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Manuel Núñez Singala naceu en Lugo 
no ano 1963. Traballou como lingüista 
no Parlamento de Galicia, na Xunta  
e na Universidade de Santiago de 
Compostela, onde dirixe o Servizo  
de Normalización Lingüística.
Publicou teatro: O achado do castro 
(1990, Premio Xiria de Creación 
Teatral 1987), Comedia bífida (2007), 
Planificación estratéxica (2009); 
narrativa: Mar de fondo (1997), Menú  
de enganos (2010, Premio Frei Martín 
Sarmiento 2011), Instrucións para tomar 
café (2014), Camiños na auga (2016);  
e ensaio: En galego, por que non? (2009), 
Sacar a lingua é de mala educación 
(2017).

A madrugada do 2 de xaneiro de 1921 
o vapor correo Santa Isabel, con 270 
persoas a bordo, afrontou un terrible 
temporal nas costas galegas. Esta 
novela, rigorosamente documentada, 
narra con ritmo vibrante os 
extraordinarios acontecementos 
daquela noite memorable. As reaccións 
da tripulación e da pasaxe e a heroica 
actuación dos habitantes da costa que 
acudiron no seu auxilio constitúen un 
impresionante exemplo de entrega, 
solidariedade e valentía. Porque só 
fronte aos auténticos desafíos somos 
quen de descubrir de que substancia 
están feitas as persoas.
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Noite de temporal
Manuel Núñez Singala

PRESENTACIÓN DA OBRA

O autor

Manuel Núñez Singala naceu en Lugo en 1963, pero aos tres anos trasladouse coa 
familia a Vilalba. Comezou a escribir animado polos concursos literarios do insti-
tuto. Ao rematar a Secundaria, trasladouse a Santiago de Compostela, cidade onde 
reside actualmente, para estudar Filoloxía Galega. Desde 1988 dirixe o Servizo de 
Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. 

É autor de obras teatrais: Comedia bífida, Planificación estratéxica e O achado do cas-
tro, por esta última recibiu o Premio Xiria de Creación Teatral; de obras narrativas: 
Mar de fondo, Instrucións para tomar café e Camiños na auga; e tamén obras ensaísti-
cas e de investigación relacionadas con temas de Normalización Lingüística En ga-
lego, por que non? e Sacar a lingua é de mala educación.

A obra

O relato comeza nos momentos previos ao afundimento do vapor correo Santa 
Isabel, fronte á illa de Sálvora, na madrugada do 2 de xaneiro de 1921. O barco 
dirixíase a Vilagarcía da Arousa para completar a pasaxe con 37 persoas e seguir 
despois rumbo a Cádiz, onde farían transbordo ao transatlántico Reina Victoria 
Eugenia con destino a Montevideo e Buenos Aires. A última parada da embarca-
ción fora no peirao da Coruña e alí, ante a previsión de tormenta, decidiran anti-
cipar a saída para chegar canto antes a Vilagarcía. Pero esa noite, á altura da Illa 
de Sálvora, tras superar Cabo Vilán, a tormenta gaña intensidade e prodúcese o 
naufraxio. 

Só sobreviviron 56 dos 270 pasaxeiros, entre os que se incluían algúns membros da 
tripulación. O fareiro de Sálvora foi o primeiro en dar a voz de alarma e os habitan-
tes de Sálvora e de Ribeira convertéronse en heroes e heroínas no rescate de náu-
fragos. De entre eles, cómpre salientar a valentía de tres mulleres novas (Cipriana 
Oujo, Josefa Parada e María Fernández) que conseguiron salvarlles a vida a unhas 
vinte persoas. Cumpriron tamén un papel importante o capitán do barco, Esteban 

ES0000000071005 858199_Guia_Noite_de_temporal_66958.indd   2 07/11/2017   11:36:08



N
o

it
e

 d
e

 t
e

m
p

o
ra

l ·
 P

re
se

n
ta

c
ió

n
 d

a
 o

b
ra

© 2017, Santillana Infantil y Juvenil, S. L. e Edicións Obradoiro, S. L.

2

García, que foi o último en abandonar o vapor e antepuxo a vida dos pasaxeiros á 
súa propia, e o segundo oficial, Luís Cebreiro.  

A obra constrúese en capítulos que ofrecen unha visión do sucedido desde os pro-
pios personaxes protagonistas. Isto outórgalle unha perspectiva múltiple dos feitos 
sen perder o asunto central. Trátase dunha historia coral, que conxuga a fidelidade 
aos feitos históricos coa ficción dos sentimentos e dos pensamentos dos persona-
xes que a viven.

