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Xa a vin Manoliño! ! !  
Isto é o que diciamos de pequenos cando o famoso león da Metro daba o seu peculiar 
ruxido antes de comezar a película. E non pensedes que era unha expresión de aburri-
mento ou fastidio!  Todo o contrario!  Era como un ritual que se di diante de algo, que 
che sabe a coñecido e cercano, pero que cada vez é diferente e che fai descubrir novas 
emocións. 
E isto é exactamente o que nos gustaría que vos pasase ao coller este exemplar de re-
vista: que a recoñezades como algo familiar, voso; pero que a súa lectura vos sorpren-
da e vos deixe “bo sabor de boca”. 
Non sabemos se ao longo do curso, descobríchedes toda a maxia do cine. Nós podemos di-
cir que fomos máis que nunca conscientes da súa grandeza, ao observar como en xeral, 
reaccionáchedes diante de fragmentos de películas de cine mudo.Porque… quen lle ía a 
dicir a máis dun que diante dunha película “anciá”, de case cen anos, en branco e ne-
gro, con actores e actrices “ que non falan” e nin siquera “son guapos”, e sen visto-
sos efectos especiais, ía responder cunha gargallada, un sorriso ou unha expresión de 
agrado? 
É que a vida dá sorpresas!  Ás veces só hai que ser valente e querer probar cousas no-
vas e diferentes!  
E agora , porque non podemos dicir aquilo de “apaguen as luces” porque non poderiamos 
ler, cambiémolo por un “ encendan as mentes e … A DISFRUTAR! ! ! ! !  
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Neste curso escolar que remata tivemos  como tema anual, coor-
dinado dende a Biblioteca “o Cine”.“o Cine”.“o Cine”.“o Cine”. 
O cine é a técnica de proxectar fotogramas de forma rápida e 
sucesiva para crear a impresión de movemento. Como forma de 
contar e narrar historias ou acontecementos, o cine é un ar-ar-ar-ar-
te,te,te,te,e comunmente, considerando as seis artes do mundo clásico é 
denominado como a Sétima Arte.Sétima Arte.Sétima Arte.Sétima Arte. 

Pola nosa parte intentamos acercarvos ao mundo do cine mos-
trandovos a súa orixe , a súa linguaxe, os seus xéneros, di-
rectores, actores, compositores… co único fin de que como arte 
que é poidades disfrutalo aínda máis. 

ENTÓN LUMIERE DIXO “FÁGASE A LUZ” 

E A LUZ FÍXOSE 

O CINE 
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Os diferentes ciclos traballaron o tema a partir dos libros e películas que se 
adquiriron este ano, aquí vai unha mostra do que fixemos!  
Os alumnos de Infantil e 1Infantil e 1Infantil e 1Infantil e 1º  Ciclo  Ciclo  Ciclo  Ciclo traballaron con libros e películas como estas 
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Os alumnos/as realizaron o seu propio libro con actividades sobre o cine: 
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No segundo ciclo de Primaria segundo ciclo de Primaria segundo ciclo de Primaria segundo ciclo de Primaria tamén contamos cuns materiais moi interesantes: 



8 

Os alumnos do 2º  Ciclo realizaron unha presentación onde a través de imaxes co-
ma estas nos foron explicando aspectos como a invención do cine, a maxia do di-
rector Meliere, a función da música no cine mudo, a primeira película sonora, a 
primeira película de cor, os estudos de Hollywood... 
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No Terceiro Ciclo Terceiro Ciclo Terceiro Ciclo Terceiro Ciclo traballamos con estes libros e películas: 
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O alumnado do terceiro ciclo ,despois de realizar unha web-quest elaborada polas 
mestras Carmela e Candi onde tiñan que ir atopando as respostas a múltiples 
cuestións sobre o tema do Cine, realizaron unha presentación en Power– Point 
onde resumiron os aspectos máis relevantes. 
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Os alumnos/as de 3º  Ciclo realizaron un Power-Point co tema do deporte no cine 
e na área de Música , alumnos de 2º  e 3º  Ciclo, realizaron o seu propio libro 
sobre  Bandas Sonoras. 
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Dende a aula de P.T fixéronse tres presen-
tacións en Power-Point para achegar aos 
rapaces información sobre os temas que 
constatamos tiñan menos coñecementos pre-
vios para que a partir de aí seguiran in-
dagando, estes temas eran os western, as 
películas de terror e a Academia dos Oscar 
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A MÚSICA NO CINE,B.S.O  

Dende a histórica sesión Lumiere de 1895 na que naceu 
oficialmente o cine, a música formou parte indisocia-
ble de dito espectáculo aínda que este fose mudo. O 
proxector facía moitísimo ruido e un señor ía lendo os 
títulos para  quen non soubese ler polo que a música 
resultou perfecta para contrarestar estes ruidos e re-
llenar os silencios que había. As salas tiñan o seu 
pianista ou un fonógrafo. 

