiras actuacións foron rotundos. El non se rendíu. Non
pasaba día sen exercitarse. Moi pronto conseguíu que os seus sermóns se
escoitasen con degaro. E a os dous anos de predicar o seu primeiro sermón en
público, era o máis grande orador da época. Que tivera sido deste home xenial se
desconfiase das súas aptitudes? Cantos xenios non se terían malogrado!..
E ti preguntarás: Como
coñecerei eu as miñas
aptitudes? Como saberei
para que sirvo? É moi
sinxelo. A que tés
afección? Que actividades che son máis
agradables? Que é o que
realizas
con
máis
facilidade?
Entre as asignaturas
His 49. Alumnos ,mestres e D. Sergio debaixo da pontella
que estudas algunha
agrádache especialmente, non che custa traballo aprendela; pois é case seguro
que tés aptitudes para esa materia ou para materias semellantes. Ten por certo
que se elixes unha carreira, que teña por base esa asignatura que che agrada,
serás moito máis feliz que se te dedicas ao que te disgusta ou non te atrae. Non
te asusten as dificultades, non che importe que os demáis non recoñezan as túas
cualidades.
Se sintes unha forza interior que te impulsa, que te arrastra hacia esa
actividade, síguea con decisión e fe. E se fracasas unha e outra vez non te
afastes, non abandoes o teu propósito. Toma moi en serio este problema. A túa
vida tén un designio
e Deus faiche sentir
no fondo da túa
alma o camiño. A
que aspiras? En que
pensas máis veces?
Que sentimentos
descobres no teu
corazón? As túas
afeccións! Sígueas
con fe e con valor, e
trunfarás.
His 50. O estanque coa sáfora e Pabillón do Pórtico ao fondo
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Vida espiritual
J.L.C.R.-S.P.M.”Símbolo” 1955

Durante o curso 1954-55, os alumnos do Colexio Labor, desenvolveron
numerosas actividades espirituais.
Ante todo é digno de mencionar a peregrinación levada a cabo en maio
do pasado curso, polos alumnos e profesores ao Sepulcro do Apóstolo para
gañar o Xubileo. O 31 de maio de 1954 partíu a peregrinación de Vigo en cinco
magníficos autobuses. Despois de tres horas de ameno viaxe chegamos a
Santiago, agrupámonos no bonito parque da Ferradura, de onde partimos para
oír a Santa Misa na centenaria e romántica Catedral, onde se gardan os restos
do Apóstolo, entrando pola porta principal da fachada do Obradoiro.
Despois de oída a Santa Misa e visitada a tumba do Apóstolo, saímos pola
Porta Santa. Máis tarde visitamos as belezas artísticas que Santiago encerra e
regresamos felizmente á nosa cidade, satisfeitos de ter gañado o Xubileo e
cumprido con este espiritual deber.

His 51. Visita á Catedral, Porta das Praterías.D. Sergio e D.ª Pepita no centro do grupo

Fútbol
Autor descoñecido.“Símbolo” 1955.

O día 16 de decembro, o equipo titular do noso Colexio enfrontouse no
campo de Santa Irene, contra o Instituto, para os Campionatos Nacionais
Escolares. Trunfou o noso equipo, pola mínima diferencia de 1-0, os nosos
xogadores aproveitaron mellor a ocasión á hora do remate, quedando campión do
sector Vigo. O día 3 de febreiro, as nosas cores desprazáronse a Campolongo
(Pontevedra), para desputar a final, ao Instituto daquela cidade, sendo o
resultado favorable ao Instituto por 3-2, merecido, pois os nosos xogadores, a
excepción do incansable Alfonso, fixeron un encontro bastante frouxo.
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Despertar
Un gallo canta en un corral lejano
y un carro pasa y llora al caminar
un llanto noble pausado y aldeano
susurrando que temprano, muy temprano
hacia la era se marcha a trabajar.
Tras los cristales regados de rocío
la luz alegra la pequeña habitación
y poco a poco el modesto caserío
va tomado esa jovial animación
que allá en mi aldea forma el griterío.
Ventura Villar
His 52.

Lembras, Fabio?
A.L. Lois “Simbolo” 1956.

Alguén, en certa ocasión, preguntóume para que servía a Poesía... Eu
argüín célticamente con outra pregunta: Con que finalidade fixo Deus as flores?
Non deixa de ser sorprendente que o belo e espiritual se encontre
desposuido de finalidade práctica, pero suprimide a beleza do mundo e a vida
terá perdido o seu obxectivo e os homes, que se moven ao son de armoniosos
compases, serán autómatas camiñando sobre un eirado.
Todos somos poetas porque sentimos e vibramos ante a beleza;; non
todos sabemos cantala de igual maneira. Primariamente, o pastorciño reacciona
asubiando, ou cun aturuxo ao verse rodeado pola exuberante natureza; Ovidio e
Fray Luís cantárona en versos admirables; Rimsky Korsakov valeuse do
pentagrama para captar o voo do moscardón; a Paulova imitou a morte do cisne

His 53.
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en baile insuperable e Miguel Anxo plasmou sobre fría pedra os rasgos case
tormentosos de Moises do Sinaí.
A poesía, querido amigo, é en apariencia, nada: un pasatempo, unha
frivolidade... pero en síntese é a vida mesma, ou se prefires mellor, a esencia da
vida.
Unha pingota de auga é en si nimiedade, a parte máis insignificante do
líquido elemento; recollida pola cuncha ostrífera convértese na pedra preciosa
máis preciada polo home. As flores posúen no seu cáliz un valor potencial, pero
son as abellas as que nolo han revelar coa súa laboriosidade prodixiosa.
Velaí a misión do
Poeta e por ende da Poesía.
Pódese vivir sen ela, pero: Ai
daquel que non a sinta!
Porque daquela poderemos
dicir del que é un accesorio
máis
neste
mundo
materialista... A beleza pasa
por el pero non a sente, cal
outro aparato de televisión.
“Vidit
Deus
cuncta
fecerat”... Viu Deus todo o
que fixera -di o Xénese- e
encontrouno belo: A aguia
que se remonta na inmensidade do ceo e a serpe
que se arrastra; a libélula que
parece ser o insecto máis
perfecto e o mosquito
africano de existencia tan
efémera que so vive minutos.
Todo encerra beleza, aínda
que non saibamos comprenHis 54. Aula de Ciencias
dela.
A vida, que alguén
describe coma “un suspiro entre dous prantos”, sería demasiado triste sen ese
hálito lírico que a impele a cantar a beleza. Por iso, precisamente, non nos
asusta saber que un cadro de Murillo vale máis diñeiro ca o automóvil de maior
postín e que sexa máis cara unha gardenia ca un bocadillo de xamón.
Os poetas son seres privilexiados porque viven nun mundo que traspasou
os límites da materia. Se quixésemos comprender a súa obra con ollos
especulativos, sufriríamos un erro de enfoque chegando á conclusión
disparatada de que a súa labor é nula... a mesma da flor; pero, verdade que o
mundo sería triste se suprantásemos os xardíns por mercados ou fábricas de
tirantes polo mero feito de que son máis prácticos?
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Canto popular galego!
E.M.V.”Símbolo” 1957.

Galicia é unha harpa viva e vibrante. Non dormen as notas no seu seo
coma o paxaro nas pólas. As súas notas, en racimos de cantares, soan vivas no
peito dos mozos; na voz prateada das doncelas e na garganta dos anciáns...
Canta os seus amores a pastora na montaña, mentres o fuso prendido dos
dedos xira con donaire. “Amoriños collín á veiriña d´o mar...” Ao lado do regato
cantan os rapaces e as ovellas pacen: “Ai o río cando vai cheo, leva carballos e
follas...” Sobre o fondo musical da auga esvaran as súas voces mesturadas coas
escumas. Nas noites de inverno cando a aldea se prega nun soio fogar:
” Erfolladas, fiadeiros...” entoan os mozos con voz atrevida: “Ehí vos vai o
desafío mozas d´o pano amarelo; ehí vos vai o deafío pola punta do coitelo”. E
elas contestan altivas dende o outro bando: “Se querés o desafío po´la punta da
navalla; se querés o desafío, vinde acá caras lavadas”.

His 55. Chove, pousa o inverno na Ría.