Por que lela?
Noite de temporal é unha entretida novela de grande interese que sitúa o lector pe-
rante un episodio  tráxico e real, relacionado con naufraxios históricos na costa ga-
lega e quizais non moi coñecido entre a mocidade. Atrae o feito de ser un relato que 
se mantén fiel aos datos, sen facer unha distorsión do papel dos personaxes, vítimas 
e rescatadores; pero que vai máis alá afondando na súa psicoloxía. 

A achega do libro ao desenvolvemento 
das competencias

Competencia lingüística

Diferenciar elementos de ficción e reais na narración literaria. 

Analizar e explicar elementos  narrativos. 

Competencia social e cívica

Descubrir o poder da literatura para recrear episodios da historia  

e as implicacións e actuacións humanas.

Fortalecer o concepto de solidariedade e a conciencia grupal  

dunha comunidade de habitantes.

Iniciativa e emprendemento

Potenciar a capacidade de decisión e actuación ante situacións 

inesperadas ou perigosas.

Educación en valores
Os personaxes da obra constitúen un exemplo de solidariedade e de valentía, tanto 
os masculinos coma os femininos; mulleres e homes arriscan as súas vidas do mes-
mo xeito para axudar os náufragos. Tamén é interesante reparar en como se aborda 
a axuda dos habitantes de Sálvora, demostrando que entre a xente do común ta-
mén hai heroínas e heroes. 

ES0000000071005 858199_Guia_Noite_de_temporal_66958.indd   3 07/11/2017   11:36:08



© 2017, Santillana Infantil y Juvenil, S. L. e Edicións Obradoiro, S. L.

N
o

it
e

 d
e

 t
e

m
p

o
ra

l ·
 P

ro
p

o
st

a
 d

e
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s

N
o

it
e

 d
e

 t
e

m
p

o
ra

l ·
 P

ro
p

o
st

a
 d

e
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s

43

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Ler e comprender

Unha historia real · Actividade 1

Cómpre resaltar o feito de que a obra estea baseada nun acontecemento real oco-
rrido nos inicios do século XX que forma parte da memoria colectiva e da historia 
dos naufraxios na costa galega. Posto que nos deteremos máis adiante nos persona-
xes implicados e na análise de detalles concretos da súa participación, nesta primeira 
achega á novela, propoñemos que os alumnos e as alumnas compartan impresións 
xerais da lectura: que aspectos lles resultaron máis impactantes ou lles chamaron a 
atención, que aprenderon ou descubriron grazas á novela, cal é para eles o tema prin-
cipal e se atopan outros temas secundarios que subxacen na historia, en que xénero 
novelístico a encadran… Trátase de facelos conscientes de diversos aspectos que po-
den xurdir tras a lectura e que poden variar duns lectores a outros.  

De o considerar oportuno, aproveitamos para falar a nivel xeral do concepto de no-
vela histórica ou narrativa de ficción histórica. Salientamos a base deste subxénero: 
o feito real convértese na estada do argumento e créase a ficción a partir de perso-
naxes reais. Relemos e comentamos cos alumnos palabras do autor ao respecto e  
despois propoñemos que enumeren feitos reais e outros que consideren ficticios. 

«Esta novela está baseada en feitos reais. Todos os seus personaxes existiron 
e a maior parte das súas accións atópanse documentadas na prensa da época 
e en traballos posteriores. Os diálogos que manteñen, os seus pensamentos e 
parte da súa personalidade son, por suposto, froito da ficción.» (páxina 7)

«Desexo deixar moi claro que esta novela é unha ficción, que se basea nun 
acontecemento e nuns personaxes reais, pero que os transcende, xa que elabo-
ra unhas personalidades que son só froito da imaxinación do autor e que segu-
ramente difiren da maneira de ser das persoas que tiveron unha existencia 
histórica… Esforceime en revisar todo o material que puidese achegar infor-
mación sobre as características humanas de cada un deles, e a partir de aí 
deixei que o maxín completase o resto… procurei facelo sempre co maior res-
pecto posible, e que en caso de diverxencias entre as fontes, optei por aquilo 
que en conciencia me pareceu máis verosímil.» (páxina 123)

Tamén será interesante deternos en observar as fotografías que completan a obra 
(páxinas finais, 125 a 133): as imaxes do barco, do faro da illa de Sálvora, das persoas 
reais que participaron nos feitos (pasaxeiros e veciños do lugar), das noticias de pren-
sa….; esta información axuda en gran medida a facer máis patente o contexto e a 
realidade deste suceso.
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O mar e a vida  

Atendendo á relevancia da obra como transmisora dun episodio da historia galega, 
cómpre dedicar especial atención á imaxe que esta transmite sobre o mar e a rela-
ción das persoas que viven del. Será inevitable falar do mar como unha forma de 
vida, un importante recurso económico e tamén unha vía de escape na procura de 
mellores condicións de vida, en conexión coa emigración que realizaba longas via-
xes en transatlánticos cara a América. A respecto disto destacamos que, nas últi-
mas décadas do século XIX e as primeiras do XX, os portos da Coruña e de Vigo 
eran os máis importantes no embarque de emigrantes rumbo «ás américas» espe-
cialmente con destino a Cuba, Arxentina, México, Uruguai… e tamén, Nova York.

