
Aínda que a contenda estaba finalizando, no concello deNigrán
como en tantos outros lugares de Galicial, creáronse campos de tra-
ballo para os detidos, con isto realizábanse obras de infraestructura,
activábanse xacementos minerais, construíanse estradas... o que viña
moi ben de cara as innumerables necesidades que naqueles momen-
tos había e ca ventaxa que se conseguía cunha mano de obra barata e
"sumisa".

En Nigrán creouse no ano 1938 un campo de traballo para presos,
seu cometido era construír á estrada cara o cumio así como facer o
campo de tiro e de baterías de cañóns de Monteferro. A falanxe e o
exército encargábanse da súa custodia, distribuíndo o tempo de tra-
ballo e lecer do seguinte xeito:

Diatnas 6 damañán.
Limpezade6aTfumañán.
Almorzoós7 damafuin.
Horas de trabalb, de I a 12 e de 13 a 17 h¡¡ras da tarde.
Hora de silencio, ás l0 da noite.

Os domingos eran días "francos" polo que tocaba diana ás oito da
mañán e o único ó que estaban obrigados os alí detidos era á asisten-
cia á misa ás dez e media da mañán, seguindo cas máximas e idearios
do novo goberno.

Será o o xefe de milicias da falanxe, Adolfo Besada, quen faga
unha relación detallada, o oito de xaneiro de 193g, dos utensiliose
armamento que teñen os que están ó coidado dos presos de panxón:

4 mosquetones, n" de cerrojo 1288 Oviedo 1926
4 mosquetones, n" de cerrojo 5177 Oviedo IgIg
4 mosquetones, n" de cerrojo ll72 Oviedo Ig23
4 mosquetones, n" de cerrojo 4572 Oviedo 1926
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Cartuchos de guena
Trespiés
Ollas de 50 plazas
Garrafones
Vasos de aluminio
Botellas
Tablas
Banquillos

50
I
3
I

20
16
30
20

O número de reclusos traballadores variaba según a época, con
feccionábase unha lista dos mesrnos nos que se especificaba o nome,,
a profesión, de onde era natural e o número que se lle asignaba. En
maio dese ano vinte eran os presos que traballaban na construcción
do campo e estrada de Monteferro:

l. Antonio lglesias Fernández
2. Bernardo Rodríguez Palma
3. f;uciano Ramos
4. Herrnenegildo López Pérez
5. Víctor Carballo Iglesias
6. Rafael Gómez Novoa
7. Severino Domínguez Rey
8. José Otero Rodrlguez
9; Ernilio Alvarez Lorenzo
1 0. Alberto Gon zález F er nández
i 1. Vicente Vilas
12. José Labardero Fernánd,ez

13. José García Eoyanes
14. Ricardo Agray Murguirán
15. Armando Miranda Conzález
16. Dámaso Barcia, Mhrtfn
17. l,uís Bareiro Salgado,
18. Francisco Sánchez Martín
19; Rafael Feneda Fernández
20, José María GonzáLez

Xornalei¡o
Mariñeiro
Mariñeiro
Albañil
Mariñeiro
Feón

Mariñeiro
Cabo da Armada

Alb¿ñil
Fontaneiro
Zapateiro

Labrador

Labrador
Xornaleiro
Peón

Peón

Xornaleiro
Xornaleiro
Peón

Peón

Madrid
Moaña
Moaña
Vigo
Cáceres
Pontevedra

.Portonovo
Ferrol
Vigo
O Rosal
Porto do Son

Lugo
A Coruña
Biltrao
Asturias
Bilbao
Bilbao
Fálencia
Burgos
Bilbao

Ó'rematar a guerra rnoitos dos soldados que esfiveran no f,reÍlte
defendendo a causa nacional son enviados; a traballar tamén en
Monteferro;
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José Areal: "Antes para subir ó rmonte había,que ir por uh
carreiriño pequeno, despois da guerra viñeron presos de

fóra a facer a estrada e tamén a tnantar as baterías de
canóns, non había ningún de aquí, eran dé Bilbao, de
Castela,, algún de Moaña, lémbrome tamén dun de Vigo que
mo ffelt abrindo c amiño s."

O Reino: " Había que ir taballar a Peinador parq monta-lo
aeroporto, a Monteferro, aface-las bqterías ou estradas, ¡a
traballar gratis!, ¡a pica e pala!. Eufun un día de presta-
ción despois da guerra a facer as baterías de Panxón e

tamén era para abrir a estrad.a que leva ó cumio, o que máis
había traballandr¡ eran presos de fóra que os tiñan alí a
pico e pala."
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NOTA D9 CAPÍTULO
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