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MANUEL MARÍA
No número 5 de 2014 de Abrindo Paso publicamos este artigo de Manuel
María que rescatamos agora.
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Manuel
María, na
beira do Miño
na Terra Chá
en 1994.
(Xurxo
Lobato - El
País)

PPaazz AAll oonnssoo LLaaggoo ((22ºº BBAACC))
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6 MANUEL MARÍA: O POETA FALA

DA SÚA OBRA
No ano 1990 Xosé María del Caño publica en Edicións Xerais o libro
titulado CCoonnvveerrssaass ccoonn MMaannuueell MMaarrííaa. Neste 2016 realiza unha reedición
da obra en Nova Galicia Edicións.
De seguido recollemos algúns fragmentos destas “conversas” nas que o
propio poeta caracteriza as diferentes etapas da súa produción.

Interior da
Casa
Museo
Manuel
María en
Outeiro de

Rei

(Imaxe: casamuseomanuelmaria.gal)
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“A NOITE”, DE MANUEL MARÍA

PPooeemmaa ssii ggnnaaddoo ppoorr:: HHaarrrryy AAnnddeerrssoonn VVééll eezz MMaarrttíínneezz ((EEBBII II ))
TTrraadduuccii óónn ee tteexxttoo:: CChhuuss AArrccooss ((mmeessttrraa)) ee NNaannccyy BBoobbii ll ll oo (( ii nn ttéérrpprreettee ddee ll ii nngguuaa

ddee ssii ggnnooss))

A NOITE

A terra colle medo

cando a noite vén.

A lúa dálle luz,

outra cousa non ten.

Inda que a terra chore

non o sabe ninguén!

A lingua de signos a través dun poema de Manuel María.
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VISITA AO MIHL: EXPOSICIÓN DA ARTE DO VIDRO SOPLADO EN
FIGURAS DE NADAL

DDii ggnnaa VVaarreell aa CCoorrrraall ((EEBBII II II ))
IImmaaxxeess:: ÁÁnnggeell aa RRooddrríígguueezz CCaammppooss

CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA
VIOLENCIA CONTRA A MULLER
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AAyyll aa AArrmmeessttoo RRooccaa,, MMaarr CCoouussoo CCaann ttoo ((11 ºº BBAACC))
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PREVENCIÓN DA DROGODEPENDENCIA
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O día 2 de marzo varios profesionais que desempeñan o seu labor no CP
de Bonxe e tres internos do mesmo estiveron no centro para falarnos das
nefastas consecuencias do consumo de drogas para a saúde das persoas e
para a súa integración social.
José Luis, Juan e Rocío abríronnos os seus corazóns para presentarnos a
súa vida, crúa e descarnada, pero con esperanzas no futuro.

De seguido, transcribimos o texto da intervención de José Luis:
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Nos seguintes dous textos José Luis reflexiona, en ton lírico, sobre aspectos
relacionados cos contidos que presentaba anteriormente. Por respecto á
lingua en que foron creados reproducimos estes textos en castelán.

1968: 48 AÑOS DEL NACIMIENTO DEUN
HOMBRE

Muerto en vida
empotrado contra un muro malviviendo

de un lado a otro por el patio de una prisión,
prisionero vive al otro lado el reflejo

de la sociedad,
condenado a peregrinar por el camino
del purgatorio espiando sus pecados.
Angustiado sueña que vienen a por él,
corre por un laberinto sin sentido de la

orientación,
viaja sin identidad en un tren vacío a ningún

lugar,
por estaciones sin andenes

con billete sin retorno a destinos del revés.
Acostumbrado a perder se agarra a un clavo

ardiendo
para no olvidar como arrastrarse en busca de la

salida.
Corre, salta, busca otra salida en las alas de un

gorrión
y se le nubló la razón y al verdugo suplicó sin

tiempo para responder.
Ya está cansado de reír, de pedir disculpas

esperando que cambie su suerte
encerrado en tanta oscuridad.

Buscando claridad,
sin sentido camina en círculos detrás
de su sombra vacia al despertar.

Heroína, quizás yo vi en tus ojos la luz de mi
camino,

de tu boca el manantial que sacia mi sed,
y en tu mano el ancla a la que agarrarme

para no caer en el abismo.
Quizás debiera reconfigurar los malos
pensamientos que aletean en mi cabeza.

Quizás piense que puedes rescatarme una vez
más de los errores de siempre,

la piedra en el zapato que no logro sacarme
y siempre vuelve a colarse sin invitación.