Pode facerse unha achega a algunhas profesións mencionadas na obra e relaciona-
das co mar, xa dentro da embarcación (capitáns, maquinistas, oficiais…) xa en terra 
(torreiro, axudante de mariña…).

A cronoloxía dos feitos · Actividade 2

A novela achega importantes datos cronolóxicos e xeográficos. Detémonos nesta 
actividade na secuencia de feitos puntuais e reais do naufraxio. Esta axuda a enten-
der como transcorreu a traxedia, as consecutivas reaccións de cada personaxe así 
coma o resultado final do suceso. 

En determinados momentos, o narrador, igual ca un cronista, vai dándolle ao 
lector referencias que axudan a seguir a temporalidade e o devir dos acontece-
mentos. O relato vai do acontecido desde o embarrancamento no con de Lapegar, 
pouco despois da 1:30 da madrugada do día 2 de xaneiro de 1921, deica a chegada 
do pesqueiro Rosiña, sobre as 10:30 da mañá, para axudar nos labores de salva-
mento. 

O obxectivo da actividade é extraer a secuencia cronolóxica en que se desenvolve o 
naufraxio, sintetizando a información principal. Ofrecemos na ficha as referencias 
de horas aproximadas que dá o narrador e a páxina en que aparecen, para que os 
alumnos lembren e sinteticen os datos principais. Se se considera oportuno, pode 
suxerírselles que realicen a actividade en parellas, de xeito que acorden o que van 
incluír en cada tramo. 

O naufraxio desde os personaxes · Actividade 3

Os personaxes son un elemento fundamental na obra, e o autor preséntaos mos-
trando datos biográficos pero tamén os seus pensamentos. A dualidade entre reali-
dade e ficción a través da que se constrúe a obra é un factor importante na novela. 
Será de interese indagar sobre como están construídos os personaxes, distinguindo 
o que é a figura histórica da literaria. 
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Na ficha propoñémoslle ao alumnado unha actividade que consiste en asociar e 

completar  datos que son plenamente obxectivos (nome propio, idade, orixe, ocupa-

ción, conexións ou parentesco, actividade profesional…) e trazos das súas persona-

lidades. Ao rematar, contrastamos os resultados e invitamos os alumnos a imaxinar 

se cren que o xeito en que o autor concibiu os personaxes se axustaría ou non a 

como eran esas persoas e se lles resultan cribles.  

O mapa dos feitos · Actividade 4

Nesta ocasión proponse a localización dos sitios concretos onde se producen os 

acontecementos principais. Propoñemos que os alumnos sitúen algunhas das ac-

tuacións máis relevantes do naufraxio no mapa da illa de Sálvora. Trátase de que 

completen o ocorrido en cada punto referenciado cos datos ofrecidos e outros que 

queiran engadir. Con esta plasmación, créase unha visión máis completa do acon-

tecido ao tempo que se ofrece un relato gráfico-espacial. 

A estrutura da novela e o narrador 

Aproveitamos para diferenciar dous aspectos xerais sobre a estrutura dunha nove-

la: a organización interna e a externa. 

En canto á estrutura interna, podemos determinar, a partir do traballo da  ficha 2 

(cronoloxía dos feitos), que o relato se presenta seguindo unha orde lineal: a pre-

sentación do suceso nos primeiros capítulos da novela; o nó argumental segundo 

se vai desenvolvendo o naufraxio e todo o ocorrido en relación con el; e o desenlace 

final, co resultado do acontecido unha vez rescatados os sobreviventes. 

No que se refire á organización externa, observamos unha distribución en capítu-

los, encabezados co nome dalgúns protagonistas. Propoñemos facer un reconto 

deses títulos, e descubrimos que dous deles: Luís Cebreiro (o segundo oficial do 

barco) e Esteban García (o capitán) encabezan máis dun capítulo e que Luís Cebrei-

ro destaca sobre os demais (sete capítulos encabezados co seu nome). Será intere-

sante establecer unha valoración sobre este aspecto explicando por que o autor 

faría esta distribución e se cren que este personaxe ten máis peso ca os outros. 