Como non había bandas sonoras 
orixinais  recurríase a dous méto-
dos: 
• A música improvisábase ou   

acudíase a catálogos de música 
de situación, como no film “El “El “El “El 
Circo”.Circo”.Circo”.Circo”.    

 
• Empleaban melodías coñecidas de 

autores clásicos, como a famosa 
escena de “El Gran Dicta-“El Gran Dicta-“El Gran Dicta-“El Gran Dicta-
dor”dor”dor”dor”(cine sonoro)    na que Charles 
Chaplin corta a barba a un 
cliente ao ritmo da “Danza 
Húngara” nº 5 de Brhams 

A primeira película 
sonora foi “El Cantor “El Cantor “El Cantor “El Cantor 
de Jazz”de Jazz”de Jazz”de Jazz”(1927) 
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O cine sonoro provocou: 
• A creación de música específica (banda sonora), como a com-

posta por Max Steiner Max Steiner Max Steiner Max Steiner para “King“King“King“King----Kong”.Kong”.Kong”.Kong”. 

• O surximento do xénero MUSICAL 

Nos seus inicios os musicais teñen un exceso de música ata o punto 
que a acción debía deterse para incluir o número musical. Co tempo 
irán evolucionando ata integrar a música e a narración. 

DÉCADA DOS 30DÉCADA DOS 30DÉCADA DOS 30DÉCADA DOS 30    DÉCADA DOS 40DÉCADA DOS 40DÉCADA DOS 40DÉCADA DOS 40    

A música concíbese como unha sinfonía 
e diferentes leimotivs para os distin-
tos personaxes. 

Época dourada das bandas sonoras que 
nacen vinculadas aos xéneros cinema-
tográficos. 
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Un recurso moi utilizado polos compositores é o leimotivleimotivleimotivleimotiv que é unha melodía 
ou secuencia tonal curta e característica, recurrente ao longo da película , 
así unha determinada melodía é asociada a un personaxe, lugar.. 

DÉCADA DOS 50DÉCADA DOS 50DÉCADA DOS 50DÉCADA DOS 50    

Nesta época incorpórase o Jazz a 
algunhas películas e tamén se com-
poñen músicas exóticas. 

DÉCADA DOS 60DÉCADA DOS 60DÉCADA DOS 60DÉCADA DOS 60    

Ponse de moda que unha camción apareza 
varias veces na película como un leimo-
tiv. 

Henry Mancini Henry Mancini Henry Mancini Henry Mancini é o com-
positor da “Pantera ro-
sa” e do tema “Moon Ri-
ver”  da  película 
“Desayuno con Diaman-
tes” 

Bernard Herrman Bernard Herrman Bernard Herrman Bernard Herrman é o compo-
sitor da banda sonora de 
“Psicosis” de Alfred 
Hitchkock, na que consigue 
crear unha atmósfera opre-
siva e angustiosa que avi-
sa que algo terrorífico 
vai suceder. 

DÉCADA DOS 70DÉCADA DOS 70DÉCADA DOS 70DÉCADA DOS 70    

Redescubrimento da música Sinfónica 
da man de John Williams.John Williams.John Williams.John Williams. 
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DÉCADA DOS 80DÉCADA DOS 80DÉCADA DOS 80DÉCADA DOS 80    

Os sintetizadores dominan as bandas so-
noras desta década que se inicia co 
Óscar a VangelisVangelisVangelisVangelis por “Carros de fuego” 

DÉCADA DOS 90DÉCADA DOS 90DÉCADA DOS 90DÉCADA DOS 90    

Fusión de estilos, continúase coa 
música sinfónica e os sintetizado-
res,póñense de moda as cancións comer-
ciais. 

2000...2000...2000...2000...    

Tendencia a incluir cancións co-
merciais interpretadas polos 
grupos de moda do momento. 

