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Os 40 Principais 

O primeiro posto para ti, Fanny 
 

Por Álex Rivera e Iria Braña 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. “Tú no eres para mí” (Fanny Lu) – 83 p. 
 

   Neste Número 30 de Xornalouro temos no cumio das nosas 
listas musicais a Fanny Lucía Martínez (Fanny Lu, artistica-
mente). Ela é unha cantante e actriz colombiana. Na actuali-
dade é considerada como a “raíña do tropipop”, un novo xé-
nero musical onde se fusionan os ritmos tropicais, o baleato 
colombiano e o pop. Triunfou coa súa canción Tu no eres 
para mí, tema incluído no seu álbum Dos. Esta cantante 
trouxo ritmo e soou moito durante todo o verán. É a primeira 
vez que Fanny consegue este posto nas nosas listas e tamén 
a primeira vez que entra nelas. Nótase que é do agrado dos 
rapaces do noso Instituto. Probablemente seguirá recollendo 
éxitos durante bastante tempo, porque os ritmos que toca 
están moi de moda. Agardamos que siga moito tempo ocu-
pando os primeiros postos dos nosos 40 Principais. 

 

2. “Hot (Inna) – 55 puntos. 
 
   O segundo posto dos nosos 40 Principais é para Inna, unha cantante de dan-
ce que debutou no ano 2008 co seu álbum Hot, o mesmo nome da canción coa 
que ocupa o posto 2 das nosas listas. Este é o seu primeiro álbum, pero aínda 
así foi todo un éxito. Hot soou en todo España e en todo o mundo. Agora está 
triunfando coas cancións Amazing e Love. Outra novidade con cara feminina 
entre as voces preferidas polos rapaces do noso Instituto, posto que Inna aínda 
non aparecera tampouco nestes postos de privilexio nos gustos musicais dos 
alumnos do IES Alfoz-Valadouro. Seguramente Inna apareza nas próximas lis-
tas do Xornalouro con algunhas das súas novas cancións. 
 

3. “I know you want me” (Pitbull) – 51 puntos. 
 
   Armando Christian Pérez (Pitbull) consegue o 3º posto por primeira vez en 
Xornalouro. Semella que nesta revista Número 30 da nosa historia os novos 
cantantes están decididos a desbancar dos primeiros postos ós cantantes con-
sagrados. Este cantante de reggaeton cubanoamericano ocupa por primeira vez 
un posto tan importante, igual que Fanny e Inna. Pitbull, do álbum Calle Ocho, 
é a canción que saíu elixida. É unha canción movida e das que máis se escoita-
ron nestes últimos meses. Seguramente tamén atopemos a este cantante entre 
as preferencias musicais do vindeiro número de Xornalouro, porque, a verdade, 
semella que é moi do gusto dos nosos rapaces. 
 

4. “La loba” (Shakira) – 36 puntos. 
 
   Por fin Shakira volve aparecer nas nosas listas nun posto bastante bo. Dende 
o Número 25 está famosa cantante colombiana non estaba nos nosos 40 Princi-
pais, pero máis vale tarde que nunca. A última vez aparecía en Xornalouro co 
tema Pure Intuition e desta volta co tema La loba, que gustou á maioría da 
xente. O álbum no que se inclúe esta canción, co mesmo título que a canción, 
é electrónico, con moita fusión e moi bailable. Agora Shakira ten un novo single 
Lo hecho está hecho, que seguramente terá moito éxito. A verdade é que nos 
últimos anos Shakira estase a converter nunha das cantantes preferidas polos 
amantes da música moderna, entre eles os alumnos do noso Instituto. 
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11. “Moving” (Macaco). 
12. “We love is over (Kelly Rowland e David Guetta). 
13. “Jueves” (La Oreja de Van Gogh). 
14. “Poker face” (Lady Gaga). 
15. “Virtual Diva” (Don Omar). 
16. “Peter Pan” (El Canto del Loco). 
17. “Yolanda” (Juan Magan). 
18. “Just Dance” (Lady Gaga). 
19. “Thriller” (Michael Jackson). 
20. “Esclavo de tu amor” (Coti). 
21. “Por quererte” (Efecto Mariposa). 
22. “Manos al aire” (Nelly Furtado). 
23. “Party in the USA” (Miley Cyrus). 
24. “Esclavo de tus besos” (David Bisbal). 
25. “Pick me up” (Emilia de Poret). 

26. “Quiero ser” (Amaya Montero). 
27. “La madre” (Aventura). 
28. “La raja de tu falda” (Estopa). 
29. “Antes de que cuente diez” (Fito y Fittipaldis). 
30. “Friday Night” (Juan Magan). 
31. “Un violinista en tu tejado” (Melendi). 
32. “Heal the world” (Michael Jackson). 
33. “Goodbye” (Miley Cyrus). 
34. “Efectos vocales” (Nach Scrach). 
35. “Don’t jump” (Tokio Hotel). 
36. “Te entiendo” (Pignoise). 
37. “Billy Jean” (Michael Jackson). 
38. “Disturbia” (Rihanna). 
39. “Causa y efecto” (Paulina Rubio). 
40. “Seguiré luchando” (Ismael García). 