Outro importante aspecto da obra é o tipo de narrador utilizado: un narrador om-

nisciente que coñece os íntimos e últimos pensamentos de cada personaxe (por 

exemplo: «O último pensamento de Carlitos será para seus pais.») Pedimos que os 

alumnos identifiquen o narrador, achegando exemplos concretos do texto, e que 

valoren e xustifiquen tamén esta elección por parte do autor.  
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Momentos e reflexións · Actividade 5

Os feitos van encadeándose nunha secuencia que marca o desenlace tráxico e 
terrible. No devir do naufraxio mestúrase as accións e as reflexións dos perso-
naxes respecto do que están vivindo. Observamos que o narrador extrae nestes 
intres os pensamentos máis íntimos, e é aquí onde se atopa marcado o elemento 
de ficción. Detémonos nesta actividade nalgúns dos momentos clave do naufra-
xio e nas reflexións que provocan nos personaxes. 

Investigar

Naufraxios históricos 

Afirma o investigador Rafael Lema, «a costa galega é o tramo marítimo con máis 
naufraxios documentados do Atlántico e do mundo, coa Costa da Morte como epi-
centro». Será interesante propoñerlle ao alumnado un exercicio de investigación e 
busca de información relacionada coa historia dos naufraxios nas costas galegas. 
Animámolos a que, organizados en grupos, busquen, seleccionen e preparen unha 
presentación que recolla os acontecementos e datos máis destacados. Poden facer 
esta investigación a través de Internet e outras fontes de información. 

O mar na nosa cultura 

O mar deixa unha importante pegada na nosa cultura popular (lendas, crenzas e 
contos populares) e está presente en moitas obras literarias de todos os xéneros: 
teatro, poesía e narrativa. Preguntamos por algunhas que coñeza o alumnado. 

Nun momento da novela o narrador introduce un coñecido verso do Manuel Anto-
nio, un dos poetas do mar.

«E custa, dóenlles as mans, mesmo encalecidas por anos de traballos, acám-
branselles os músculos polo afán continuado e repetitivo, pero ninguén me-
llor ca eles entende o que é perderse no océano, saben ben da soidade in-
mensa do mar que os iguala a todos, son pescadores e polo tanto comprenden 
que unha vez que se abandona a costa os mariñeiros van ficando sós, o mar, o 
barco e mais nós.»

Animamos os alumnos a buscar o texto íntegro deste poema, lelo na aula e contra-
poñer a imaxe do mar que ofrece o poema coa que nos achega a novela.

Tamén se lles pode propoñer que recollan exemplos de fraseoloxía relacionada co 
mar, para tomar conciencia da importancia que este ten no imaxinario colectivo 
galego.
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O Titanic orixinal e o «Titanic galego» · Actividade 6

O naufraxio do vapor Santa Isabel foi comparado en ocasións co do Titanic, o máis 
grande transatlántico construído nesa época e alcumado «o buque dos soños». O 
Titanic afundiuse tras chocar contra un iceberg a noite do 15 de abril de 1912 e na 
traxedia pereceron arredor de 1500 persoas das 2200 que viaxaban a bordo. 

Pedímoslle ao alumnado que indague sobre este famoso naufraxio co fin de con-
trastar a información dos dous desastres e establecer semellanzas e diferenzas. 

Que pasaba no mundo arredor de 1921? 

Na obra atopamos poucas referencias históricas e sociais nas cales non se detén 
o autor, pero que nos serven para contextualizar o relato. Podemos lembrar eses 
fragmentos e ao fío destas pequenas pinceladas, indagar e establecer unha con-
versa sobre os feitos a que se alude:

 • «Tomás agarda con ansia que rematen as obras do novo faro, que avanzan 
con moita lentitude, pois coa Gran Guerra de Europa as subministracións 
van chegando con atraso desesperante…» (páx. 53) 
Aproveitamos para preguntar cal é a Gran Guerra á que se refire e o que 
saben dese conflito.

 • «Se saen desta, de feito, tras desembarcar a pasaxe en Cádiz, é posible que 
sigan viaxe cara ás Canarias, e despois a Fernando Poo, a colonia española en 
África ecuatorial, para a que, por certo, levan desmontado en varias caixas un 
altar que embarcaron na Coruña, e de onde volverán vía Canarias cun 
cargamento de plátanos.» (páx. 33)  
Propoñemos que os alumnos expliquen o que saben sobre as colonias da 
África ecuatorial e a súa historia.

Pode suxerirse tamén que completen esta contextualización recollendo feitos 
históricos, sociais e culturais de relevancia en Galicia, en Europa e en América, no 
primeiro cuarto do século XX, arredor dos anos 1920 e 1921.