Por noites claras de lúa, cando saen a rondar, resoa a coro a voz tremolada da mocidade: “Somos os de Viveiro, lará, lará...” Son alalás, cheos de vaguedade e sentimento, de timbre extenso. E cando se impón o silencio vibra na
despedida un son claro e tremecente coma unha bágoa: “Terra, terriña; terra
adorada...” E o que, tras longa ausencia, chega á aldea en onde naceu, ao
recordo de días felices, ve aflorar aos seus labios aquela canción empapada en
pena: “Unha bagoa tenrriña e garimosa eu vertín”.
Nas mañás de festa, ao lucir a alba, mozos e rapaces xunguidos á gaita,
saúdan co himno do sol nacente: Alborada galega, solemne, melancólica... “Arriba q´aurora comenza a brillar...” E para cantar ledo a “muiñeira”, na que as
notas se balancean en compás lixeiro, elegante e xoguetón; canción peculiar da
nosa terra.(Extracto).
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Os nenos non son pequenos homes
A.L.L. “Símbolo” 1957

Amigos meus! Os que compartimos convoscoa labor cotiá, áspera, si, por
que non dicilo?, pero tamén agradable cando constatamos progreso, sabemos
moito das vosas cuitas. Cantas cousas poderían aprender os vosos pais,
relacionadas coa ideosincrasia dos seus fillos, se tivesen a paciencia de manter
un “vis” a” vis” con calquera dos profesores do Colegio Labor!
O pai adoita contemplar ao seu anovo a través do prisma do cariño. A
imaxe así reflectida non é real: agranda as virtudes e minimiza os defectos.
Nosoutros a pesar de apreciarvos moitísimo, temos misión de lima, ou se se
prefire, ciruxáns do espírito. Habemos de buscar o defecto en vós para extirpalo
de raíz. e aí nace esta vocacioón de Colexio, un dos de máis prosapia como
“forxa de homes”. Homes, si, sen fisuras de carácter torcido e sen lilainas. Se
escoitásedes as conversa que o profesorado interno sostén co Sr. Director e
familia, saberíades que a nosa
principal preocupación radica
en vós.
Un muchacho observador,
pero de buen corazón
preguntome cierto día:
“Oiga, dígame, señor,
-perdone mi indiscreción¿por qué el hombre se obstina,
- y a usted mi pregunta tocade mantener la rutina,
cual si fuera aún chiquillo,
de introducir en la boca
ese mísero pitillo?

His 56. 1960. Alumno no Laboratorio de Quimica

Me puse ruborizado
y dije de sopetón:
(un callito me has pisado):
Recuerdo del biberón.

Os nenos non son pequenos homes, son nenos. De isto deriva que han de
cumprir rigorosamente as etapas normais ata chegar a esa alternativa que
adoita ser simultánea co servicio militar. Calquera fraude neste ciclo os converte
en revellos revulsivos, algo así coma un neno vestido con roupa de persoa maior
que move á hilaridade.
O neno admira aos maiores e anceia o momento de chegar a ser coma eles.
Por iso trata de imitalos, a risco, moitas veces, de pór en perigo a saúde. –
Mimetismo estúpido: Fumo porque así son máis home”- Boneco!!
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O fume do tabaco é un tóxico que afecta a células esenciais do
organismo. A sociedade é tolerante con individuos de corpo xa formado. Para o
neno, é un veleno que na meirande parte dos casos, producirá fenómenos de
cretinismo; pero é algo máis, é exponente de que este neno non posúe carácter,
non sabe dominar os seus impulsos, é feble, enclenque, algodonoso.
Sei que algúns dos nosos alumnos, intentaron iniciarse neste costume.
Tres fixeron ante min o seu “mea culpa” e prometeron non fumar xamáis. Eu
dende aquí doulles as gracias e o estímulo. Tamén envío o meu saúdo afectuoso a
esa élite de nenos maiores, que non só aborrecen o tabaco senón que se preocupan
en afear a conduta de fumadores precoces. Quén son?:Os mellores, os máis fortes
e deportistas. Quero que, dende hoxe, iniciemos unha campaña ata conseguir
que os nosos alumnos se distingan por non fumadores.
E antes de rematar, este amigo voso, pídevos perdón porque cando vos
fala mal do tabaco, faino sempre co pitillo na man.

His 57. Basket. O Equipo do Labor co Clube Independientes, composto en parte por exalumnos
Adaxio con retrouso:

Vale máis tarde que nunca, D. Matías!
P.R.B. “Símbolo”1957

Comecemos con este adaxio, quizáis algunha vez resulte demasiado gastado, para
traer ás nosas columnas o inesquecible recordo e cordial felicitación ao noso querido don
Matías.
Ainda que tal vez non brillen as prateadas febras das súas cañas, resprandecen os
anos polos que diversas xeracións de alumnos teñen pasado, baixo a súa cariñosa e experta
“batuta”.
Hoxe, dobre día de gala para todo o Colexio, aproveitamos para facer extensiva, por
medio destas columnas, a entrañable e sincera testemuña da nosa humilde, pero agarimosa e
firme felicitación que en tan venturoso día desexamos celebre con toda clase de felicidades.
Moitos son os desexos que nos animan a transcribir estas pobres liñas, para facer
realidade o soño dos nosos antepasados que por falta de espacio ou tempo se viron privados de
poder facelo.
Firmes ao noso lema:Facer algo aínda que sexa pouco; pregamos non o xulguen polos
nosos merecementos se non pola nosa boa vontade.
“Finis Coronat Opus”
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Antena de Xóvenes
S.O.S... S.O.S... Save. Our. Souls.
P.R.B.”Símbolo” 1957.

Xenerosooo...! Xenerosooo...!
Non se asusten señores non é unha chamada de socorro, é sinxelamente,
a eterna canción ao camareiro.
Encontrábame unha das moitas veces, no comedor, a onde, por non
quebrantar o simpático costume entrei á hora na que a lúa chea derrama o
raudal da súa luz sobre as tranquilas augas da ría. Tras rezar e, unha vez
pasado o renqueante chasquido das sillas, ocorréuseme deter a vista sobre o
atilarado mozo. Recorreron os meus ollos con mirada nova a estraña figura que
en éxtase oracional balbucía sen ton nin son... Loucura facer esforzos por
averigualo! Alguén se decata da miña curiodidade e borboríñame: “Está a facer
o reconto de ovos e bistés”.

Se a miña intriga era grande, agora, devorábame a curiosidade e dispúxeme a
fulminar co impacto das miñas preguntas.
¿...?
“Non señore, non (todo pensativo e cun repetido rinchar de dentes
verdadeiramente arrepiante) fáltanme tres filetes e sobran chicos... e o cosinero
deumos contados... eran noventa e tres... Estes maiores!”.
Serénese –dígolle sentíndome reverendo- reanímese meu bo amigo e fáleme con
toda confianza, que hai providencia no noso Pai Deus e corazón baixo esta
chaqueta.
Imposible...! Imposible! – respóndeme despois doutro anaco de música de
dentes- isto non tén remedio. Isto acabouse!
Non o crea, cando os homes esgotaron os remedios humanos empeza Deus...
Confíe... Confíe, fáleme, cónteme os seus apuros e verá como nos entendemos.
E así seguín insistindo con toda clase de insinuacións agarimosas e con
momentos de silencio, sen obter outra resposta máis ca meneos violentos de
cabeza, renxer de dentes, brados a boca pechada e fortes taconazos, que me
daban motivos ás veces para recear que as tiña cun endiañado, ata que por
último, repenando a negra barba, e con voz enrouquecida pola rabinxe, dime:
“Si; hai unha solución, unha soa: Esta! E vaise a por máis...
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Falando do Colexio
Antonio Lop-Lois “Símbolo” 1955

Das distintas actividades cotiás que converxen hacia formación do
alumno ningunha me inspira tanto respecto como o dormitorio. A través do
pasillo, enmarcado por longas filas de brancas camas, acostumo pasear os meus
pensamentos e miro con simpatía e agarimo os rostros inocentes que pouco a
pouco, van sumíndose nesa indescritible e algo misteriosa máscara do soño...
Que estudo etopeico podería facerse de cada un deles!
Hainos que entran en letargo prácidamente e ata cun pequeno rictus
burlón nos labios. Outros, en cambio, debátense bocexando e estiran os brazos
coma se quixesen destrabárense dunha dixestión molesta; pero á media hora o
folclore comeza:
Algúns roncan a causa de respiracións truncadas por fenómenos non
determinados:Qué variedade de sons discordantes! Pode imaxinarse un a
locomotora do tren desconxestionando vapor, a cepilladora mecánica e ata o
escandaloso grilo das noite estivais. Basta ás veces, con cambiarlles de posición
a cabeza para que o ruído cese. E, unha proba do subconsciente que nunca falla,
é o chasquido onomatopeico con que se espanta á raza canina –con perdón-;
cesan automaticamente, aída que reanudan a musiquiña un pouco máis tarde.