Quizás será que soy débil, será que no soy sin ti,
quizás será que no quiero,

quizás será que será que crea que te necesito,
quizás estoy condenado a vagar solo por el

desierto de las amapolas,
quizás estoy falto de determinación y me arrastre

al fracaso luchando a ciegas,
quizás no hay sentimentos por todo lo que

siento,
quizás debo averiguar que es lo que quiero,
quizás no me aclare en tanta claridad,
quizás abra los ojos y no vea nada,

quizás cierre los ojos y al abrirlos de nuevo
todo fuera un mal sueño, quizás.

JJoosséé LLuu ii ss LLóóppeezz SSaammppeeddrroo

Imaxe:www.adslzone.net/app/uploads/2015/08/carcel-prision. jpg
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PRENSA DE AQUÍ E DE ACOLÁ
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ÁÁnnggeell aa RRgguueezz..
CCaammppooss
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EXCURSIÓN Á CASA MUSEO MANUEL MARÍA E OLERÍA DE BONXE

ÁÁnnggeell aa RRooddrríígguueezz CCaammppooss
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CONFERENCIA DO MAXISTRADO LUÍS VILLARES

DÍA DAS ARTES GALEGAS
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ÁÁnnggeell aa RRooddrríígguueezz
CCaammppooss

ÁÁnnggeell aa RRooddrríígguueezz CCaammppooss
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CHARLA DE PACO MARTÍN

ÁÁnnggeell aa RRooddrríígguueezz CCaammppooss
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VISITA AOS XULGADOS

VISITA AO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA MURALLA, Á CASA DOS
MOSAICOS E Á DOMUS DO MITREO
O día 19 de maio o alumnado da ESA realizou
unha saída didáctica a lugares emblemáticos da
cidade de Lugo. Reproducimos un artigo dun
alumno no que caracteriza estes lugares.
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MMaarrííaa XXoosséé RRooddrríígguueezz VVaall ccáárrcceell



15No 7 - MAIO 2016

ÁÁnnggeell RRooddrríígguueezz LLóóppeezz ((44ººBB))
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A cultura galega perdeu ao longo deste curso 2015/16 tres figuras
fundamentais. Trátase dos escritores Xosé Fernández Ferreiro, Xosé Chao
Rego e Xosé Neira Vilas.

Xosé Neira Vilas

Debuxo de Isaac Díaz Pardo para o libro Memorias dun
neno labrego
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Xosé Fernández Ferreiro

Xosé Chao Rego

IMAXES:
Neira Vilas: Santos Diez (Ollo de Vidro-ACAB)

Fernández Ferreiro: Paco Roríguez (La Voz de Galicia)
Chao Rego: Xurxo Lobato (El País)

MMaarrííaa XX.. RR.. VVaall ccáárrcceell
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XOSÉ NEIRA VILAS (1928-2015)
Neira Vilas naceu en Gres, Pontevedra, o 2 de novembro de 1928, fillo de
labregos do interior de Galicia. Emigrou a Arxentina no ano 1949, lugar
onde fixo a carreira de xornalismo.

Portada da 1ª edición de Memorias dun neno labrego,
editada en Bos Aires pola editorial Follas Novas fundada

por Neira Vilas e Anisia Miranda

Neira Vilas e Anisia Miranda na portada do libro de memorias
Días de Cuba
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Xosé Neira Vilas na Fundación que leva o seu nome (Imaxe: Eli Regueira)

Acto de entrega do Premio Laxeiro 2010, da man do entón Conselleiro de Cultura, Roberto
Varela Fariña. (Imaxe: El correo Gallego, S.Sas/EFE)

FONTES:
gl.wikipedia.org/wiki/Xosé_Neira_Vilas

www.fundacionxoseneiravilas.com

MMºº JJoosséé FFeerrnnáánnddeezz BBaarrrreeii rroo ((22ºº BBAACC))
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PACO MARTÍN
Francisco Martín Iglesias, coñecido como Paco Martín, naceu no barrio
de Recatelo, en Lugo, o 22 de febreiro de 1940. É un escritor en lingua
galega e foi mestre de ensino primario durante case catro décadas, até a
súa xubilación no ano 2000.