DISNEYDISNEYDISNEYDISNEY    

Walt Disney foi o primeiro en 
producir a primeira largome-
t r a x e  d e  a n i m a c i ó n , 
“Blancanieves y los siete  
enanitos” a partir deste mo-
mento as súas películas e ban-
das sonoras formaron parte da 
nosa infancia. 
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O cine ten unha linguaxe propia que debemos coñecer, cando vemos unha película 
continuamente o cámara cambia de planos que van a afectar na nosa percepción da 
historia. Unha boa forma de entendelos é a través do cómic que tamén os utili-
za: 

Plano XeralPlano XeralPlano XeralPlano Xeral: utilízase para 
delimitar a acción onde 
transcurre a historia, é un 
plano onde se mostra o esce-
nario. 

Plano Conxunto: Plano Conxunto: Plano Conxunto: Plano Conxunto: os personaxes 
sitúanse no lugar onde transcu-
rrirá a acción. 

PLÁSTICAPLÁSTICAPLÁSTICAPLÁSTICA    
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Plano enteiro: Plano enteiro: Plano enteiro: Plano enteiro: visualízase prin-
cipalmente o personaxe 

Plano americano: Plano americano: Plano americano: Plano americano: provén do far-west, a 
súa caracterítica principal e que recor-
ta o personaxe polos xeonllos xa que nas 
películas de vaqueiros era necesario pa-
ra mostrar os revólveres. 

Plano medio: Plano medio: Plano medio: Plano medio: a cámara 
aproxímase ata a cintura 

Primeiro plano: Primeiro plano: Primeiro plano: Primeiro plano: a cara é o prin-
cipal elemento deste plano 

Plano detalle: Plano detalle: Plano detalle: Plano detalle: 
utilízase para 
resaltar algo 
que queremos que 
destaque 
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Realizamos zootropos, taumatropos, libros animados, marcos con servilletas e cartón... 
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Participamos no programa “NÓS TAMÉN CREAMOS” “NÓS TAMÉN CREAMOS” “NÓS TAMÉN CREAMOS” “NÓS TAMÉN CREAMOS” organizado pola Editorial OQO en 
colaboración con Política Lingüística. 
Este programa consistía en realizar a animación dun conto da editorial OQO me-
diante o programa informático Monkey-Jam. Os mestres recibimos unhas clases de 
formación para aprender a utilizar este programa e despois puxémonos mans a 
obra cos alumnos/as. As nosas creacións están colgadas na páxina do CRTGA. 
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Durante este curso escolar a Biblioteca do noso centro dotouse de películas e 
libros que nos falan de temas relacionados co CINECINECINECINE para que indaguemos neste 
interesante tema , ademáis seguíronse coordinando actividades como estas: 

As mochilas viaxeiras mochilas viaxeiras mochilas viaxeiras mochilas viaxeiras seguiron visitando ás familias de Louro 

Realizamos varias actividades de animación á lectura, algunhas en co-
laboración coa ANPA: 

Inacio Vilariño 

Jacobo Fdez. 

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    
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Organizouse unha semana do cine de medo coincidindo coa semana do Samaín  
ademáis de colaborar na organización do Día das letras Galegas co EDLG e no Día 
do Libro: 

Alumnos/as do noso cole 
membros da Agrupación 
“Ximiela” de Louro, to-
cando o Día das Letras Día das Letras Día das Letras Día das Letras 
Galegas.Galegas.Galegas.Galegas.    

O Día do Libro Día do Libro Día do Libro Día do Libro uns nenos lle len a outros. 
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Continuamos con catro Clubs de Lectura Clubs de Lectura Clubs de Lectura Clubs de Lectura en funcionamento, dous de 3º  ciclo e dous 

de 2º  ciclo.  

No 2º  ciclo leron: 

- A cabana na árbore (Gillian Cross) 

- No corazón do bosque (Agustín Fdez Paz) 

- A fuxida dos nenos (Xosé Mª  Heras Varela) 

- Os globos de andar (Xavier López Rodríguez) 

No 3º  ciclo: 

- Matilda (Roald Dahl) 

- La isla del tesoro (Robert L. Stevenson) 

- Mil cousas poden pasar (Jacobo Fdez Serrano) 

- A filla do ladrón de bicicletas(Teresa 

González Costa) 

- Unha cabana na lúa (Santiago Jaureguizar) 

- Xoeliki (Abraham Carreiro) 
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“Un home vampiro” 

Un home entrara no cine, pero era un vampiro.Chamábase Escli-
beran e tiña os pes grandes, os ollos pequenos, a boca grande 
e o cu grande e gordo, e uns colmillos enormes. Estaba vendo a 
película e enfadouse e volveuse vampiro e comeu a case toda a 
xente. Pero nese momento saiu unha rapaza da película e matou 
ao vampiro cunha estaca no corazón. Logo volveu a sua película 
e a xente viu a película máis tranquila. 