Moito tería que falar dos que soñan en alto. Adoitan empezar a partir de
medianoite. No dormitorio do segundo piso, hai catro ou cinco que o fan moi
ben; sobre todo X. acostuma dirimir pequenos litixios de xogos, probablemente
reminiscencias de esceas ocorridas durante o día, pois, como moi ben di o meu
docto amigo e compañeiro señor Gándara” o soño non é máis ca unha regresión a
épocas anteriores, que incluso poden comprender xeracións pasadas, vividas
polos nosos devanceiros”.
Feliz idade a vosa, queridos amigos meus! Dende o momento no que o
alumno se axeonlla ao lado da cama, para implorar unha boa noite ao Sagrado
Corazón que preside a sa, ata as sete e media da mañá en que este servidor dá as
palmadas de regulamento para despertalos, durmiron nove horas e pico... Cantas
veces lembraredes a camiña de colexiais, na que a algúns, como Estévez, lles
sobra a área de penalti, cando os avatares da vida vos fagan pasar noites de
insomnio!
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La fiesta tiene un nombre

D. Sergio
Dirigir es impulsar, comunicar a otros
sin avasallarlos, su consepción de las cosas,
su ilusión por una tarea, es hacer hacer.
Dirigir no es imponer, es suscitar el
desenvolvimiento de cada personalidad dentro se una armónica concepción de conjunto,
con sensación en todos y en cada uno de idéntica tónica de grupo con insobornable fidelidad al espíritu de equipo.
Organizar un colegio con espíritu y
His 60. Progama de festas 1953
personalidad propia, agrupar a una multitud
siempre cambiante y dirigirlo, haciendo que todos se identifiquen con ese módulo
superior, que sientan la sensación de colegio que vean respetada su específica
personalidad en una gran tarea como esa clase de bienes que, solo cuando se
pierden, se valoran en su justa medida.
* *

Al don de saber dirigir que el cielo os
otorgó, querido Director, unió otro muy grato
al corazón humano: La gratitud.
Eesa gratirud que, si honra al que la
siente, honra también al que es capaz de
despertarla. Y vos, D Sergio, por la Gracia de

His 61. Final de baloncesto
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Texto: “Símbolo” 56

Dios, la veis reflorecer alegre, juvenil y
sincera, cada año y por febrero, como el fuego
sagrado que anima una sagrada tarea.
¡ Ad multos annos!
Queridos alumnos:
Llevo cuarenta y cinco
años dedicados a la Enseñanza y
en mi larga vida, como forjador de
almas e inteligencias, he tenido
muchas satisfacciones sin que faltasen los disgustos. Las primeras
debidas al fruto que muchos han
logrado; es muy consolador el ver
que los numerosos exalumnos del
Labor, entre los cuales se encuentran Sacerdotes, Ingenieros, Arquitectos, Licenciados en Letras y
Ciencias, Médicos, etc., ocupan
cargos de suma responsabilidad.
Los disgustos provienen del mal
His 62. Comeza a Festa do Director
comportamiento de algunos, aun
que en menor número que los que se portaron bien.
Yo espero que por esta recordación de los desvelos que por vosotros han
tenido y tienen los que están encargados de vuestra formación, haréis propósitos
firmes de un buen comportamiento y aplicación. Para esto os han traído aquí
vuestros padres, el bien será, en primer lugar para vosotros mismos y luego para
vuestras familias y compañeros.
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También los Profesores gozan viendo que adelantais en el cumplimiento
de vuestras obligaciones; un día no lejano vereis compensados vuestros
esfuerzos.
El Director

His 63. Tendido de presidencia. Segunda metade dos ´40.
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Texto:“Símbolo” 24. 02. 1957

Programa de actividades

His 64. Ccarreira de aguante e lentitude

Actividades Relixiosas,

Deportivas, De Recreo,

His 65. Piñata

Artísticas e Musicais.

His 66. Teatro
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Cadros de Honor

His 67. Cadro de Honor da segunda metade dos anos ´30, realizado dende o patio.
Os alumnos con mellores notas posan “enfeitados de domingo”. D. Sergio ocupa un lugar
predominante e faise acompañar por Xefe de Estudios e demáis docentes. Nos ´30, antes da
primeira promoción, algúns repiten foto. Nos ´40 ata comezo dos´50, está quen aproba
Exame de Estado. Cando a fotografía se populariza faise co profesor de curso ´
His 68. Curso 1940 - ´41..

D. Sergio, Director. Profesores: D. Eulogio, D. Luís (Sabuté), D. Jesús, D. Matías, D.
Camilo, D. César. Sacerdotes: Padre Pujol, D. Librado, etc.
Alumnos: Eduardo Arias Baladrón, Julio Barreras Masó, Juan Cardero Álvarez, César
Couto González Puelles, José González Bolibar, Francisco López Capont, Carlos Poyán
Reguera, José Pintado Saborido, Manuel Pintado Saborido, Emilio Presa Vázquez, Rafael
Ramírez Esparza, Rafael Soto Domínguez, Fernando Suárez Vi cente, Octavio Vázquez
Taboada, José Valverde Alonso, José Vila García, Luís Villamarín García, Alfonso
Villamarín García, Franciaco Yañez Ulloa e Alfonso Zulueta de Haz
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Compañeiros e amigos do Clube ´46 e Bachareles do ´45
His 69. Curso 1944-´45

En 1978 xúntanse 26 antigos alumnos destas dúas promocións. Por orde de apelido son:
José Carlos Álvarez Alonso, José Luís Álvarez Rodríguez, Alberto Álvarez Gonzalez, José
Carlos Bar Lago, Julio Costas Barreiro, Manuel Cruces Aspilche, Servando Diz Ramilo,
Gonzalo de la Vega Hazas, Manuel Freire Ramilo, Benigno Freire Gestoso.
His 70. Curso 1945-´46

Eugenio Fernández Cabaleiro, Jesús Fernández Rodriguez, Alfredo Lagos Silva,Manuel
Martínez Mayo, Francisco Mosquera Pesqueira, Eduardo Pérez Bellas, Miguel Piñeiro
Correa, José María Penalba Cardama, Alfonso Román Casal, José Suarez Guntín, Raúl
Solleiro Mella, José Carlos Tomé Lourenzo, JusTo Ucha Tolmos, Domingo Villarino Perez,
Fernándo Yañez Ulloa. (Outros 13 faleceron e 7 están desconectados).
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His 71. Curso 1946 -´47.

16 Alumnos aproban o Exame de Estado para a Universidade de Santiago: César Álvarez
Álvarez, Moisés Álvarez González, Julio Cardero Álvarez, Rosendo Castro Iglesias, Rafael
Fernández Sanmiguel, Carlos Fernández Rodríguez, Jaime Galiana Lánares, António
Gonzalez Suárez-Llanos, José Herreruela Rúa, José Mariño Prado, Enrique Olivié
González, Alonso Otero Besada, Marcial Peralba Cabaleiro, José Rúa Blanco, Sergio
Saborido Comesaña, Daniel Turiel de Castro.
His 72. Curso 1947-´48.

