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Os 40 Principais 

Voando con Airplanes ó máis alto 
Por Alma Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “Airplanes” (BOB & Hailey Williams) – 53 p. 
 

   El, cantante de rap que comezou tocando a trompe-
ta e demostrando dende moi novo o seu virtuosismo 
musical; ela, que comezou demostrando a súa potente 
voz nunha igrexa evanxélica de Mississippi. Ambos 
uniron os seus talentos musicais para crear o tema 
“Airplanes”, que se inclúe no disco The adventures of 
Bobby Ray, editado no ano 2010.  Airplanes, como o 
propio nome indica, fálanos de avións, de avións na 
noite, de avións comparados con estrelas fugaces. Cu-
riosamente, o tema chega ó máis alto da nosa lista 
dos 40 Principais case sen comelo nin bebelo, posto 
que é un tema novo que nunca antes entrara na nosa 
lista. Este triunfo non fai senón augurar novos éxitos 
destes dous cantantes, que poñerán novos temas nas 
listas de éxitos tanto xuntos como separados. 

2. “Alejandro” (Lady Gaga) – 50 puntos. 
 

   Lady Gaga é unha cantante que non necesita presentación. O tremen-
do éxito obtido nestes últimos anos é consecuencia, nunha boa medida, 
do seu estilo extravagante. Lady Gaga é natural de Nova Iork, cidade es-
tadounidense na que naceu no ano 1986, sendo o seu auténtico nome 
Stefani Juanne Angelina Germanotta. Non só se dedica a cantar, senón 
que tamén produce, compón, baila, toca o piano e desfila como modelo; 
son, por tanto, moitas as facetas nas que destaca. O vídeo desta can-
ción, Alejandro, causou unha gran polémica pola natureza blasfema dal-
gunhas das súas imaxes. Dende logo, Lady Gaga poderá pecar doutras 
cousas, pero non de pasar inadvertida. 

3. “Mi niña bonita” (Chino y Nacho) – 44 puntos. 
 

   Chino y Nacho son un dúo venezolano que toca música tropical, urba-
na e pop. Chino chámase en realidade Jesús Miranda, mentres que o no-
me de Nacho é Miguel Mendoza. Antes de formar o seu dúo formaron 
parte de varias agrupacións musicais do seu país, sobre todo do grupo 
Los Mackediches. Durante o ano 2010 obtiveron o seu maior éxito con 
esta canción que ocupa o número 3 da nosa lista, Mi niña bonita, co cal 
obtiveron o seu primeiro disco de ouro e venderon máis dun millón de 
copias nos Estados Unidos, Porto Rico, Colombia e Centroamérica, ga-
ñando o Grammy Latino 2010. En definitiva, que estamos ante un dos 
máis grandes éxitos da música latina destes últimos anos. 

4. “Dynamite” (Taio Cruz) – 41 puntos. 
 

   Se temos que presentar a Taio Cruz, diremos que é un cantante, compositor, 
rapero e produtor de música inglés. Naceu no 1983 en Londres e o seu verdadei-
ro nome é Adetayo Ayowale Onile-Ere. A canción de Taio Cruz que ocupa este 
número 4 da nosa lista pertence ó seu segundo álbum. O seu primeiro traballo 
discográfico data do ano 2008 e titulouse Departure, un disco que el mesmo fixo 
e produciu. Pero o seu maior éxito chegou no ano 2009, co seu segundo traballo 
discográfico, o titulado Rokstarr, que o levaría ós postos máis altos das listas de 
éxitos musicais, incluíndo o seu tema Dynamite. Taio Cruz traballou con outros 
cantantes famosos, como Kylie Minogue, David Guetta, Kesha... En fin, unha vida 
dedicada á música na que aínda quedan moitos triunfos que obter. 
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11. “California Gurls” (Kate Perry). 
12. “Alors on danse” (Stromae). 
13. “Mi carro” (Manolo Escobar). 
14. “Love the way you lie” (Rihanna). 
15. “Sick of love” (Robert Ramírez). 
16. “A escondidas” (Sergio Rivero). 
17. “Cuando lloras” (Despistaos). 
18. “Blanco y negro” (Malú). 
19. “Sonrisa” (Ana Torroja). 
20. “Castillo de arena” (El Pescao). 
21. “Te entiendo” (Pignoise). 
22. “Gipsy” (Shakira). 
23. “Diosa única bonita” (Brenda Asnicar). 
24. “Club can’t handle me” (Florida & David Guetta). 
25. “Mi princesa” (David Bisbal). 