FONTES:
gl.wikipedia.org/wiki/Paco_Martín

sites.google.com/a/iesgarciabarros.org/literatura-galega-do-
s/entrevistas/pacomartin

axendaaelg.blogaliza.org/tag/paco-martin/page/3

RRuubbéénn GGaarrccííaa QQuu ii rrooggaa
22ºº BBAACC
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BRETAÑA, LINGUA E CULTURA.
O día 28 de abril de 2016 o profesor Gérard Lelièvre pronunciou unha
conferencia no noso centro para darnos a coñecer a zona da Bretaña e,
máis concretamente, a súa realidade histórica, lingüística e cultural.
De seguido reproducimos parte deste relatorio, que o autor tivo a
amabilidade de facilitarnos.
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Que diferenza hai entre alerxia
alimentaria e intolerancia alimen-
taria?

Alimentos susceptibles de produci-
ren alerxias alimentarias

A intolerancia alimentaria

ALERXIAS E INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS
A maioría das persoas poden comer unha gran variedade de alimentos
sen problemas. Porén, nunha pequena porcentaxe da poboación hai
determinados produtos ou compoñentes de alimentos susceptibles de
provocaren reaccións adversas, dende pequenas erupcións ata alerxias
graves. As reaccións adversas aos alimentos poden deberse a unha alerxia
alimentaria ou a unha intolerancia alimentaria.
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Lexislación sobre etiquetado de
alimentos que conteñen alérxenos

FONTES
-Agencia Española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición

(2015).Guía de aplicación de las exigencias de información
alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la

venta al consumidor final y las colectividades, de los envasados en
los lugares de venta a petición del comprador y de los envasados por

los titulares del comercio al por menor.
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/20

15/guia_aplicacion_informacion.pdf

-Real Decreto 126/2015, do 27 de febreiro. BOE número 54, do 4 de
marzo de 2015

-Reglamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 25 de outubro de 2011

-European Food Information Council. Alergias e intolerancias
alimentarias

www.eufic.org/article/es/page/BARCHIVE/expid/basics-alergias-
intolerancias-alimentarias

-European Food Information Council. Los alérgenos alimentarios.
www.eufic.org/article/es/artid/los-alergenos-alimentarios

-Ferrer Torres, A. Alérgenos de declaración obligatoria en hostelería y
venta de alimento al público. (2014) sanialergia.es/alergenos-de-

declaracion-obligatoria-en-hosteleria-y-venta-de-alimentos-al-publico

JJuu ll ii aannaa ddee BBrrii ttoo ddooss SSaann ttooss ((22ºº BBaacc))

Lista de alimentos que conteñen alérxenos con declaración obrigatoria (fonte: Ferrer torres, A. )
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ESTIGMAS DA SAÚDE MENTAL
Camiñaba con medo mentres notaba coma as extemidades tremían a
cada paso que daba. Notaba miradas, notaba risas e susurros á miña
costa, de súpeto convertinme na atracción de festa para todos os
presentes. Non aguantei máis e colapsei dende o máis profundo do meu
corpo, dende o máis profundo da miña mente xa nubrada e do meu
corazón xa morto, non podía máis, non podía cos prexuízos, con ese medo
infundado, con eses estereotipos insultantes, con ese trato de tola, con ter
que aguntar diariamente o meu cerebro e corpo traizoeiro e coa
desconfianza e pouca axuda das persoas.
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MMaarr CCoouussoo CCaann ttoo ((11 ºº BBAACC))
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José James (1979, EEUU), con sete discos no mercado e unha longa e
enriquecedora traxectoria, é un dos artistas internacionais con maior
orixinalidade e carisma do panorama musical.
A miúdo faise referencia a el como un cantante de jazz para a xeración
do hip-hop. José James combina o jazz, o soul, drum'n'bass e spoken
word na súa maneira propia de interpretar o jazz vocal. Mentres declara
como as súas influencias principais aos músicos John Coltrane, Marvin
Gaye e Billie Holiday, o seu son en vivo dos primeiros tempos lembraba
ao de iconas do jazz-
soul dos anos 70
como Terry Callier e
a súa música parecía
tamén unha actuali-
zación do estilo
crossover de Gil
Scott-Heron, aínda
que cun tinte moi
persoal.
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EEnn ttrreevvii ssttaa,, ffoottoo ee ttrraadduuccii óónn ddoo ii nngg ll ééss::
AAyyll aa AArrmmeessttoo RRooccaa ((11 ºº BBAACC))..