20 alumnos aproban o Exame de Estado en Xunio de 1948: José Abal Arosa, Victor Agra
Pérez,Francisco Javier Briz Saraiva,Francisco Claro Vázquez, Antonio Cudeiro Rodriguez,
Tomás de Diego Salgado, José Luís Fernandez Cabaleiro, Ruperto González Ambós, Jose
González Caamaño, Camilo G. Suarez –Llanos, Eladio Guerra Sardí, Agustín Mascareñas
Fuentes, José Luís Nogueira March, José Ramón Nóvoa Suárez, Enrique Pérz Losada,
Antonio Pérez Moreiras , José fernando Pérez Oya, Alejandro Polán Novás, Federico
Rodriguez de Robles Gonzalo, Carlos Tomás Suárez Parsley.
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Conmemoración 30 Aniversario Reválida Bacharelato, 1978
His 73. Curso 1947-´48

Reúnense desta promoción os antigos alumnos:
José Abal Arosa, Victor Agra Pérez, Francisco Javier Briz Saraiva, Dignatario Gerdeira
Cobas, Francisco Claro Vázquez, Antonio Cudeiro Rodríguez, Enrique Davila Rodelgo,
Tomás de Riego Salgado, José Luís Fernández Cabaleiro, Ruperto González Ambros, José
González Caamaño, Camilo González Suarez- Llanos, Eladio Guerra Sardi, Agustín
Mascareñas Fuentes, Narxiso Mendos Álvarez, José Luís Nogueira March, José Ramón
Novoa Álvarez, Enrique Pérez Losada, Antonio Pérez Moreiras,José Fernando Pérez Oya,
Adolfo Pérez Rey, Gustavo Pineiro Correa, Alejandro Polán Novas, Salvador Rocafort
Nantes, Federico de Robles Gonzalo, Carlos Tomás Suarez Parsley, Manuel Táboas Barreiro.
Lisardo Valeiras Bravo
His 74. Curso 1948-´49

Entrada a Dirección. Alumnos que aproban o exame de Estado na universidade de Santiago.
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His 75.Curso 1950-´51

Cadro de Honor ao abeiro do recén inaugurado Pabellon de Internado.

His 76. Curso 1951-´52

Cadro de Honor no Patio Central da Torre Norte
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His 77. Década dos ´50

Cadro de Honor ante os soportais do Pabellón de Internos.

His 78. Recordo Escolar

Curso 1959-´60. Alumnos de Segundo Curso na cancha de baloncesto
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No Internado
Antonio Díaz

Internos, externos e mediopensionistas: estas eran as 3 categorías que
conformaban a masa estudiantil do Labor
nos anos 60. Eran os primeiros por dereito
propio, os que ocupaban un status
preferente, xa que case todo o traballo de
intendencia e organización xiraba ao seu
arredor.
Por estes anos, a emigración a
Brasil, Venezuela e México estaba no apoxeo. Galegos da diáspora, cos que a fortuna foi compasiva, traían a súa proxenie co
loable propósito de que acadaran unha
preparación mellor cá que eles tiveran. A
área xeográfica cinguíase, maiormente, ás
provincias de Pontevedra e Ourense, aínda
que non de xeito exclusivo, pois había, tamén, alumnos de fora de España. Lémbrome
His 79. D. Antonio Díaz.
de “Yogüi”, un norteamericano que se
Actual Xefe de Estudos.
cabreaba cando lle chamaban “ianqui”.
Como é doado de entender, era preciso elaborar un horario detallado que
reflectise todas as actividades de xente tan especial. E así era: erguíanse ás
7.30; ás 7.50 estaban repasando no estudio as leccións do día. Almorzaban ás
8.30, e, ás 9 horas, co resto dos alumnos que ían chegando, facían as filas .Raro
si que era o horario, naquela época: saíase ás 12.40 pola mañá, e despois dun
longo recreo, internos e mediopensionistas entraban no comedor: hora de xantar.

His 80. Exercícios ximnásticos no campo de baloncesto
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As dúas terceiras partes do tempo empregado na comida eran en silencio.
Mentres tanto, sucesivos lectores íanse turnando na lectura de historias
inesquecibles: “A Illa do Tesouro, Robinsón Crusoe, A volta ao mundo en 80
días, Viaxe ao centro da Terra ...” e tantas outras, fonte de atención e de ledicia
para todos. Ás veces, o vixiante que nos atendía, con moi mala idea, cortaba a
aventura no máis emocionante, mantendo o suspense ata o día seguinte. O
enfado dos comensais era notable.
Retomábanse as
clases no serán. O inicio
era ás 15.15 horas e
remataba arredor das
18 horas. Só quedaban,
enton, no Centro, os
alumnos internos, que
repartían o seu tempo
entre estudio e recreos.
Ás 9.00 p.m. servíannos a cea. Tiñamos algo
máis de media hora
para “paseala” e, coa
mesma, retirabámonos
a durmir.

His 81. Hora de recreo en inverno. Principio dos anos ´60.

As mañás dos
sábados eran lectivas.
Ao rematar as clases, os
que o merecían, tiñan
autorización para ir ás
súas casas, coa obriga
de regresar na tarde do
domingo. Tamén había
quen só ía á casa polas
vacacións.
His 82. O Xefe de cociña posa ante o fogón.
O serán sabatino consumíase entre partidos de fútbol, baloncesto e... estudio. Cando poñían
algo especial na TV (Copa de Europa, Eurovisión etc.) subiamos á clase de
Dirección, todos xuntos, para disfrutalo.
Os domingos eran diferentes: dispoñíamos dunha hora máis para durmir
(erguíamonos ás 8.30). Cara ás 11, abríanse as mamparas de cristal,
despregábase un altar case virtual e o actual salón de actos convertíase en
capela na que se celebraba a Sta. Misa. Tres ou catro alumnos protestantes
esperaban no patio a que a cerimonia rematase.
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Despois de misa, e se o tempo acompañaba, poñíanse en marcha
competicións de fútbol e de baloncesto. Xogábase con moito pundonor e a norma
era que, se pasaba o balón, non pasase o xogador.
Logo de xantar (había comida especial), saíamos ao Cine Tamberlick,
Fraga, Disol, Ronsel ou calquera outro no que puxeran unha película
interesante, preferible do Oeste. De volta, collíamos o coche de San Fernando e
dabámonos un voltio polo Castro antes de tomar a merenda, sobre as 6.30. Aquí
finalizaba o tempo de asueto e, xunto cos que xa se incorporaran, subiamos ao
pabellón a darlle un repaso ao que sabiamos que nos preguntarían no luns
seguinte.
Había, tamén, xente pouco considerada á que se lle ocorría enfermar en
días de clase. Se o asunto era grave, chamábase ao médico; se non,
solucionábase o tema cun chisco de repouso, algunha manzanilla milagrosa e,
sobre todo, cun réxime rigoroso que facía milagres, principalmente cos que

His 83. Anos 60. D. Antonio Díaz fronte ás filas de entrada a clase.

padecían de “maulitis crónica”. En todo estaban sempre dúas mulleres
incansables: dona Pepita e Maritina, verdadeiras nais adoptivas que coidaban
dos pacientes con esmero e dedicación. Para ámbalas dúas o noso sentimento
agarimoso.
Din que calquera tempo pasado foi mellor, ainda que case nunca é de
todo verdade. É certo, sen embargo, que se estudiaba duro, o nivel de esixencia
era alto e o Colexio Labor era un referente entre os importantes da cidade.
Os tempos cambiaron. Quizais unha parte da sociedade non valore no
seu punto a importancia da Educación, pero as persoas sensatas saben que só
un bó ensino é garante dun futuro esperanzado. Un spot televisivo explícao de
forma insuperable: “A educación é todo”. Podíamos engadir : “Se loitas, podes
perder; se non loitas, estás perdido”.
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A homenaxe
O ano 1960 outórgaselle
a D. Sergio Saborido Cid
a “Medalla de Alfonso X el Sabio”
e o “Título de Colegiado Distinguido”
galardóns máximos que se conceden
no eido do Ensino e da Cultura en España.

His 84

Finalmente, no ano 1962 o Colexio Labor foi clasificado como
legalmente Recoñecido Superior de Bacharelato.

Labor omnia vincit
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A nosa historia

O relevo xeracional
En 1961 producíanse dous acontecementos de especial relevancia
na nosa historia:
A apertura da Avda. das Camelias que supoñía a partición
do terreo escolar en dúas metades e a conseguinte perda de instalacións
de recreo e deportivas.
A familia Saborido Comesaña sofre a ausencia irreversible
de D. Sergio Saborido Cid e enfronta o primeiro relevo na Dirección do
Colexio Labor.
D. Sergio Saborido Comesaña, o maior dos catro irmáns, asumiu a
responsabilidade de Director en plena xuventude.