O código Morse 

Dise na obra que «o Santa Isabel, construído hai só cinco anos coa tecnoloxía máis 
avanzada para a época, incorpora unha estación de telegrafía, un adianto que ofre-
ce seguridade á tripulación e á pasaxe.» (páx. 32)

Paga a pena que os alumnos se acheguen ao código Morse (sistema telegráfico de 
sinais en que unha serie de puntos, raias e espazos, combinados, poden formar 
palabras, números e outros símbolos) buscando información sobre o creador e o 
sistema e que valoren a súa importancia no seu momento. 
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Debater

Uns protagonistas heroicos 
Propoñemos analizar cos alumnos as características que van facendo dos persona-
xes heroes e heroínas. A partir dun diálogo de grupo enumeramos valores dos pro-
tagonistas, como a solidariedade que mostran, a sensibilidade, a seguridade, a des-
treza e a valentía, a coraxe e a intrepidez con que afrontan as situacións e o 
desinterese nas súas accións. 

Podemos atopar estes valores, por exemplo, nas actuacións dalgúns dos personaxes 
como o fogueiro Manuel Flórez (páxinas 38-39); Juana Bustos e o seu marido, 
Pedro Paz (páxinas 68 a 70); ou na decisión de Luís Cebreiro (páxina 79-80).

Reportaxes sobre o Santa Isabel 
Se ben a obra ofrece abonda información complementaria, no apartado «Recoñe-
cementos», animamos o alumnado a ver algunha reportaxe elaborada sobre o suce-
so. En YouTube atopamos algúns (por exemplo «A traxedia do vapor-correo Santa 
Isabel», na canle Ribeira na historia con guión e dirección de Xosé María Fernández 
Pazos; ou a información do programa da TVG «Vivir o mar» sobre a exposición do 
naufraxio do Santa Isabel que se realizou no auditorio de Ribeira no ano 2015. Este 
material audiovisual pode ser tamén de utilidade para apoiar as actividades de re-
flexión e de debate propostas.

Debemos arriscarnos?
Sabemos que a tripulación axudou os pasaxeiros, que o capitán foi o último en 
abandonar o barco, antepoñendo a seguranza do resto á súa propia, e que inda que 
o naufraxio rematou con máis mortos ca vivos, a axuda da xente de Sálvora permi-
tiu que houbese sobreviventes. 

En situacións extremas de perigo, as persoas podemos reaccionar de maneira ines-
perada. Con todo, debemos ser conscientes de que o xeito en que actuemos neses 
momentos vai ser clave para obter un ou outro desenlace. A partir desta idea, pro-
poñemos un debate ou reflexión conxunta a través de cuestións como:

 • Ante unha situación como a relatada na obra, ¿que poderiamos facer?

 • Que é máis importante, a seguridade individual ou a colectiva?

 • Debemos antepoñer a vida dos demais á nosa propia? 

 • Á hora de intervir nunha situación de perigo, a quen debemos axudar 
primeiro? 

 • Cales serán os límites entre a valentía e a inconsciencia?
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Establecemos un coloquio para que participe toda a aula e en que as opinións es-
tean fundamentadas en argumentos. Camiñaremos cara a unha conclusión basea-
da en que debemos axudar mais… a axuda só serve se non incrementa o perigo.

Mulleres valentes e algo máis

Na páxina 73 atopamos un fragmento en que as tres mulleres que participaron no 
salvamento dos náufragos do Santa Isabel debaten e reflexionan sobre se deben ou 
non participar no rescate: 

«–Hai que ir aló– di de repente.

Josefa Parada e Cipriana Oujo mírana durante uns segundos, a primeira asen-
te reflexiva, a segunda fixa a ollada nas mans, que frega nerviosa. Josefa Para-
da é a máis vella das tres, con trinta e dous anos vividos, todos eles, en Sálvora. 
O que diga ela será, ben seguro, determinante. Con todo, ningunha das dúas 
abre a boca. 

–Non vos parece? –insiste María ao cabo duns segundos.

As tres mulleres, reunidas na casa de Josefa, toman unha cunca de leite quente 
para recompoñeren o corpo destemperado pola madruga […]  

–Se cadra si –di Josefa pensativa.

–O que? –pregunta Cipriana ao bordo do escándalo.

–Queda unha dorna na praia dos Bois –di María–, e a esa pobre xente halle fa-
cer falta calquera axuda. 

–Pero nós somos mulleres– apunta Cipriana. 

–E que?– pregunta Josefa cun escintileo de orgullo nos ollos–. Acaso non te-
mos brazos? E logo non sabemos bogar coma os homes? Porque para ir ao 
peixe ou ao polbo ben que valemos.»