FIN 

CONCURSO LITERARIO “LAXE DAS RODAS” 

Candela-1º  de Primaria 
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“A mellor amiga de Elena” 

Elena era unha nena orfa africana. 
Un día unha muller quíxoa adoptar.Elena estaba feliz, pero por outro 
lado decepcionada, porque se tería que adaptar a un cole, e a ela iso 
de adaptarse non se lle daba moi ben. Cando chegou ao novo colexio, 
díxose para os seus adentros: 
-Isto é máis guai do que eu pensaba!  
Dentro do cole encontrouse con moita xente, a maioría non tiña moita 
gana de coñecela,pero de súpeto unha nena saltou do asento e gritou: 
-Chegastes xusto a tempo para a excursión a os Petroglifos de “Laxe 
das Rodas”!  
Elena estaba entusiasmada, nunca antes fora a unha excursión a ningu-
nha parte. 
Xa ían chegando a Laxe das Rodas, a mesma nena que gritara na clase 
díxolle que era xenial disfrutar dunha excursión ao aire libre e pre-
guntoulle a Elena si lle gustaba o aire libre, o campo, a natureza. 
Elena contestoulle que por suposto, entón a nena ofreceulle a súa ami-
zade, Elena aceptou e déronse unha aperta. Desde aquel momento foron 
amigas para sempre. 