His 85. D. Sergio Saborido Comesaña acompañado por alumnos de E.X.B.
D. Sergio, licenciado en Filosofía y Letras con Premio
Extraordinario pola Universidade de Santiago de Compostela e
Diplomado en Maxisterio, desempeñou a súa función compatibilizándoa
co ensino de Historia da Arte e da Cultura, Latín, Ciencias Sociais e
Lingua e Literatura Española nos cursos superiores ata 1998.
Durante os 37 anos de xestión, a Dirección terá que dar resposta ás
reformas que se suceden no sector do ensino, as cales marchan detrás
dunha sociedade que voa a un ritmo nunca antes vivido. A cidade de
Vigo pasa dos 50 mil habitantes aos 300 mil e a súa área de
influencia amplíase aos 700 mil hab. Polo mesmo, terá que asimilar o
cambio de centro privado a concertado, atemperar forzas centrípetas,
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responder ás novas esixencias sociais e a alumnos con distintas
inquedanzas; decidir sobre novas propostas de ensino suxeridas polo
corpo docente, afrontar inversións e apostar por futuro.
Como veremos, gran parte dos cambios que encara o Colexio
Labor, tanto no ámbito académico como arquitectónico, lévanse adiante
baixo a dirección de D. Sergio Saborido Comesaña.

His 86. O Colexio nos anos 70. Na fronte, á esquerda, obsérvase o muro de contención
derrubado por un temporal.
O 20 de setembro de 1967 a Dirección Xeral de Ensino Primario
elevou a definitiva a autorización para Centro de Ensino Primario.
A partir da transformación de centros, segundo a orde do 19 de
xuño de 1971, a Dirección do Centro tomou unha determinación moi
obxectiva para mellor cumprimento da devandita orde: Decidiu impartir
exclusivamente Ensino Xeral Básico e Preescolar . Esta é a data na que o
Colexio Labor deixa de impartir clases como centro de Bacharelato.
Durante o período que vai dende 1960 ata ben entrada a década
dos oitenta, exerceron a súa profesión moitos docentes que deixaron un
recordo inesquecible nas nosas aulas. Entre eles citaremos a D. Eugenio
Feijoo, D. Ovidio Martínez, D. Eulogio Cordeiro, D. Serafín Martínez, D.
Matías Fernández-Pedrera e tantos outros …
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Entre as persoas que son moi recordadas polas diferentes xeracións de
alumnos, salientan en curiosa onomástica: Favorecido, Amable, Amador,
Generoso, Josefa e Bienvenido. Desempeñaron as funcións propias do
persoal subalterno durante a maior parte da súa vida laboral e
ocupáronse das tarefas de atención e mantemento.

His 87. Foto de D. Alfredo cun grupo de alumnos de E.X.B. do curso 1964.
Merece unha mención particular D. Eduardo Castro Lorenzo,
secretario e administrador do Colexio dende 1934 ata 1984, quen foi
proposto -a petición de antigos alumnos dirixida ao Ministro de
Traballo- para a “Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo”. Este galardón
sería o xusto recoñecemento ao seu labor. Para nosoutros, o seu recordo
significa disciplina, rectitude e satisfacción polo deber cumprido. O seu
fillo Eduardo Castro García é un dos empresarios máis creativos e
puxantes da nosa cidade.

His 88. Homenaxe a D, Eduardo Castro Lorenzo
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Tamén é merecente
dunha lembranza moi
especial María
Ernestina (Maritina),
curmá de Dª. Josefa
Comesaña
Montenegro, que
viviu atenta á familia
Saborido Comesaña e
entregada
ao C. Labor ata o seu
falecemento

Unha prolongada renovación
A partir dos anos 70 empezan a incorporarse moitos dos
profesores e profesoras que exercen na actualidade. Esta renovación
prodúcese máis rápido nos Ciclos Inicial e Medio de E.X.B pero acaba
repercutindo no Ciclo Superior. Co tempo, significaría un cambio
xeracional no Claustro de Profesores.
Naturalmente, ese proceso vai acompañado da xubilación de
docentes que levaban moitos anos con nosoutros: D. Enrique Macías, D.
José Gándara Casal, Dª. Amalia Varela, D. Carlos Priegue, D. Enrique
Martínez, Dª Rosa Ameijeiras, D. Laureano Girón, D. Antonio Rodríguez,
D. Serafín Poutas. Así como D. Julio Bralo.

His.89. Aspecto do C.. Labor que conservaría ata a década dos 90.
No ano 1975 o MEC, cumpridas as previsións de crecemento
poboacional calculadas, outorgou a clasificación do Centro como colexio
de dezaseis unidades, con capacidade para 640 alumnos. Para satisfacer
as necesidades de conciliación da vida laboral coa vida familiar , séguese
a contar co servicio de comedor para os alumnos mediopensionistas.
No ano 1986, coa aplicación da LODE, a Consellería de
Educación da Xunta establece co Labor un concerto educativo xeral para
dezaseis unidades, que sería ratificado nas mesmas condicións e segue
vixente na actualidade.
Para o noso alumnado, unha novidade moi importante foi a
incorporación de alumnas; era un anceio mítico, case inalcanzable.
Certamente, este novo carácter mixto das aulas representou un cambio
moi positivo na dinamización da actividade escolar.
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Un impulso significado
No ano 1996 o C. Labor consegue a cualificación definitiva para os
niveis de Educación Infantil e Primaria. Este acontecemento, se ben
afianzaba a docencia dos nove primeiros anos de ensino obrigatorio,
poñía en interdicto a existencia de Secundaria. Significaba unha
regresión, o noso alumnado non completaría aquí a súa formación
obrigatoria. Ante unha previsible perda de alumnado, o prestixio do
Colexio estaba ameazado.
Para acadar a cualificación definitiva da E.S.O. facíase necesario
afrontar a construcción dun novo edificio e un patio cuberto. É nese
momento cando comunidade escolar e Propiedade cerran filas en torno
a D. Sergio e, baixo a súa dirección, ponse en marcha o proxecto.

His 90. Edificio de Dirección e Torre Norte
A Confederación de Empresarios de Pontevedra outórgalle ao
Colexio Labor o “Premio Empresa 1997” en recoñecemento polo seu
labor educativo durante os 65 anos de existencia. Un ano despois, a
Consellería de Educación considera que as novas construccións se
axustan á norma e asina a cualificación definitiva para a E.S.O.
Ese mesmo ano de 1998, D. Sergio Saborido Comesaña defire a
Dirección do Centro e xubílase; pero o seu entendemento aínda é hoxe a
fonte primordial de consello. A súa impronta queda gravada nun estilo
de formar que nos distingue e a súa entrega incondicional deixa o froito
dunha institución educativa sólida, disposta a afrontar novos retos no
mesmo corazón de Vigo.
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Ausentes e xubilados
Dª. María José Saborido Comesaña, única filla da familia Saborido
Comesaña. Diplomada en Maxisterio, sucedeu no cargo a D. Eduardo
Castro e xestionou con gran eficacia e dedicación a Secretaría do
Colexio durante varias décadas.

His 91. Pavillón da Torre Sur con Primaria e Salón de Actos
D. Enrique Martínez, que exercera como profesor interno e que
impartiu posteriormente clase de Educación Física. O seu carácter franco
e amigable, a súa entrega no traballo; as “broncas” aos alumnos aínda se
botan en falta no patio de recreo.
D. Luis Outomuro, sutil e retranqueiro.

His 92. Pavillón do Pórtico e Edificio da ESO.
Ademáis, é o momento de lembrar con apesarado sentimento a D.
Carlos Saborido Ferro: fillo, irmán, sobriño, curmán, compañeiro de
traballo, mestre vocacional e profe desta casa; a quen unha curta
enfermidade varreu na flor da vida.
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O cambio de século
Unha nova Dirección
En 1998 asume a función de Director D.
José Luís Saborido Comesaña, segundo
irmán da familia Saborido Comesaña.
Licenciado
en
Enxeñería
de
Telecomunicacións en Madrid, a súa vida
laboral céntrase no Colexio onde imparte
Física-Química, Matemáticas e Debuxo
Técnico nos cursos superiores, alternando
co seu traballo de enxeñeiro.
Desempeña con gran com petencia o
His 93. D. José Luís durante seu cargo durante un período de sete
o Acto de Graduación
anos ata a súa xubilación e deixa un grato
recordo entre os seus alumnos ao longo de case catro décadas de
profesor. O seu fillo e ex-alumno do Colexio, D. Sergio Saborido Ávila é
Licenciado en Económicas e Empresariais e Director de Banca. A súa irmá
Dª María del Carmen é Licenciada en Medicina e unha prestixiosa
doctora.