26. “We don’t speak americano” (Yolanda Be Cool). 
27. “16 añitos” (Dani Martín). 
28. “Titanic” (Celine Dion). 
29. “Tractor amarillo” (Zapato Veloz). 
30. “Bel free” (Radio Kille). 
31. “Cry cry” (Océana). 
32. “I like it” (Enrique Iglesias). 
33. “Mi estrella blanca” (Fondo Flamenco). 
34. “Adela” (Iyaz). 
35. “10 minutos” (Efecto Mariposa). 
36. “Fight for this love” (Cherly Cole). 
37. “So big” (Iyaz). 
38. “Take it off” (Kesha). 
39. “Me hace tanto bien” (Alejandro Fernández). 
40. “Your love is my drug” (Kesha). 

 
 

Os vampiros deixan paso ás artes marciais 

“The Karate Kid”, o filme máis votado 
Por Nerea Pena e Andrea Freire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. “Waka waka” (Shakira). 
 

   O himno musical por excelencia do pasado Mundial 
de Fútbol de Sudáfrica, de tan grato recordo para o 
fútbol español, aínda segue dándolle a Shakira a popu-
laridade a nivel mundial que todo artista persigue. Por-
que os ritmos pegadizos e africanos seguen gustando. 

6. “Danza duduro” (Don Omar). 
 

   Outro tema musical que arrasa. Está incluído no ál-
bum Meet the orphans co cantante de reggaeton pro-
torriqueño don Omar, que consigue conquistar ós na-
morados da música cun tema no que se mesturan o 
español e o portugués. Bilingüe, vamos. 

7. “Aléjate de mí” (Camila). 
 

   O grupo mexicano Camila, que naceu no ano 2005 
na cidade de Torreón, pretende transmitir unha men-
saxe de amor a todos os públicos. Está formado por 
Mario Domm, Pablo Hurtado e Samuel Parra. O primei-
ro xa compuxo temas para Paulina Rubio, Thalía, etc. 

8. “Loca” (Shakira). 
 

   Shakira é a única cantante que coloca dous temas 
entre os dez máis votados da nosa lista, o cal xa di 
bastante sobre ela. Éxito tras éxito, e non só co Waka 
waka, a cantante colombiana está xa acostumada a es-
tar no máis alto das listas de mellores cancións. 

9. “Falling in love” (Usher & Pitbull). 
 

   Outro traballo conxunto de varios cantantes para 
acadar o éxito. Neste caso únense Usher e Pitbull para 
cantarnos o tema Falling in love (“namorándose”, para 
entendernos). Semella que se están poñendo de moda 
as colaboracións musicais como garantía de éxito. 

10. “Te gusta” (Juan Magan). 
 

   Outro habitual das nosas listas de éxitos musicais é 
Juan Magan, que sempre presenta algunha das súas 
cancións entre as preferidas dos nosos 40 Principais. 
Agora tócalle á canción Te gusta, que ocupa o décimo 
posto da nosa lista. E seguro que virán máis. 

1. “The Karate Kid” – 50 puntos. 
 

   Da man de Jackie Chan recuperamos un filme de hai uns anos, coas artes marciais e a 
filosofía oriental como protagonistas. Nesta nova entrega Jackie Chan será o señor Miyagi, 
mentres que o papel de Daniel-san, o aprendiz, é interpretado por Jaden Smith, o fillo de 
Will Smith. A historia desenrólase en China, onde Daniel-san se namora dunha rapaza, aín-
da que, como sempre, haberá un matón malvado que non lle poñerá as cousas demasiado 
fáciles. Dous ingredientes indispensables para o éxito no cine: que haxa algo de amor e 
que haxa algo de acción. Sen eles 90 ou 100 minutos de película serían aburridos. 

2. “Eclipse” – 49 puntos. 
 

   As películas de vampiros e seres das tebras seguen gozando da preferencia 
dos rapaces do instituto, aínda que neste Número 32 de Xornalouro fosen su-
peradas por The Karate Kid. A segunda película da lista, Eclipse, fálanos dos 
enfrontamentos entre os vampiros e os lobishomes. Seattle é asolada por unha 
serie de misteriosos asasinatos e Bella debe elixir entre o seu amor por Edward 
e a súa amizade con Jacob. Unha difícil elección, dende logo. 
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6. “Saw 6”. 
7. “Crepúsculo”. 
8. “Híncame el diente”. 
9. “Siempre a mi lado”. 
10. “American Pie”. 
11. “Scary Movie”. 
12. “Marmaduke”. 
13. “Saw 7”. 