Portada do último disco de José James (2015)
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SITUACIÓN DO SECTOR LÁCTEO
GALEGO
Este sector é un dos máis importantes na nosa comunidad. Máis do 50%
do leite producido en España é de Galicia.
Ata hai pouco tempo, o mercado estaba rexido polas cotas leiteiras, que
apareceron para coller o exceso de oferta no mercado a finais dos anos 70
e comezos dos 80. Os produtores de leite tiñan prezo garantido, con
independencia da demanda do mercado. Na actualidade, coa
desaparición das cotas en marzo de 2015, estase a dar unha situación
moi crítica para o sector lácteo. Aos gandeiros vendéronlles a idea do fin
das cotas como unha oportunidade moi boa, pero foi unha ruína. Outro
problema do sector é que non hai quen o defenda en Europa porque á
ministra e aos políticos non lles interesan as explotacións galegas.

Tractores arredor da muralla (Imaxe do autor)
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MMaannuueell NNoogguueeii rraa DDííaazz ((22ºº BBAACC))

PROTOCOLO NA MESA
O Ciclo Medio de Servizos en Restauración ten unha duración de dous
anos, entre eles tres meses de prácticas nunha empresa do sector que se
celebran no terceiro trimaestre do segundo ano. Neste ciclo realízanse
actividades de preparación, presentación e servizo de alimentos e
bebidas, así como a atención á clientela no ámbito da restauración.

OS CUBERTOS

OS PROFESIONAIS

O SERVIZO

AAll bbeerrttoo CCaasstteeddoo GGóómmeezz ((22ººBBAACC))
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A VOLTA ÁS AULAS
Cun olor. Unha tarde de primavera, mentras camiñaba pola cidade,
entrei nunha librería. Abrín un libro e aquel cheiro recordoume as tardes
á volta da escola, tempos felices nos que as tardes se dedicaban a facer as
tarefas da escola que só se interrompían para merendar o bocadillo de
nocilla que preparaba a miña nai. Deime conta de que foran moitos anos
de dedicación a un proxecto non rematado, e si, un proxecto interesante,
cargado de bos recordos así que, por que non retomar algo que deixara a
medias? Tan só eran boas sensacións, quería volver a vivilas. E así foi
como comecei esta andaina, a volta ó instituto sendo un adulto.

PPaattrrii ccii aa TTrreebbooll ll ee ((22ºº BBAACC))

Alumnas e alumnos do EPAPU Albeiros estudando na Biblioteca en maio de 2016
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CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Este artigo é unha colaboración do IES Ollos Grandes.

TTeexxttoo ee ffoottooss::
II kkeerr GGaarrccii aa,, RRaammóónn FFeerrnnaannddeezz,, SSaabbeell aa SSaann ttii ssoo,,

SSoonn ii aa RRáábbaaddee,, CCaarrll aa CCaarrrreeii rraa
44ºº EESSOO.. II EESS NNoossaa SSeeññoorraa ddooss OOll ll ooss GGrraannddeess
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Xosé Neira Vilas
QQuueerriiddoo TToommááss
EEdd ii ccii óóss ddoo CCaassttrroo,, 11 998800

Manuel María
PPooeemmaass ppaarraa ccoonnssttrruuíírr uunnhhaa ppaattrriiaa

FFrroonn ttee CCuu ll ttuu rraall ddaa AANN--PPGG,, 11 997777

Manuel María
PPooeemmaass ddaa llaabbaarraaddaa eessttrreemmeecciiddaa
XXii ssttrraall ,, 11 998811

Susana Aríns
SSeeiiqquuee

AAttrraavvééss,, 220011 55

Joe Sacco
GGoorraazzddee,, zzoonnaa sseegguurraa
RRii nnoocceerroonn ttee,, 220011 33
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Xabier Quiroga
IIzzaann,, oo ddaa ssaaccaa
XXeerraaii ss,, 220011 55

Álex Alonso
TTeemmppooss ddee bbeebbiiddaass ii ssoottóónniiccaass ee ffaasstt--ffoooodd

XXeerraaii ss,, 220011 66

SUSO LISTA
XXeeiixxooss
EEdd ii ccii óónnss EEmmbboorraa,, 220011 55

UUxxííaa ccaannttaa aa MMaannuueell MMaarrííaa
CD + 52 poemas + DVD

FFuunnddaaccii óónn MMaannuueell MMaarrííaa,, 220011 55

SES
TTrroonnzzaarr ooss vvaallooss
220011 55
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