Un presente cargado de futuro
D. Fco. Javier Saborido Ferro
é o actual Director; con el prodúcese un novo cambio xeracional na
direc-ción do Centro. É fillo de Dª.
Dolores Ferro e D. Javier Saborido
Comesaña e neto dos fundadores
do Colexio. Licenciado en Ciencias
Económicas e Empresariais, compaxina o seu traballo de dirección
co traballo docente, impartindo
clases de Matemáticas e Ciencias
Sociais en Educación Secundaria.

His 94. D.Francisco Javier Saborido Ferro

Se coa implantación da ESO no ano 1996 iniciamos unha
importante fase de renovación, actualmente estamos executando outros
proxectos cunha clara aposta innovadora. Coñecedores da importancia
do contacto con Europa, participamos dende o ano 2002 en diversos
programas de intercambio internacional, entre eles o Proxecto Comenius,
e mantemos contacto con centros de: Alemaña, Italia, Reino Unido,
Polonia e Estonia, país que visitarán os nosos alumnos no actual curso e
recibiremos posteriormente.
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Nos últimos anos, para atender a crecente demanda social,
incrementouse o número de unidades de Educación Infantil. Na
actualidade, estanse a construír novas aulas para acoller a segunda liña
desta etapa. O Curso Escolar 08 - 09 contará cun total de 26 unidades e
capacidade para 690 alumnos.
Neste contexto de adaptación aos novos tempos, a aplicación das
TIC´s á educación é unha prioridade para o Centro que tamén conta cun
novidoso programa de seguimento individual de alumnos a través de
Internet (Mentor-vox), posto a disposición das familias. O noso Colexio é
un dos poucos que utiliza un sistema destas características.

His 95. Acto de entrega de Recoñecemento á Excelencia Educativa. Madrid 2.006
No ano 2003, o C. Labor comezou a implantación do Modelo de
Calidade “EFQM”; froito do traballo que os equipos realizaron sobre as
distintas áreas de mellora programadas, foi o primeiro recoñecemento á
“Excelencia Educativa” outorgado pola Confederación de Centros de
Ensinanza (CECE) nun acto celebrado en Madrid en novembro de 2006.
Agora que cumpre os 75 anos de existencia, pódese afirmar con
propiedade que o Colexio Labor constitúe unha verdadeira Institución na
cidade de Vigo. Polas súas aulas pasaron máis de 6.000 alumnos da máis
diversa procedencia e perfil social. A todos se lles impartiu unha
formación digna e se lles deu a equipaxe intelectual necesaria para vivir
con honestidade
Despois, cada quen labrou o propio camiño con maior ou menor
fortuna. Moitos foron persoas notables no público e no privado, na vida
laboral e na intelectual, no social e no político, nas artes e nas ciencias.
Eles son testemuñas vivas do inxente labor educativo realizado ao longo
de todos estes anos.
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Claustro de Profesores

His 96. Profesores e profesoras de Educación Infantil e Educación Primaria
(Relación de nomes en páxina 83)

His 97. Profesores e profesoras de Educación Secundaria
(Relación de nomes en páxina 83)

- 70 -

“Antigos Alumnos Colexio Labor”
A asociación “Antigos Alumnos Colexio Labor” presentouse á
comunidade escolar o 21 de decembro de 2007, con motivo da
conmemoración de aniversario: “Colexio Labor, 75 Anos no Corazón de
Vigo”. A súa constitución quere reafirmar o merecido recoñecemento a
todos os pais que puxeron nas nosas mans a instrución e educación dos
fillos, os verdadeiros protagonistas desta historia.
Así mesmo, o establecemento de canles normalizadas co
noso antigo alumnado vén a significar o cuarto pilar básico para a
dinamización futura do Centro. Sabemos que a ilusión de crear unha base
de datos e localizar a maior parte posible de alumnos e alumnas é unha
tarefa inxente pero realizable. Estamos plenamente inmersos nela e, polo
tanto, animamos a toda persoa interesada en revivir aquel tempo
compartido que se poña en contacto co noso Colexio.

His 98. Despacho de Dirección

His 99 Oficina de Secretaría na súa forma orixinal

Alumnos de excepcional relevancia
Do Colexio Labor saíron
moitos dos máis prestixiosos
profesionais e industriais da sociedade galega, entre eles destacamos:
Campus universitario
D. Carlos Vergas Moure, decano do Colegio de Ingenieros y Caminos, C.
y P., de Madrid
D. Enrique Macías Virgós, decano da Facultade de Matemáticas.
D. Carlos Fernández Novoa, catedrático de Dereito Mercantil, Premio
Montero Ríos de Investigación Social.
D. Alejandrino Fernández Barreiro, catedrático de Dereito Romano.
Todos eles na Universidade de Santiago.
D. Javier Guerra Araneta, catedrático da Sorbona en París.
D. Juan Rodríguez Calaza, profesor de Economía, Universidade de París.
D. Alfonso Zulueta de Haz, Presidente do Consello Social da UVI e do
Consello da Cultura Galega.
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D. Felipe Martinez Marzoa, premio extraordinario de Bacharelato,
catedrático de Filosofía na Universidade de Barcelona, escritor e filósofo.
D. Modesto Seara Vázquez, catedrático na U.N. de México e rector de
dúas universidades públicas mexicanas máis. Autor dun tratado sobre
Dereito Interplanetario, nomeado Investigador Nacional Emérito.
D. Santiago Castroviejo Bolívar, membro da Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas e Naturais e investigador do R. X. Botánico de Madrid.
D. Ramiro Losada, copropietario do `Colegio Losada´ e Presidente da
Federación Galega de Balonmán.
Mar e pesca
Excmo. Sr. D. Manuel
Abad Lopez
Valeiras,
Contralmirante Comandante do grupo Delta da
Marina Española.
D. Miguel Oliver Massuti
(exprofesor) e D. Álvaro
Fernández García. Directores ambos do Instituto
Oceanográfico de España.
D. José Mª Navaz, en
honor a quen leva o seu
nome o buque oceanográfico.
D. Lozano Rey e D. Santiago Lens Lourido.
D. Fernando Fernández
Tapias,
empresario do
sector naval.
D. Francisco López Capont, un dos nosos
His 100. A Torre Norte.
primeiros expertos internacionais de pesca.
D. Juan Manuel Oya Lérez. empresario armador.
Profesións liberais
D. Ernesto Canoa Galiana, urólogo e D. Rafael Leguerén, oftalmó-logo.
D. Segundo Troncoso Plá, cirurxán, creador de Sanatorio de Fátima.
D. Ernesto Canoa, médico e D. Enrique Olivié, xinecólogo.
D. Manuel Pintado Saborido e D. Manuel Pintado Albo, xinecólogos.
D. Antonio Pintado Saborido e D. Antonio Pintado García,traumatólogos.
D. Antonio Viana Conde, avogado e notable urbanista.
Belas artes
D. Agustín Pérez Bellas, D. Jose Bar Boo, D. Francisco Yañez,
D. Jaime Riera Nieves e D. J. Manuel Quinteiro Crespo... arquitectos.
D. Angel Sevillano e D. Javier Saborido, pintores.
D. Julián Hernández e D. Eloy Hernández, esmaltistas.
D. Julio Martínez Pérez “O das Pastoras”, debuxante de comics,
ilustrador e publicista.
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Restauración
D. José e D. Juan Torres Cannas, gañadores do “Campionato Galego de
Cociñeiros 2001” e “La nariz de Oro” en cata de viños respectivamente.
Cargos políticos e societarios
D. Federico Trillo-Figueroa, Ministro togado de Defensa.
D. Fernando Olivié, Embaixador de España en Bélxica.
D. Alberto Durán Núñez, Cónsul e Deputado en Cortes
D. Alejandro Fernández Barreiro, Conselleiro da Xunta de Galicia
D. Javier Riera, Nieves, Director Xeral de Citroën, Oficial da Orde Nacional do Mérito da República francesa
D. Alfonso Varela Vázquez, vicepresidente da confederación de empresarios de Pontevedra.
D. José María (Chema) Figueroa, Concelleiro de Deportes e Turismo do
Exmo. Concello de Vigo.
Medios de
D. Horacio González Molares, presidente da
comunicación
Federación de Empresarios do Transporte de
D. Rodrigo Varela
Pontevedra.
Rodríguez, director de
“Atlántico Diario”
Vigo
D. José Luis
Outeiriño,
“La Región”
Ourense
D. Eugenio Eiroa,
“Radio Vigo”.
D. Rogelio Gómez
Pousa, colaborador de
“Faro de Vigo”.
D. Paulino Fernández
García, licenciado en
Ciencias da
Información.
D. José Miguel
Rodrigues Sieiro,
Vitor Vaqueiro autor
de “Os xeneráis de
África”, etc.
His 101. A Torre Sur coa ampliación do Internado
Música e Arte dramática
D. Antón Reixa, músico, escritor, empresario e mecenas imprevisible.
D. Teo Cardalda, grupos musicais “Golpes Bajos”e “Cómplices”
D. José Ángel Egido, actor, “Premio Goya” por “Los lunes al sol”.
D. Antonio Durán (Morris) e D. Pedro Alonso, actores.
D. Francisco de Borja Mariño Suárez (ex-profesor), compositor e pianista.
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Instalacións deportivas

