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Ficha Didáctica
VIGO, CENTRO DAS TELECOMUNICACIÓNS
EUROPEAS
DESTINATARIOS DA VISITA
E.S.O.
OBXECTIVOS
• Coñecer e valorar a nosa historia.
• Identificar e recoñecer o patrimonio histórico da cidade.
• Coñecer aspectos fundamentais da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
• Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar.
• Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de falar da historia, introducindo vocabulario básico (cable telegráfico submarino, cable coaxial, silo,
ETC, DAT, Via-Vigo, Casa Barcena...)
• Valorar a importancia dos sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina
e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural.

PREPARAMOS A VISITA
Esta ficha didáctica está basada nas investigacións do libro El Cable Inglés-El Cable Alemán:
José Ramón Cabanelas. Ed. Instituto de Estudios Vigueses. 2013
Enlaces  e información de interese que axudarán a preparar a visita:
http://www.vigoe.es/vigo/mas-vigo/item/4833-las-noticias-del-mundo-pasaban-por-vigo
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/05/29/140-anos-cable-ingles/818573.html
http://www.ievigueses.com/publicacion-es/items/via-vigo-el-cable-ingles-el-cable-aleman.
html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/galicia/1352481982_582149.html
http://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2014/09/24/puerto-vigo-estrena-jardines-cableingles/01101411552635594466697.html

DESCRICIÓN DO ESPAZO
No peirao de transatlánticos do Porto de Vigo existe unha zona axardinada que foi no seu día
espazo de almacenamento de cable telefónico. Este feito sírvenos de punto de partida para dar
a coñecer o momento no que a cidade se converteu no centro neurálxico das telecomunicacións internacionais. Isto sucedeu desde o último terzo do século XIX até os inicios do século
XXI.
Recoméndase a visita a este espazo hoxe musealizado para falar da historia das telecomunicacións entre Vigo e o resto do mundo.

GUIÓN DA VISITA
Do correo postal ao telegráfico
Ata o século XIX as comunicacións mundiais realizábanse a través de correo postal. Unha
carta viaxaba durante semana en carruaxes e barcos ata chegar ao seu destinatario. A invención do telégrafo cambiou radicalmente as comunicacións no mundo. Era un sistema que
permitía enviar mensaxes cun código case en tempo real a través dun cable eléctrico.
O primeiro telégrafo comercial foi patentado en 1837 polos británicos William Fothergill
Cooke e Charles Wheatstone, pero foi Samuel F.B. Morse o que, co sistema de codificación,
revolucionou as comunicacións a nivel mundial. Foi como a internet da época ao facer posible
que unha mensaxe puidera ser recibida polo seu destinatario noutro extremo do mundo en 24
horas, prazo imposible mediante correo postal.
Como funciona o telégrafo?
O telégrafo é un dispositivo que usa pulsos eléctricos para transmitir mensaxes codificadas
a través dun cable dende unha estación emisora a outra receptora, onde a mensaxe é descodificada. Non pode transmitir voces ou outros datos e usa só a codificación de pulsos para o
contido. O código máis famoso é o Código Morse. Usar o telégrafo supuña tender quilómetros
de cable eléctrico entre as estacións emisoras e receptoras.
E como se facía para enviar unha mensaxe?
Imaxinade que vivides no século XIX en Vigo e queredes mandar unha mensaxe a Barcelona.
Teriades que achegarvos á oficina de telégrafos na rúa Real aberta en 1858, encher un impreso
co destino e a mensaxe que quereriades enviar e pagar con selos de telégrafos tendo en conta
a extensión do mesmo. Se entrásedes dentro da sala onde os técnicos traballaban, veriades un
aparello que ten un pulsador enviando impulsos eléctricos a outro aparello receptor en Barcelona en forma de código de puntos e raias, que se imprimía nunha cinta instalada nunha roda e
que o telegrafista de Barcelona convertería en letras.

Actividade
Repartide na aula tarxetas co código morse impreso. Facede parellas para establecer unha sinxela conversación co compañeiro/a utilizando o código de puntos e
raias.

O Cable Inglés e Alemán
Tender cable por terra foi relativamente fácil pero cando quixeron mandar unha mensaxe dende Vigo a América, co Océano Atlántico de por medio, houbo que tender miles de quilómetros
de cable polo fondo mariño entre estes dous puntos.
Cando se resolveu tecnicamente este atranco xeográfico, Vigo entrou na historia das telecomunicacións a nivel mundial ao converterse na base atlántica de tendido de cable telegráfico
submarino. A cidade foi o centro neurálxico das telecomunicacións internacionais desde o
último terzo do século XIX até principios do século XXI. Todos os telegramas enviados desde
España a calquera lugar do mundo ían encabezados co termo VÍA VIGO xa que pasaban por
esta cidade.

En 1873 instalouse na cidade a empresa inglesa Eastern Telegraph Company Ltd, coñecida
como Cable Inglés, e que foi a empresa de telecomunicacións máis grande do mundo. Desde
Inglaterra partía cable ata as colonias inglesas orientais e toda Sudamérica e África. A primeira liña de cable conectou a principal estación internacional de telegrafía do mundo en Porthcurno (Cornualles, Inglaterra) con Vigo e Carcavelos (Portugal) co obxectivo de reforzar as
comunicacións de Inglaterra coa India.

Buque cableiro “Minia”, que tendeu en 1873 o cable telegráfico Vigo – Porthcurno
Sabedes como se tendía o cable telegráfico submarino?
O cable transportábase nun barco que o ía tendendo polo fondo mariño. Amarrábase nun
punto na costa, e o barco partía e soltaba pola proa todo o cable que tiña almacenado nas súa
bodegas ata chegar ao seu destino. No caso de Vigo, o cableado partía das oficinas da Eastern,
na rúa Real, e baixaba soterrado até a antiga praia das Baterías onde se amarraba, entre os
baluartes de San José e San Antonio.