FIN Lucía Senande Formoso-3º  
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“Buscando inspiración” 
Cando vivía en Londres, xa empecei a interesarme pola escritu-
ra, dende que lera Oliver Twist de Charles Dickens. Eu quería 
escribir unha historia, pero o meu problema era que non sabía 
sobre que escribir! ! Paseaba polas rúas, camiñei ata o Big-Ben, 
ata fun ata o palacio de Buckingam, pero nada,non me viña a 
inspiración. Entón decidín marchar a Francia, a ver se alí ti-
ña máis sorte, ademáis alí era o centro do mundo bohemio: 
músicos, escritores, pintores, etc. Todos facían cousas asom-
brosas, algo debería de haber alí para faceren iso. 
Cheguei a París en 1902, hai un ano, e instaleime nun apartamento, no 
que todos eran un pouco, como diría? raros.No piso de arriba vivían 
uns actores que non facían máis que discutir, pero as súas obras eran 
moi boas; abaixo vivía un músico que tocaba a guitarra, ensaiaba 12 
horas ao día, pero a súa música era fantástica. 
-Benvido! !  Eu chámome Clement Mari, actor. 
-Benvido novo veciño! !  Eu son FranCois, tamén actor. 
Así se me presentaron os vecinos: Climent, Francois, Marie, Nicolás e 
Giulia. 
-E ti como te chamas?-preguntoume Marie 
-E...eu chámome William. 
-E a que te dedicas para chegar a vivir aquí? 
-Son… son escritor-respondinlle eu.  
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Entón os actores reuníronse, non sei o que falaron pero cando acaba-
ron dixéronme: 
-William, vas  escribir a nosa próxima obra! ! !  
-Pe...pero eu… 
Sen darme conta xa estaba arriba descurrindo cousas para a obra, o 
malo era que á miña cabeza non paraban de chegar ideas, parecía como 
unha máquina sinfín. Non sei, París tiña algo que me inspiraba, algo 
máxico, e eu preguntábame que tiña París que non tiña Londres? Eu non 
paraba de coller ideas, entón dixen o primeiro que me veu á cabeza: 
-Xa sei! , transcurre en Exipto, Sí en Exipto! ! ! , vai dun… faraón!  
Que… que está loitando a favor da escravitude, sí e namórase dunha es-
crava, e… como estaba casado quere matar á escrava para non ter que 
vela nunca máis e non ter que estar namorado dunha muller doutra re-
lixión. 
-Eres magnífico! -exclamaron todos á vez. 
-Eres un verdadeiro escritor bohemio, o teu futuro está aquí-díxome 
Clement. 
-Contigo imos facer unha verdadeira obra! -díxome Marie. 
E agora a ensaiar! -exclamaron todos. 
A verdade é que nos ensaios moi ben, pero que moi ben non foi, porque 
a que se montou, non me estraña que sempre discutiran, pero esa era a 
súa forma de ensaiar. 
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-Agora temos que buscar unha canción-dixeron. 
-E se é “Os escravos sufren”-cantou Marie. 
-Non! ”Os escravos teñen calor”-desafinou Nicolás. 
-Espera ehmmm,”O faraón namorouse dunha cristiá”, afinar,afinou pero… 
non estaba moi ben, eu buscaba algo diferente algo como o que cantou 
Giulia: 
-”O amor é cego e non sabe a quen chega”- todos quedamos asombrados , 
era perfecto. 
Á noite, fomos a una taberna. Alí reuníanse os artistas, e todos can-
taban cancións sobre as cousas que lle pasaban no día. 
-Hoxe gañei 20 francos-Olalá!  
-Hoxe conseguín compoñer unha canción-Olalá!  
-Veña William, canta algo,veña-animoume Francoise, e sen pensalo co-
mecei a cantar. 
_Por fin me inspirei en París! Olalá!  
E así pasamos a noite cantando e bebendo, pasámolo moi ben pero mañá 
esperábanos un gran día de ensaio. 
-Non!  Así non é. 
-Que sí!  
-Pero non ves que o faraón non leva esa roupa? 
-Parade!  Estades discutindo pola roupa do faraón? 
-Si-contestaron. 
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-E aínda mo dicides? Sodes patéticos. 
A verdade é que discutían por tonterías, e non había un día que non o 
fixeran. 
De súpeto un home de chaqueta branca, pantalón negro e un gorro negro 
na cabeza entra pola porta: 
-Ola!  Que tal meus ajtojes? 
-Ola Gautier!  
-Quen… quen eres? 
-Oh, este é o voso escjitoj?? Oj encantado, eu son Gautiej o pjoductoj 
da obja. Así que o mundo exipcio!  Encantajiame vejvos ensaiaj. 
Entón viunos ensaiar toda a tarde, ao chegar a noite cando me fun pa-
ra a cama comecei a sentir calor e cando abrín os ollos o edificio no 
que o produtor vivía estaba queimando.Todos fomos axudar a apagar o 
incendio pero non se puido salvar nada, por desgraza Gautier morreu. 
-E agora quen nos vai producir? 
-Temos que buscar outro produtor. 
-É que son moi caros, entre os gastos da obra non nos dan os cartos. 
-Pois adeus a facer a obra. 
-Eu vin aquí a París a buscar inspiración, e unha vez que a teño, non 
a podo utilizar!  
-E por que non escribes toda a túa vida e por que viñeches a París? 
-E iso foi o que me levou a escribir esta historia que adico a todos 
os meus amigos franceses xa que agora son un famoso escritor.  

FIN 

Clara-6º de Primaria 
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Non temos nin idea de como 
puido pasar, o noso cole esta-
ba cheo de cabazas e habitado 
por pantasmas! ! ! ! Menos mal que 
no cine un entérase de moitas    
cousas, vos sabiades que hai 
uns homes que se adican a ca-
zar pantasmas? Siii!  Son os 

CAZAPANTASMAS! ! ! ! !  

SAMAÍ� 
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Gañadores do Concurso de Cabazas  

Os alumnos/as de Infantil 
foron premiados 

Fabio-1º  Ciclo de Primaria 

Pedro-2º  Ciclo de Primaria Adán-3º  Ciclo de Primaria 
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Tendo en conta a importancia dos carteis das películas de cine, decidimos tra-
ballar o formato do cartelcartelcartelcartel para anunciar a festa do MAGOSTO que iamos celebrar 
no colexio , estes son algúns deles: 

Yeray-6º 

Aitana-1º 

Fabio-2º 

María –2º 

Paula-6º 

MAGOSTOMAGOSTOMAGOSTOMAGOSTO    
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Sara-Ed.Infantil 

Paula-6º  de Primaria 

Raquel-2º  de Primaria 

Ana-3º  de Primaria  
(postal coa que felicitamos ás familias) 

NADALNADALNADALNADAL    
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SAN VALENTÍNSAN VALENTÍNSAN VALENTÍNSAN VALENTÍN    

Querido dieciocho 
te amo más 
que a un viejo chocho 
 
Tus curvas me cautivan 
pero en el despertador  
son rectas 
y me desactivan 
 
Eres más grande que yo 
¿pero qué importa 
eso en el amor? 
 