His 102. Campo de fútbol
Nas dúas primeiras décadas de vida, o Colexio dispoñía de dous
campos de fútbol, outro de baloncesto –onde chegaron a xogar os equipos
federados a Liga de 1ª División- e tamén unha pista de tenis. As
instalacións situábanse dous metros por debaixo do patio actual e
accedíase elas por escaleiras situadas ao lado do Pavillón do Pórtico. En
1961, a apertura da Avenida das Camelias levou enteiramente o campo
de fútbol situado no mesmo sentido da nova rúa.

His 103.

His104.Futbolista Di Stefano con Carlos Cela
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Un caderno informativo do Curso 1936-37 ofrecía xa “...campos de
futbol, tennis, gimnasium, salón de duchas y cuanto requiere una bien
orientada y moderna educación física”.
O método era totalmente innovador, nunha crónica de 1939 lemos:
“El campo de deportes es dependencia que no debiera faltar en ningún
colegio. En el campo de deportes del Colegio Labor los alumnos reciben
las enseñanzas imprescindibles de gimnasia y practican los deportes en
gran escala y con toda libertad. A este respecto será bueno recordar que
los equipos de futbol y hockey figuran siempre en un lugar preeminente
en las competiciones deportivas estudiantiles de la ciudad, lo cual supone
una madurez deportiva que habla bien claro de los procedimientos para
la preparación física de los alumnos”.
En 1949, o Colexio destacou en competición deportiva ao ocupar o
8º posto nos Campionatos Nacionais de Atletismo.

His 105. O adestrador do equipo do colexio D. Sergio S. Comesaña cos trofeos acadados
Deportistas
D. Félix Carnero, adestrador do R.C. Celta, preparou o equipo para o
ascenso a 1ª División. Secretario Técnico do clube.
D. Carlos Cela, xuvenil, máximo goleador do mundial (1954).
D. Carlos Torres, fútbol, xogador do R.C. Celta e nacional.
D. F. Martinez Rodilla, fútbol, xogador do R.C. Celta, internacional.
D. Beny Fernández, automobilismo. Dobre campión de España e campión
de Europa de rallies.
D. David A. Míguez, billar xuvenil, campión de España.
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Parque e xardíns para as horas de lecer

His 106. Os xardíns fronte a torre Sur, en 1932.
Parque e xardíns convertidos no lugar de recreo. Imposible
imaxinarmos algaradas e carreiras desencaixadas de alumnos por riba de
vereas e macizos floridos, esta soberbia paisaxe convida a un andar máis
pousado e a unha conversa distendida.
Os xardíns tiñan elementos decorativos e peches de inspiración
rústica. O deseño das parterres seguía o modelo francés. Ata mediados
dos anos cincuenta, parque e xardíns foron o símbolo máis emblemático
do Colexio e acapararon portada e última dos folletos informativos.
His 107. 2º premio Co concurso Fotográfico de 1953 publicado en “Símbolo”1955
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O Paseo dos Plataneiros situábase perpendicular ao Pavillón do Pórtico e extendíase cara á
rúa Chile, onde remataba o predio.
Consérvanse 32 árbores de 11 especies diferentes, que merecen
como mínimo unha breve cita:
Araucaria da Illa de Norfolk, Camelia (13 exemplares), Castiñeiro,
Laranxeira amarga(2), Népereira, Palmeira canaria (2), Palmeira de abano
californiana, washintonia, Palmeira de abano mexicana, Pereira(3),
Plataneiro(6), Sófora xaponica pendula. Dúas washintonias, dúas
palmeiras e a Sófora xaponica
pendula aparecen destacadas no
“Catálogo de árbores singulares do Concello de Vigo.”1 A súa idade
estímase entre os 90 e os 100 anos.

His 109. Xardín e parterres ante a Torre Sur.
1

Jesús I. Fernández Alonso, Mª Rosa Mosquera Losada e Antonio Riguero Rodriguez, Concellalía do
Medioambiente, Exmo. Concello de Vigo,1998.
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Evolución arquitectónica.

His 110. Torre Sur. En torno a estas dúas fachadas ampliarase para acoller o Internado. Do
patio -que hoxe é Educación Infantil 5 anos- desaparece o reloxo de sol e o banco do
Quixote trasládase ao patio central.
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His 111. O Pazo “Las Torres” coa porta de Romil no centro.
Nos primeiros tempos, os edificios do Colexio constaban de tres
corpos: os dous bloques principais do pazo orixinal e a construción onde
hoxe se encontra Secretaría e Dirección, que xa se engadira á torre Norte
en 1852.
A principal entrada ao pazo “O Penedo” ou “As Torres” era pola
rúa do Romil. Esta estrada partía da Porta da Falperra, unha das sete
portas de Vigo, avantaba encorgada polas ladeiras do Mte. do Castro e
levaba cara a Baiona e A Guarda. A porta de Romil foi a única entrada do
Labor ata a apertura da Avenida das Camelias en 1961
His 112. Paseo de ladrillo roxo que reborda a fachada interior da torre Sur. Desaparece xunto

coas árbores por mor da contrución do internado. Á altura da torre veríamos hoxe a porta
principal do Salón de Actos.
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Pavillón do Pórtico
A primeira ampliación é a planta baixa do actual Pavillón do Pórtico que
se leva a cabo na década de 1930 para albergar novas aulas. Desde a súa
azotea avistábase a impoñente ría viguesa. A finca extendíase nesta
dirección ata perto da rúa Chile. Por debaixo do grupo de palmeiras,
situábase o paseo dos plataneiros.

His 113. O novo pavillon dende a baixada aos campos de deportes. Na parte inferior
acumúlanse pedras de perpiaño.

His 114. Detrás das palmeiras o porto pesqueiro do Berbés. Obsérvase unhas escaleiras
novas por baixo do pavillón, o acceso ao campo de fútbol..
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Posteriormente, cara a 1955,
engádeselle unha segunda planta
sobre piares que se amplia por riba
do actual patio de baloncesto;
destinouse a aulas de clase e
incorporouse un Laboratorio de
Ciencias.

His 115.
Entramado
de ferralla
que ha de
soportar
a placa da
ampliación.
A esquerda,
a silueta
inconfundible de D.
Sergio
Saborido
Cid.
His116. Entrada ao 1º andar do pavillón. Nunha posterior reforma, cando se constrúe o
edificio da ESO, derrubaranse as escaleiras e a construción anexa (terraza e aulas).

His 117. A ampliación vista dende o campo de deportes. Non existe aínda a Avda. das
Camelias. Actualmente a planta baixa esta ocupada por Educación Primaria. A primeira
planta está destinada a Sala de Profesores, Biblioteca, Aula de Idiomas e Manualidades de
Ed. Primaria.
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Pavillón da Torre Sur
A auxe que toma o Colexio demanda novas instalacións e así, á
torre Sur engádeselle un edificio realizado en fermosa e ben traballada
cantería, acorde coa calidade da construción orixinal.
O arquitecto encargado de levar adiante os traballos de
remodelación é D. A. Cominges. A construción, levada a bo ritmo, toma
case dous anos e inaugúrase en 1952. Sen embargo, faise inevitable a
desaparición do paseo de ladrillo roxo que rodeaba a torre e tamén unha
parte da arboreda.