En 1896 a Deutsch Atlantische Telegraphengesellschaft ou Cable Alemán ou DAT abriu oficina en Vigo co obxectivo de comunicar Alemaña coas súa colonias e, ademais, tender unha liña
con Estados Unidos.
As oficinas do Cable Inglés situáronse inicialmente na rúa Real, 20 e logo na rúa Principe, 31.
Coa chegada do Cable Alemán a Vigo en 1896 ambas compañías se instalan no edificio Casa
Bárcena construído en 1879, con entrada polos números 20-22 da rúa Velázquez Moreno.

Sabiades que neste edificio, obra de Jenaro de la Fuente, existía un reloxo na fachada que
permitía aos vigueses saber a hora? Todas as estacións telegráficas do mundo contaban cun
reloxo electromecánico nas oficinas, sincronizados co meridiano de Greenwich. A compañía
de Cable Inglés decidiu poñelo no exterior cara a rúa Velázquez Moreno.
A actividade destas dúas empresas mantívose até 1970, cando a tecnoloxía telegráfica é desprazada pola tecnoloxía coaxial telefónica e se instala na cidade Telefónica. Vigo será un dos
tres portos atlánticos europeos elixidos para acoller unha das bases para o almacenamento dos
cables coaxiais mundiais utilizados polas dez compañías máis importantes do mundo.

Cable telegráfico submarino

Cable coaxial

En 1986 a filial de Telefónica, TEMASA  (Telecomunicaciones Marinas, SA) constrúe as súas
instalacións no Porto, moi preto do que hoxe é o C.C. da Laxe. A empresa contará cunha nave
industrial con seis silos para cable coaxial telefónico, un edificio de oficinas proxectado polo
galego César Portela (hoxe espazo para as sesións do Porto de Vigo), e o buque cableiro “Altlántida”. No 2007 pechan as súas instalacións.

Actividade
Unha vez que rematemos a visita aos antigos silos no peirao de transatlánticos,
imos facer un pequeno paseo dende aquí para pasarnos polas antigas sedes das
oficinas do cable e descubrir cal e o seu estado e usos. Lembrade: r/Real, 20; r/
Principe, 31 e r/Velázquez Moreno, 20-22

Guerra e espionaxe.
A convivencia entre os técnicos alemáns e ingleses e as súas familias era excelente, sendo en
moitos casos amigos ademais de colegas de profesión, mais o estalido das dúas guerras mundiais (1914-1918 / 1939-1945) acabou con esta boa relación. De feito, O Cable Inglés mantivo
persoal británico en Vigo até o seu peche en 1970, pero o Cable Alemán mantivo a oficina
aberta pero sen persoal xermano dende 1939, tralo estalido da II Guerra Mundial e do sabotado do seu cable polos ingleses.
Os enfrontamentos bélicos entre Londres e Berlín tiveron na nosa cidade unha enorme repercusión histórica. Ao ser Vigo centro neurálxico das telecomunicacións mundiais, tivo un
papel estratéxico en ambos conflitos, converténdose en obxectivo destacado para os servizos
de intelixencia de ambos países. Na cidade desembarcaban continuamente espías internacionais co obxectivo de obter información das comunicacións establecidas a través do cable, para
informar dos movementos do bando inimigo.
Unha das espías máis famosas da época foi a mítica Mata Hari, que estivo en varias ocasións
en Vigo. Converteuse en todo un personaxe da época e foi levada ao cine en varias ocasións,
sendo a película interpretada por Greta Garbo en 1931 a máis famosa.
Actividade
Como exercicio histórico imos ver a película Mata Hari interpretada por Greta
Garbo. Ao rematar faremos un debate aberto en clase para extraer conclusións
sobre a época na que se desenvolve a historia.

Ingleses e Alemáns na cidade.
Ao montar as oficinas do cable en Vigo, ingleses e alemáns desprazaron á cidade un grande
número de técnicos, en moitos casos acompañados das súas familias. Con eles chegaron os
seus modos de vida e costumes que tiveron unha enorme repercusión na cidade. Incluso, moitos casaron con vigueses e viguesas, afincándose na cidade.
Imos facer un pequeno percorrido sobre esa influencia na cidade:
1.- Crearon centros de ocio nas súas residencias
Para os traballadores solteiros do cable, as empresas construíronlles residencias onde vivir,
converténdose en centros socias da cidade, e ambos acabaron sendo o Colexio Alemán e Las
Acacias na década de 1960.

Residencia do Cable Inglés

Residencia do Cable Alemán

2. O primeiro equipo de fútbol de España.
Alemáns e ingleses introduciron na cidade deportes como fútbol, tenis, ping-pong, atletismo,
rugby, hockey…
O equipo do Cable Inglés, “Exiles Football Team Vigo”, foi o primeiro club de fútbol creado
en España, polo que somos os ¡¡¡¡¡pioneiros!!!!! deste deporte en España.

Os ingleses popularizaron este deporte de tal maneira na cidade que en 1903 fúndase o primeiro equipo de fútbol local, o Vigo FC que, xunto ao Fortuna, fundado dous anos despois,
darían lugar ao Real Club Celta de Vigo. O Fortuna contaba con dous británicos no seu equipo, pero a que non sabes onde xogaban? En Balaidos? Pois non, facíano no campo dos “cadros do recheo”, no que coñecemos como “o Ensanche”, na zona da Alameda.

Actividade
Imos a localizar o antigo campo de fútbol no ensanche. Cun plano imos localizar a
rúa Luís Taboada e adxacentes, e marcar sobre ela o antigo campo de fútbol e así
valorar como mudou a cidade nun século.