 
 

Vampiros, lobishomes, seres das sombras... 

“Crepúsculo” vence de novo 
Por Lorena Díaz e Eva María Campos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. “Halo” (Beyoncé) 
 

   Beyoncé consegue unha vez máis estar entre os dez pri-
meiros da nosa lista, pero desta volta descende do 1º pos-
to ó 5º. Triúnfa co cuarto single, titulado Halo, unha fer-
mosa canción, do álbum I Am... Sasha Fierce, o mesmo 
que saía a última vez nos nosos 40 Principais. Terá 
Beyoncé máis sorpresas que darnos con este álbum? 

 

7. “Colgando en tus manos” (M. Sánchez, C. Baute) 
 

   Seguen nas nosas listas Carlos e Marta, pero baixan ó 
posto 7º, despois de estar no 5º no último número da no-
sa revista. Este dúo fixo furor coa canción composta por 
Baute Colgando en tus manos. Despois de obter tanto éxi-
to seguramente non sexa a última vez que os vexamos 
xuntos. O tempo dirao. 

 

9. “Verano azul” (Juan Magan) 
 

   Atopamos outra vez a Juan Magan, pero nun posto máis 
baixo. Esta é outra das cancións que máis soaron no ve-
rán, o máis lóxico chamándose a canción Verano Azul . 
Non se pode negar que a súa música ten moito éxito xa 
que aparece 6º, 9º e 17º das nosas listas. Un gran logro 
que poucos cantantes conseguen. 
 

6. “María, María” (Juan Magan) 
 

   Nas nosas listas aparece por primeira vez Juan Magan. 
É un cantante e músico español considerado un dos pio-
neiros do Electro Latino, un ritmo que captou a atención  
de millóns de fanáticos dos ritmos de moda. Os seus esti-
los son o hip hop e o reggaeton. Ocupa o 6º posto coa 
canción María, María. 
 

8. “Cómo está el panorama” (Orquestra Panorama) 
 

   Por primeira vez unha orquestra aparece nas nosas lis-
tas, pero non unha orquestra calquera, senón que a Pano-
rama. Esta orquestra é apoiada polos rapaces, pero á xen-
te máis maior non é que lles guste moito. Cun bo espectá-
culo e boa música triunfou. E, como non, coa súa canción 
Como está el Panorama.   
 

10. “Nada se compara a ti” (Carlos Baute) 
 

   Sétimo nas nosas listas a dúo con Marta Sánchez e déci-
mo en solitario coa canción Nada se compara a ti: trátase 
do venezolano Carlos Baute. Esta canción está chea de 
sentimentos; diso mesmo tratan todas as súas cancións. 
Carlos Baute segue triunfando e non hai maneira de frea-
lo. Merece un bo premio por parte do Xornalouro.   

 

1. “Crepúsculo” – 101 puntos. 
 

   Dirixida por Catherine Hardwicke e protagonizada por Kristen Ste-
wart e Robert Pattinson, segundo unha novela de Stephanie Meyer, 
a película de Crepúsculo arrasa nos gustos dos nosos alumnos por 
segunda vez consecutiva. O amor indestrutible entre unha humana 
normal e un vampiro é, por tráxico e intenso, moi suxerinte para os 
rapaces novos. Veremos se nos vindeiros números de Xornalouro 
teñen tamén cabida nos primeiros postos dos gustos cinematográfi-
cos dos rapaces as secuelas desta seria, como Luna nueva.  

2. “Titanic” – 71 puntos. 
 

   A película escrita, producida e dirixida por James Cameron conseguiu, dende que se 
estreou en 1997 gozar da aprobación da crítica cinematográfica e do público en xeral. 
Reúne todos os ingredientes para gustar: está baseada en parte en feitos reais, presen-
ta uns impresionantes efectos especiais no afundimento do barco, ten acción... e, ade-
mais, ten tamén amor, algo que non podía faltar para non facerse esquecer. Leonardo di 
Caprio e Kate Winslet dan vida a unha relación en principio imposible, pero eterna. 



Música, cine e televisión 45

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. “Hanna Montana”.  
7. “Ángeles y demonios”.  
8. “Mentiras y gordas”.  
9. “A todo gas 2”.  
10. “A todo gas 3”.  
11. “Up”.  
12. “Alí”.   
13. “Conan, el destructor”.  

14. “High school musical 3”.  
15. “Malditos bastardos”.  
16. “17 otra vez”.  
17. “Camp rock”. 
18. “Schrek”. 
19. “Pequeño pero matón”. 
20. “Wanted”. 
21. Australia. 