His 118 . O edificio porticado en construción e con longas varas de apuntalamento.
O novo edificio destínase a
Capela e Salón de Actos na planta
inferior e a Dormitorio de Internos
nas dúas plantas superiores. Durante
moitos anos é o símbolo máis
emblemático do Colexio e despraza
aos xardíns para a última páxina dos
folletos informativos.
Posteriormente
cérrase
o
pórtico para ampliar aulas. Aí temos
agora Sala de xogos, Aula de
madrugadores e Vestiarios. Na
planta baixa adáptanse aulas e
servizos para Educación Infantil, 5
anos. Todas as demais son clases de
Educación Primaria.
His 119. Folleto informativo sobre as
condicións de matriculación.1960.
- 82 -

Pavillón da ESO
A mediados dos anos 90 o Colexio sufrirá cambios importantes na súa
configuración. Derrúbanse as escaleiras do pavillón e o edificio anexo e
constrúese o edificio que alberga as clases da E.S.O nas plantas elevadas e
as aulas de Plástica, Música, Informática e taller de Tecnoloxía. No baixo
dispóñense as aulas de Ensino Infantil, servizos e garaxe.
Este moderno edificio cumpre tódolos requisitos arquitecto-nicos,
técnicos e educativos que esixe a lexislación vixente. Ao mesmo tempo
que se constrúe o edificio anterior, levántase o patio cuberto, refórmanse
os vestiarios de Educación Física, fanse novas aulas, un parque infantil e
refórmase o Salón de Actos.

His 120. O Pavillón da E.S.O con catro aulas de Educación Infantil 3 e 4 anos.
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Claustro deProfesores
Curso 2007-08

His 96
Claustro de Profesores
His. 27 Arriba: Dª.Mª José Aguiño Piñeiro, Dª.Paula Patricia Lois Pérez. Dª.Rosa Novoa
Domínguez, D.Rodrigo Gómez Pereira, Dª.Beatriz Jiménez Castiñeiras,
D. David Garrido Pombo, Dª.Lourdes Rodríguez Lago, Dª.Pilar Fernández Díaz,
D.Javier Fernández Vallejo, D.Javier Perez Piñeiro, D.José Manuel Ferradás Ledo.
Sentados: Dª.Victoria Díaz Fariña, Dª.Lorena Pinal Novoa, Dª.Ana Belén Collazo Vidal.
Educación Primaria: Dª.Eva Domínguez Antas, Dª.Ana Val García,
Dª.Mª Purificación Bernárdez Álvarez, Dª. Lourdes Guimarey Rodríguez,
Dª.María (en substitución) D. César Redondo Lorenzo, D. David Pinal Caderno.
Ausentes: D.Miguel González Rial, Dª.Avelina Gestoso García,
D.José Carlos Fernández Rodríguez.

His 97
Arriba: Educación Secundaria: D.Álvaro de Prado, D.Ángel Antonio Otero Rodríguez,
D.Manuel Rodríguez Terés, D.Javier Saborido Ferro, D.Pablo Castelo Pena,
D. Antonio Díaz González, D. Juan José Rodríguez Rodríguez.
Sentados:: D.José Cándido Hervés Rodríguez, Dª.Mercedes Aspilche Ferro, D.Juan
Manuel Rodríguez Martín, Dª.Olga Castro Álvarez, D.Jorge Augusto Méndez Lamas,
Dª.Mª José Barbosa Pereira, D.Leoncio Areal Salve, Dª.Monserrat Domínguez Blanco
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Campaíña de cada día
J.J.Rodríguez

Pasa o tempo e a campaíña segue aí, como a
Porta de Alcalá ou ou coma o barco de Cangas.
Tanto lle esbara a xistra como a xeada. Tanto lle
tén a canícula de verán coma o chío da gueivota
que agarda dende o caneiro o instante para cair
sobre o resto de bocata abandoado. Ela leva máis
de setenta anos alí e non se move se non é
movida. Antes axitábaa xente de ter, porque tiña
reloxo. Agora, cando lle toca a rolda, axítana
mans pequechas, regordechas e impacientes.
Entón si, entón a campaíña do cole soa
limpa coma un cristal limpo, irreverente e
atordoada. Soa para mal ou para ben. Ser é unha
ironía: tan pouca cousa, sen lei nin credos, sen
sinsabores; pero pón a andar as emocións de quen
a escoite. Se é pola mañá: Non chego a filas! Se
toca ao medio día: Por fin! Se badalea pola
tardiña, o ritmo vai cambiando: Garda de patio,
ponme os patíns, vou a guitarra, marquei un gol;
que ben que xa marcharon todos e quedo só.
Pero no entretempo, cando chama a recreo,
arrebolan as ideas a flor de pel e alá vai a gavela
de cativos a tinguilear porta para fóra camiño da
exploración: Son quince minutos! Poderá alguén
describir o que acontece nun patio escolar en
quince minutos? Unha
bolboreta voa en diagonal
cruzando o eirado, voa a
redor do toro seco de
contra o fondo. As
bolboretas son pintas de luz entre ondas sonoras
neste grande mar axitado. Magníficos recreos
que duran un abrir e pechar de ollos.
A campaíña marca o tempo sen agullas.
Cando alguén a esperta e coma se se
esmendrellase de risa ou de carraxe. Leva toda a
vida aí e non se importa. Nin agarda á man
pequecha e impaciente que a axite. Está aí e
cando soa move o mundo, lémbralle a cada quen
onde gorentaría estar. “Tocou á campá do Labor,
é hora de xantar”. Sen ela xa non sería o mesmo.
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Árbores do recreo, ás once
J.J.Rodríguez

Vas. Camiñas pola beirarrúa. Unha man no peto, a carteira de
rebordos metalizados xunguida ao pulso da outra man por unha cadeíña
prateada. A carteira arrandea lenemente. Moita presa non tés, Cabelo
Branco; ata te paras no escaparate. Non te miras no cristal. Non ves a
boneca de labios carmesí. Non queres mercar nada. Só estás aí no
escaparate. Pero oles, uliscas o vento co nariz grande de máis que nunca
che gustou. Ventas un arrecendo, un aroma acollido na túa sinrazón que
te transfire nun instante: Xa estas alí!
Tés os ollos pechados entre as manciñas pousadas sobre a codia
enrugada da palmeira e contas:
“Corenta e oito! Corenta e nove! Cincuenta! Vou!”
Abres os ollos, avesullas con ocelos de águia: A camelia branca
está en flor, a vermella, todas floridas Cabelo Loiro. Pensas: “Senén está
detrás da Araucaria. ´O Mazín` metido dentro do toro oco da Sófora
Xapónica”. E apártaste do escaparate e esculcas rúa abaixo, por riba da
serpe de coches que vai e vén, esculcas alá para lonxe, lonxe. “En onde se
esconderá Adrián?”...

E apártaste da casa que é a palmeira grosa, a canaria. A agáchaste
por baixo da pila da fonte do cicho coma un felino. Por entre as pernas
núas dos que beben. Coma un peixiño. Escoitas as protestas, pero nin
caso. Escoitas o balbordo dos trinta que xogan ao fútbol con tres balóns e
seis porteiros no mesmo campo e nunca se equivocan de partido, pero
nin caso. “Por onde andará Adrián, onde andará. Sempre tén que
gardarse antes ca min na casa da palmeira grande”.
Sae o Senén fungado por detrás do plátano de cara ao limoeiro. Es
carne de galiña e corazón espantado a bater contra o peito. Líscaste por
baixo do castiñeiro de ocre vestido e roxo outono. O zoupán de ´Mazín`
quere cambiar de póla. Vaise detrás da palmeira real. “Por Seneeeén!”
“Por Maziiiín!” Berras todo o que che dá a gorxa. Só eles te escoitan.
Adrián está sentado sobre a pereira no fondo do patio. Desta sálvaste
primeiro; ferves de orgullo coma un galo pedrés. Alegría. Cabelo Branco.
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Murallas e torreiros
Vós, verdescentes murallas e torreiros
que protexestes a damas da nobreza,
vós, que velastes a nobres cabaleiros,
gardade o porvir en laxes de pedra
para que non se murche co paso do tempo.
Vós, quedas, mudas dende hai setenta anos,
vedes florecer a vasalos e plebeos,
nun berce de ignorancia,
coma ós señores de antano.
Son os vosos exércitos hostes de libros,
compendios de coñecementos impresos
coma marcas dun ferro indubitable,
mentres continúa o devaneo do tempo.
Pode chamarse home afortunado,
un simple ser de condición humana
que estea inmerso nun doce sono nado
nas paredes de tan rexio monumento
e a imaxinación dun home hai setenta anos
tan só empuxado polo sopro do tempo.

Carlos Saborido Ferro
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