A partir deste fragmento, propoñemos que o alumnado reflexione sobre a discusión 
que manteñen e os argumentos que cada unha ofrece. Nestas tres personaxes atopa-
mos opinións contrapostas. María amósase totalmente disposta a actuar; Cipriana, 
sorprendida ante esa posibilidade, mostra un sentimento de inferioridade con respec-
to aos homes e Josefa, malia dubidar nun primeiro momento, sente orgullo por ser 
tan válida e valente para traballar no mar ao igual que calquera outra persoa, indepen-
dentemente de ser home ou muller. Preguntamos que opinan sobre a súa decisión fi-
nal de actuar, se pensan que fixeron ben ou debían agardar polos homes. Conducimos 
o debate para afondar na idea de que o xénero non inflúe nas nosas capacidades. O 
mérito destas mulleres non reside no feito de ser mulleres, senón en que axudaron a 
quen o precisaba e ao mesmo tempo demostraron a súa valía.
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O plan de actuación 

O naufraxio do Santa Isabel amósanos a importancia de contar cunha boa organi-

zación e cun plan de actuación coordinado para afrontar situacións de risco cando 

se producen. En relación con isto, presentámoslles aos alumnos a posibilidade de 

imaxinar que son veciños ou veciñas de Sálvora e que se deciden a actuar. Pedímos-

lles que elaboren unha listaxe de propostas de axuda ante esta situación. Finalmen-

te poñerán en común as súas ideas coas do resto da aula para discutir en conxunto 

que propostas serían máis útiles e efectivas.

Crear

O meu capítulo da traxedia . Actividade 7

Propoñémoslle ao alumnado que se meta no papel de pasaxeiro do Santa Isabel. 

Escribirán un capítulo que engadir á obra. Este debe levar por título o seu nome e 

primeiro apelido, seguindo o modelo do libro. Relatará o seu papel no naufraxio en 

terceira persoa, como o vive, como actúa e que acontece coa súa vida. O feito de que 

non o escriban en primeira persoa axuda a manter a dialéctica entre a realidade e a 

ficción, creando así un texto de ficción con aspecto de crónica.

Unha carta moi persoal 

Outra alternativa de actividade de creación consistirá en que os alumnos se poñan 

no lugar dun parente dos falecidos e escriban unha carta de agradecemento aos 

veciños de Sálvora. 

Titulares de prensa 

Igual que o tería hoxe en día, o afundimento do transatlántico con tantas vítimas  

tivo moito eco nos medios de comunicación do momento. Propoñemos elaborar 

titulares relacionados co suceso e despois comparalos con algúns dos documenta-

dos na época. 
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Noite de temporal
Manuel Núñez Singala

NOME:         CURSO:  

1. Unha historia real

 • Antes de ler a novela, oíras falar do chamado «Titanic galego»? Cal é a túa 
impresión xeral do que liches sobre este naufraxio? 

 

 

 • Gústanche os relatos baseados en feitos históricos e reais? Prefires este tipo 
de relatos na literatura ou no cine? Por que? 

 

 

 • Lembra algunha novela que relate unha historia baseada en feitos reais 
e conta brevemente cal é o tema que desenvolve.
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2. A cronoloxía dos feitos

Ao longo da novela, o narrador vai indicando a hora aproximada en que ocorren 
os principais feitos esa noite do 1 ao 2 de xaneiro de 1921.  
Na seguinte táboa recollemos esas referencias horarias e a páxina en que se men-
cionan. A partir delas sintetiza o ocorrido.

1:30 h 
(páx. 11)

1:35 h 
(páx. 15)

1:45 h 
(páx. 20)

2:30 
(páx. 41)

3:30 h 
(páx. 55)

5:00 h 
(páx. 57)

6:00 h 
(páx. 67)

7:00 h 
(páx. 62)

7:30 h 
(páx. 76)

8:00 
(páx. 88)

10:30 h 
(páx. 99)
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3. O naufraxio desde os personaxes 

A continuación enumeramos algúns dos personaxes da tripulación do Santa Isabel. 

Relaciona cada nome propio cos datos persoais que lle corresponda e engade máis 

información sobre el: personalidade, actuación durante o naufraxio, se se salvou…

Luís Cebreiro

zz

Esteban García

Angel Lozano

Miguel Calvente

Carlos Verdier

Agregado do capitán. 16 anos. De Cádiz. 

Maquinista. 65 anos. De Málaga.

Radiotelegrafista. 30 anos. Alacantino. 

Capitán. 33 anos. Catalán. 

Segundo oficial. 26 anos. Ferrolán.  
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3. O naufraxio desde os personaxes  (continuación)

Estoutra lista contén algunhas das persoas que estaban en terra e que cumpriron 
diferentes funcións no rescate. Anota a información que lembras delas e da súa 
actuación.  

Torreiro de Sálvora: 
Tomás Pagá

Homes de Sálvora: 
Juan Parada,  

Juan Fernández  
e Manuel Caneda

Mulleres de Sálvora  
María Fernández, 

Josefa Parada 
e Cipriana Oujo

Axudante de Mariña  
de Ribeira: 

 Gabriel Basterrechea

Mariñeiro do pesqueiro 
Rosiña: 

Antonio Callón
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4. O mapa dos feitos

Coloca no mapa as referencias co código numérico. 