  
 

Non hai quen os desbanque do 1º posto nas series 

Física o Química, 1ª por terceira vez 
Por Yaiza Pico e Tania Díaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. “El hormiguero”. 
7. “Los Simpson”. 
8. “Fama ¡a bailar!”. 
9. “Coidado co anxo”. 
10. “Sálvame”. 
11. “Hanna Montana”. 
12. “Los magos de Beverly Place”. 
13. “La que se avecina”. 

14. “Hospital Central”. 
15. “Sunny entre estrellas”. 
16. “Doctor Mateo”. 
17. “Smallville”.  
18. “La biblioteca”. 
19. “Doña Bárbara”. 
20. “Buffy Cazavampiros”. 
21. “Pasapalabra”. 

3. “A todo gas 4” – 25 puntos. 
 

   Non podía faltar o mundo do motor entre os filmes predilectos dos nosos rapaces. Na lista deste Número 30 de Xornalouro atopamos neste terceiro 
posto á película que fai a cuarta da serie de A todo gas, a que leva o subtítulo de Fast & Furious. Os actores do primeiro filme da serie volven darse 
cita outra vez, e vemos a Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez e Xordania Brewster nun mundo dominado pola velocidade e os automóbiles. 
Cuarto filme da serie, polo tanto, caracterizada polas carreiras de coches polas rúas, pola velocidade e as emocións fortes. É de supoñer que na vida 
real non se imiten estes exemplos, que poden chegar a ser perigosos para a integridade física dos participantes. 

4. “Fuga de cerebros” – 22 puntos. 
 

   Esta película chegou este ano ó quinto posto da lista da nosa revista. Trata dun rapaz (Emilio), un rapaz tímido cunha media de 5 nas súas notas, que 
leva toda a vida namorado dunha rapaza (Natalia), á que lle conceden unha beca para estudar medicina na Universidade de Oxford. A Emilio non lle con-
cederon a beca, pero uns amigos deles falsifican os expedientes das becas para poder ir todos a Oxford. Despois de moito loitar por ela, Emilio consegue 
saír con Natalia. Unha película española, protagonizada por Mario Casas, Alberto Amarilla, Gorka Lasaosa e Amaia Salamanca, entre outros, que trunfa na 
nosa lista cinematográfica. Como di o letreiro que anuncia a película: “Todos a Oxford por amor”. 

5. “A todo gas” – 19 puntos. 
 

   Esta primeira entrega da serie A todo gas, a pesar de datar de moito tempo atrás, concretamente do ano 2001, segue sendo un dos filmes preferi-
dos polos rapaces do noso Instituto. Tanto é así que acadou o quinto posto da nosa lista. Contando nos principais papeis con Paul Walker e Vin Die-
sel, a película, producida por Universal Studios, estivo dirixida por Rob Cohen. Carreiras, velocidade, motores, acción... ingredientes inseparables des-
ta serie de películas ambientadas na moderna vida urbana. Se na lista cinematográfica do pasado número de Xornalouro había dúas películas entre as 
cinco máis votadas dedicadas ó xénero musical, neste número 30 as que teñen dous representantes no top five son as películas do motor. 

1. “Física o Química” – 277 puntos. 
 

   Por terceira vez consecutiva Física o Química volveu a quedar primeira. Esta serie 
de Antena 3 parece que ten moitos fans e, por suposto, sigue estando na cabeza. 
Como xa debedes saber os fans de FOQ, este ano incorporáronse novos membros á 
serie, como, por exemplo, Marc Clotet (Vicente Vaquero). Dende logo, non podemos 
discutir o gran éxito que ten a serie entre os nosos estudantes, pois é a única que 
acadou o primeiro posto da nosa lista de series tres veces seguidas. Todo un éxito. 
 

2. “90-60-90”. 
 

   Aínda que fai pouco que comezou, 
90-60-90. Diario secreto de una ado-
lescente xa está case na cabeza da 
nosa lista. Comentouse que ao princi-
pio non querían que se emitira esta 
serie por que as modelos estaban moi 
delgadas. Un tema polémico. 
 

3. “Sin tetas no hay paraíso”. 
 

   En terceiro posto quedou Sin tetas no 
hay paraíso, unha serie que está moi in-
teresante. E aínda hai máis: ao marchar-
se o Duque da serie incorporáronse ou-
tros dous personaxes, que son: Juan Al-
fonso Bautista e Manolo Cardona e algún 
que outro máis. Todo cambia co tempo.  
 

4. “El internado”. 
 

   El internado quedou en cuarto pos-
to. Non está mal aínda que na revista 
anterior quedara terceira. A partir do 
16 de Novembro podemos ver xa os 
novos capítulos da serie, como sem-
pre en Antena 3, e seguramente ha-
berá máis misterios, máis amor… 
 

5. “Los hombres de Paco”. 
 

   Los hombres de Paco quedaron en 5º 
posto, máis atrás que noutras ocasións, 
pois xa quedaran antes primeiros e se-
gundos. Pero ao chegar 90-60-90 parece 
que lles quitou o glamouroso segundo 
posto. Ademais, tamén houbo moitas 
mortes na serie esta última temporada. 
 