14. “Avatar”. 
15. “La milla verde”. 
16. “El diario de Noa”. 
17. “Step up 3”. 
18. “El sexto sentido”. 
19. “Shreck 4 (Felices para siempre)”. 
20. “A todo gas 4 (Aún más rápido)”. 
21. “Casi 300”. 

 
 

Gaña de novo cunha diferenza abismal 

Física o Química, o eterno campión 
Por Andrea Cabanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. “Aída”. 
7. “Padre de familia”. 
8. “La que se avecina”. 
9. “Los protegidos”. 
10. “Patito feo”. 
11. “Aquí no hay quien viva”. 
12. “Tierra de lobos”. 
13. “Big Bang”. 

14. “Shin Chang”. 
15. “Los hombres de Paco”. 
16. “Me llamo Earl”. 
17. “Cleveland Show”. 
18. “Fama”. 
19. “Mujeres, hombres y viceversa”. 
20. “Smallville”. 
21. “Bob Esponja”. 

3. “Luna nueva” – 41 puntos. 
 

   E seguimos con vampiros e seres tenebrosos. Luna nueva é do ano 2009. Nela a protagonista, Bella, cumpriu 18 
anos e está moi triste porque o seu amado, o vampiro Edward, marchou da cidade de Forks a vivir a outro lugar des-
coñecido. Entón Bella refúxiase na amizade de Jacob, un licántropo inimigo natural dos vampiros. De novo o amor, a 
acción e moitos efectos especiais converten este filme nunha diversión asegurada. Para a xente nova, dende logo, a 
saga que se iniciou con Crepúsculo está sendo unha mina de ouro inesgotable. 

4. “El Equipo A” – 39 puntos. 
 

   Outro remake volve elevarse ata os primeiros postos da nosa lista. Trátase neste caso de recuperar unha mítica 
serie de televisión de hai uns anos. El Equipo A está formado por catro veteranos da guerra de Irak, acusados dun 
crime que non cometeron e que (inxustamente, claro) son perseguidos polas autoridades, pero mentres son perse-
guidos dedícanse a axudar á xente en diversos problemas. Nesta película podemos ver a Liam Neeson (o protagonis-
ta de La lista de Schlinder, no papel de Aníbal, o xefe do famoso Equipo A. 

5. “Titanic” – 39 puntos. 
 

   E non podía faltar. Pasa o tempo, pasan os números de Xornalouro, pero esta película, unha das máis famosas da 
historia do cine, segue entusiasmando ós rapaces do noso instituto. Un barco, un naufraxio histórico e unha intensa 
historia de amor son os ingredientes que compoñen esta cinta. Non importa os centos de películas que se estreen 
cada ano, Titanic sempre sairá a flote na nosa lista, e sempre nos postos máis altos. 

1. “Física o Química” – 156 puntos. 
 

   Esta serie de Antena 3 e do Canal Neox está batendo récord tras récord nos índices de audiencia da nosa revis-
ta Xornalouro. Esta é a quinta vez en que encabeza a lista de series de TV preferidas. No que respecta á súa his-
toria, leva xa sete temporadas emitíndose e por ela desfilaron unha serie de personaxes diferentes. Xa se pode 
ver tamén en Francia e nos Estados Unidos. A temática que trata, cos problemas da xente nova e adolescente, é 
normal que atraia á xente destas idades, aínda que tamén temos que considerar que a ven persoas doutras ida-
des. Auguramos que Física o Química vai seguir durante moito tempo nos postos máis altos da nosa lista. 

2. “Águila Roja” – 96 puntos. 
 

   A bastante distancia, no segundo pos-
to, temos esta serie de TVE que gusta ta-
mén moito á xente nova. Está ambienta-
da no século XVII e baséase nas típicas 
aventuras de loita entre bos e malos. 

3. “El internado” – 85 puntos. 
 

   El internado é outra das series de Antena 3 que máis 
gustan á xente nova. Un centro de estudos moi peculiar, 
uns misterios que se complican cada vez máis, unha serie 
de asasinatos e misterio... moito misterio, son as claves 
para atraer atención dos telespectadores.  

4. “Tonterías las justas” – 37 puntos 
 

   Novo programa, de recente aparición. 
O humor, as “tonterías” e o desenfado, 
para as sobremesas. Un elenco de humo-
ristas, encabezado por Flo. Un formato 
de programa que está de moda. 

5. “Los Simpson” – 36 puntos. 
 

   E se unha serie semella ser eterna, esa é Os 
Simpson. Unha chea de anos en antena e segue 
gustando. Debuxos animados para adultos cunha 
boa dose de crítica social e de sarcasmo. Esta serie 
non serve só para rir, senón tamén para pensar. 