1. Lugar onde embarranca o Santa Isabel.

2. Aquí estaba a primeira persoa que descobre o barco embarrancado. 

3. Tres mulleres da illa saen nunha dorna polbeira cara ao lugar do naufraxio.

4. Lugar onde levan os náufragos e os cadáveres recollidos.  

5. Onde os veciños de Sálvora reciben a noticia do afundimento. 

6. Aquí as tres mulleres recollen a lancha de salvamento número 8.

7. Sitio a onde chega nadando Luís Cebreiro, o segundo oficial. 

zzzz zzz zz zz zz zz zz

 

 

 

 

 

 

Praia dos Bois

Praia do Almacén

Punta do  
Castelo

Punta Pirula

Faro de Sálvora

Con de Lapegar

Aldea

Punta Besugueiros
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5. Momentos e reflexións
Perante as situacións que viven e os momentos da traxedia, o narrador descóbre-
nos os pensamentos dos personaxes.   
Le e explica o motivo das seguintes reflexións.  

 • Capitán do Santa Isabel, Esteban García:  «…sente o deber de facer algo  
e, pouco a pouco, vai agromando a idea de ir na procura de auxilio.  
Se o seu destino é perecer, que sexa de maneira activa e honrosa,  
buscando a salvación para os outros." (páx. 102)

 

 

 • Pasaxeira do Santa Isabel, Juana Bustos: «… non é momento de reproches,  
se saen vivos desta xa haberá tempo para recriminacións. Dende logo,  
o que ten claro é que nunca máis volverá embarcar.»  (páxs. 66) 

 

 • Segundo oficial, Luís Cebreiro: «… sente vergoña de ter pensado  
por un momento que estas persoas que acaban de lle salvar a vida  
e lle vendan agora os pés con tanta entrega puidesen ser saqueadores  
que desexasen aproveitarse da súa indefensión.» (páx. 94)
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6. O Titanic orixinal e o «Titanic galego» 

Cos datos que sobre o barco ofrece o libro (páxinas 14, 17, 43…), completa esta fi-

cha informativa: 

 •  SANTA ISABEL

Data do afundimento

Lugar e causa

Número de pasaxeiros, falecidos e sobreviventes:

Características do transatlántico:

 • Elabora un debuxo esquemático situando algúns dos datos anteriores.
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6. O Titanic orixinal e o «Titanic galego»  (Continuación)
Busca información sobre o famoso Titanic e o seu afundimento para responder 
estas cuestións: 

 • TITANIC

Data do afundimento:

Lugar e causa:

 

Número de pasaxeiros, falecidos e sobreviventes:

 

Características do transatlántico:

 •  Cres que é comparable a traxedia do Santa Isabel coa do Titanic? Por que foi 
alcumado co nome destoutro transatlántico?

 

 • Busca e apega unha foto do Titanic ou fai un debuxo esquemático del.  
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7. O meu capítulo da traxedia
 • Imaxina que formas parte da pasaxe do vapor Santa Isabel e escribe un breve 

relato de como viviches o naufraxio. 
Encabeza o texto co teu nome e sigue o mesmo procedemento narrativo  
do libro: un narrador omnisciente que coñece todo sobre ti.
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Test de comprensión lectora

En cada unha das seguintes preguntas, elixe a resposta que consideres procedente 
para ver se entendiches e lembras detalles importantes da novela.

1. Cando ocorreu a traxedia do afundimento?

a  A noite do 1 ao 2 de xaneiro de 1821.
b  A noite do 1 ao 2 de xaneiro de 1921.
c  A noite de Nadal de 1921.

2. Cantas persoas viaxaban a bordo do Santa Isabel?

a  Máis de mil persoas.
b  Arredor de cen persoas.
c  Un total de 270 persoas.

3. De onde saíra o barco e cal era o porto a onde se dirixía?

a  Saíra do porto de Vigo e ía cara á Coruña.
b  Saíra do porto da Coruña e ía cara ao de Vigo.
c  Saíra do porto da Coruña e ía cara ao de Vilagarcía.

4. Onde viaxaban os pasaxeiros de terceira clase?

a  Nos camarotes que estaban na parte inferior.
b  Na cuberta do barco.
c  Nos camarotes que estaban na parte superior.