Eres más grande que yo 
¿pero acaso no lo es más 
 mi corazón? 
 
Tu ya tienes coche 
yo ya tengo moto 
¡ escapémonos juntos  
que viene un maremoto!  
 
Huyamos a Japón 
que ya me desespero 
ni el cuatro,ni el cinco, ni el seis 
soy yo el que te quiero 
el pequeño dieciséis. 

18 

16 
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Este ano como non podía ser menos o noso cole converteuse no  escenario dos 
xéneros cinematográficosxéneros cinematográficosxéneros cinematográficosxéneros cinematográficos:  

INFANTIL-INDIOS E VAQUEIROS 

1º  CICLO-AVENTURAS 

Estas son as 
novas xeracións 
de vaqueiros 

Eu xa estou tran-
quilo, xa vexo 
que teño un suce-
sor en Louro! ! !  

ANTROIDO 
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Hitchcock dábanos 

consignas todos os 

días 

3º  CICLO– TERROR 

DIRECTORES E CÁMARA 2º  CICLO- MUSICAIS 
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XINKANA-ESTUDOS DE GRABACIÓN 

ESTUDO 1 

ESTUDO 6 

ESTUDO 5 

ESTUDO 4 

ESTUDO 3 

ESTUDO 2 
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Isa no papel de 
 “Drácula”“Drácula”“Drácula”“Drácula” 

Mónica no papel de  
“Acomodadora”“Acomodadora”“Acomodadora”“Acomodadora”    María no papel do director 

“Alfred HitchKoch”“Alfred HitchKoch”“Alfred HitchKoch”“Alfred HitchKoch” 

Carmela no papel de 
 “Daisy”“Daisy”“Daisy”“Daisy” 

Cristina no papel de 
 “presentadora da gala dos Oscar”presentadora da gala dos Oscar”presentadora da gala dos Oscar”presentadora da gala dos Oscar” 

Silvia no papel de 
 “sheriff”“sheriff”“sheriff”“sheriff” 

XINKANA-PROTAGONIZADA POR... 



41 

 

Lembrade, un día 
sen rir é un día 
perdido  ! ! ! !  

 

XINKANA-ACCIÓN! ! !  
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O 

Xa sabedes, o que 
se porte mal aquí  
cóntolle o final 
da película! !  
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Upsss! ! ! Como vin 
tanto morcego 
pensei que era a 
miña película 

O CASTELO DE DRÁCULA 
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Pois xa ves Daisy  
foise de vaca-
cións a Louro e 
alí se quedou 

Si, creo que 
o tempo alí é 
mellor que o 
de París 
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Que momentazo para 
ir roubar ao banco! !  
A sheriff de sesión 
fotográfica, os nenos 
xogando, je , je... 
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GALA DOS OSCAR 
Quen me levará 
hoxe para a 
súa casa? 
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XINCANAXINCANAXINCANAXINCANA----AND THE WINNER IS...AND THE WINNER IS...AND THE WINNER IS...AND THE WINNER IS...    
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Grazas ao programa de Seccións Bilingües que se leva 
a cabo no noso centro, coordinado por Luz,María e 
Mariela, este ano puidemos disfrutar e sobre todo 
aprender coa presenza dun lector, chegado de Escocia, 
que o Ministerio concede aos Centros que levan a ca-
bo estes proxectos. 
Craig participou nas clases de Lingua Estranxeira, 
Ed.Física e Plástica durante este curso e ademais  
fixémoslle participar nalgunha actividade máis... 

BILINGÜES 



49 

PASATEMPOS 

Escribe debaixo de cada personaxe o xénero da película ao que pertence: drama, 
comedia, western, animación, terror ou ciencia ficción 
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Une  cada personaxe ca súa parella artística: 
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Imaxinamos que xa vos percatástedes do cabalo que aparece na esquina superior 
das páxinas desta revista. Sabedes que para crear o movemento nos debuxos se 
necesitan moitos fotogramas , aquí podes facer que o cabalo se poña a galopar si 
fas pasar as páxinas rápidamente. 
 
É a nosa homenaxe a aquela aposta de hai tantos anos sobre si un cabalo nalgún 
momento non pousaba ningunha das catro patas cando galopaba, e que fixo que o 
home iniciase o seu camiño hacia a invención do CINE. 
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