5. Quen foi a primeira persoa en dar comunicación do embarrancamento  
do barco?

a  Foi un pescador que volvía de poñer a salvo a súa dorna.
b  Foi o torreiro do faro da illa.
c  Foi un telegrafista da vila de Ribeira.
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Noite de temporal
Manuel Núñez Singala

NOME:         CURSO:  

6.  Por que había tan pouca xente na illa de Sálvora?

a  Porque a illa estaba deshabitada case todo o ano.
b   Porque a maior parte dos habitantes fora pasar o Nadal coa familia  

no continente.
c  Porque na illa só estaba vivindo o fareiro.

7. A quen lle chamaban O Chispas e por que?

a  A Luís Cebreiro, porque era un home moi corpulento.
b  Ao telegrafista porque ese é o alcume que reciben normalmente.
c   Ao capitán do barco porque era unha persoa con moitos anos  

de navegación.

8. Como foron as tres mulleres de Sálvora a axudar a recoller náufragos?

a  Nunha dorna polbeira. 
b  Foron nadando.
c  Nunha lancha de motor.

9. A que vila foron pedir axuda Manuel Caneda e outros veciños de Sálvora?

a  A Vilagarcía de Arousa.
b  A Ribeira.
c  Á Pobra do Caramiñal.

10. Cal destas afirmacións non é correcta?

a  Luís Cebreiro non subiu ao bote número 8 por non afundilo. 
b   O fogueiro Manuel Flórez morreu no interior do barco despois  

de desafogar as caldeiras e evitar a súa explosión.
c   O capitán pereceu no interior do barco cando este partiu  

en dous e se afundiu. 

22
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2. A cronoloxía aproximada dos feitos
1:30: O temporal aperta forte.
1:35: O segundo oficial comeza a adormecer na súa liteira.
1:45: A visibilidade é moi mala. O capitán decide manter o rumbo con velocidade 
reducida. 
2:30: O barco embarrancou hai uns minutos. A tripulación intenta organizar  
o salvamento da pasaxe.
3:30: O torreiro, alertado polo seu can, sae do faro e descobre o barco 
embarrancado no con.
5:00: O torreiro chega á aldea para dar aviso aos veciños. Dous deles saen cara  
a Ribeira para dar aviso e outros tres cara á zona do naufraxio para socorrer 
náufragos.
6:00: Escenas tráxicas no barco. Os poucos pasaxeiros que quedan sobre o barco 
resisten sobre a cuberta como poden.
7:00: Dous veciños de Sálvora chegan ao porto de Aguiño para ir dar noticia  
á Axudantía de Mariña. 
7:30: Comeza a abrir o día e as mulleres de Sálvora levan unha hora remando 
cando chegan á altura da praia do Almacén. 
8:00: Os dous veciños de Sálvora chegan a Ribeira e dan aviso do naufraxio  
na Axudantía de Mariña.
10:30: O barco pesqueiro Rosiña chega á zona do naufraxio para axudar  
no rescate.

3. O naufraxio desde os personaxes.

Luís Cebreiro-Segundo Oficial.  
Esteban García-Capitán.  
Angel Lozano. Radiotelegrafista.  
Miguel Calvente. Maquinista.  
Carlos Verdier- Agregado do capitán. 

4. O mapa dos feitos

De esquerda a dereita e de arriba a abaixo: 2, 7, 1, 3, 5, 4, 6.
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6. O Titanic orixinal e o «Titanic galego»

SANTA ISABEL: Afundiuse a noite do 1 ao 2 de xaneiro de 1921.  
A causa foi o embarrancamento no con fronte á illa de Sálvora por causa  
dun temporal. O barco tiña 90 metros de eslora por 13 metros de manga forrados 
de aceiro remachado. Fora construído había cinco anos coa tecnoloxía máis 
avanzada para a época, incorporaba unha estación de telegrafía, un adianto  
que ofrecía seguridade á tripulación e á pasaxe. Da súa gran cheminea saía  
o fume negro da combustión do carbón. Levaba 8 botes salvavidas, e constaba  
de 5 niveis. 

TITANIC: Afundiuse a noite do 14 ao 15 de abril de 1912, durante a súa viaxe  
de inauguración desde Southampton (Inglaterra) a Nova York. Catro días  
despois de partir, chocou contra un iceberg ao sur de Terranova. 
Das 2223 persoas que ían a bordo, morreron 1514. A gran maioría dos falecidos 
eran inmigrantes irlandeses, británicos e escandinavos. Só levaba botes 
salvavidas para 1178 pasaxeiros. Fora construído en Belfast e era propiedade  
da navieira White Star Line. Contaba con 9 cubertas, 28 metros de manga,  
269 metros de eslora, 2 hélices laterais de 3 pas, 1 hélice central de 4 pas;  
29 caldeiras alimentadas por 159 fornos de carbón…

Test de comprensión lectora
1b; 2c; 3c; 4a; 5b; 6b; 7b; 8 a; 9b; 10c.
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