
O Xornalouro 
 

Percorreron as sete grandes cidades galegas 
BELÉN E PEPE CO CINE ÁS COSTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belén e Pepe en Ourense, o día que deron a charla na cidade do sur de Galicia sobre 
as nosas dúas películas, en compañía de Paulino, o organizador das xornadas de 
Dinamización Lingüística no Ensino na cidade das Burgas. 
 

   Fixemos dúas películas no noso Instituto, é 
certo. Todo comezou como unha posibilidade, 
como unha inocente diversión, como unha 
maneira de pasar o tempo dun xeito ameno 
e, se coincidía, aprender tamén un pouco. 
Naceron así as películas Malos tempos e Lu-
me na alma como dous experimentos con 
éxito de cara a unir á xente do noso Instituto, 
de cara a implicarnos a todos nun proxecto 
común. Logo comezaron a chegar as felicita-
cións, os aplausos, a admiración da xente 
que vía as dúas películas. Comezamos a en-
chernos de satisfacción. Pero aínda chegamos 
a máis: ofrecéronos presentarlles o noso tra-
ballo cinematográfico ós profesores doutros 
centros educativos, por se tamén eles se po-
dían aproveitar da nosa iniciativa e levala á 
práctica nos seus centros. Carlos, o Coordina-
dor de Dinamización Lingüística na provincia 
de Lugo, propúxonos ós profesores do noso 
Instituto que percorréramos Galicia explicán-
dolles a outros docentes a nosa agradable 
experiencia co cine no ensino. E accedemos. 
Belén, a profesora de Galego, e Pepe Peinó, 
profesor de Sociais e Director das películas, 
colleron o coche cara a mediados de Abril e 
até mediados de Maio percorreron toda a 
xeografía galega co seu cine (co noso cine) 
ás costas. Tratábase de explicar como xurdira 
a idea de gravar as películas e como se leva-
ra á práctica, e así se fixo. Belén ocupouse 
dos aspectos literarios do tema e Pepe ocu-
pouse dos aspectos técnicos. 

   Comezamos por Lugo, o día 21 de Abril, no 
IES “Nosa Señora dos Ollos Grandes”. O día 
22 fomos a Coruña, ó IES “Rafael Dieste”. O 
peor foi os días 28 e 29 de Abril, pois a nosa 
viaxe levounos ás cidades máis afastadas do 
noso Val: o 28 estivemos en Ourense, no IES 
da Universidade Laboral, e o 29 en Vigo, no 
IES “Alexandre Bóveda” (aquí tamén estivo 
connosco Jorge Olivera, o profesor de Músi-
ca, compositor das bandas sonoras das dúas 
películas). Xa en Maio, o día 5 estivemos na 
capital galega, en Santiago de Compostela, 
concretamente no IES “As Fontiñas”, e o día 
6 en Ferrol, no IES “Canido”. A última sema-
na estivemos por fin en Pontevedra; foi o día 
13 de Maio, na Escola Oficial de Idiomas des-
ta cidade. 
   Finalmente, unha vez concluída a experien-
cia, podemos dicir que foi sumamente satis-
factoria: ós compañeiros docentes gustoulles 
moito o noso traballo cinematográfico, pre-
senciaron admirados, por exemplo, os mo-
mentos claves das nosas películas, como can-
do Ángel Vizoso e María Quirós se somerxían 
no Pozo da Onza, e moitos pedíronnos copias 
das películas para intenta eles levar a cabo 
experiencias semellantes nos seus centros. 
   Coa humildade que sempre se debe levar 
por diante nestes casos, non puidemos evitar 
sentir un pouco de orgullo polo traballo feito. 
Case en ningún centro se fan experiencias 
semellantes. No IES Alfoz-Valadouro somos 
algo así como pioneiros no mundo do cine.  

 

Despois de 7 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomás vaise 
para Asturias 

 

   Levaba 7 anos connosco, impartindo 
Ciencias Sociais e outras materias no 
noso Instituto: el é Tomás Alonso. Sete 
anos dan para moito: para convivir, 
para facer amigos, para xogar emocio-
nantes partidos de baloncesto ou de fút-
bol cos compañeiros e cos alumnos, in-
cluso para atreverse a participar en mi-
nuciosas investigacións históricas sobre 
as capelas de Santiago, en Lagoa, e da 
Casela, en Santa Cruz, ou sobre o anti-
quísimo Pazo de Carrocide, tamén en 
Lagoa, para participar na rodaxe de pe-
lículas míticas, como A carta (na que 
saía co seu fillo Miguel), Malos tempos 
(na que saía xunto a Simeón, nunha fei-
ra, intentando mercarlle unha vaca) ou 
Lume na alma (na que era o biblioteca-
rio) e para moitas cousas máis... 
   Tomás fíxose un dos fixos no noso 
Instituto e agora váisenos a traballar 
preto da súa casa (el reside en Asturias 
coa súa familia). Para todos os que o 
apreciamos vainos quedar un baleiro e a 
nostalxia da súa ausencia, pero as cou-
sas son así: os tempos cambian e ó 
compás dos tempos as persoas e os no-
sos lugares van cambiando tamén; é lei 
de vida. Só nos queda, como sempre 
que un compañeiro se nos vai, desexar-
lle a Tomás a maior das venturas no seu 
novo destino docente, que salga victo-
rioso na arriscada aventura de intentar 
ensinar Historia, Xeografía e algunhas 
cousas máis ós alumnos que lle toquen 
en sorte e que, de cando en vez se lem-
bre de nós na distancia ou ben na proxi-
midade, víndonos visitar. Porque aínda 
que haxa separacións que nos afasten, 
a amizade non é calquera cousa e é tan 
forte que é capaz de romper as distan-
cias. E a Tomás no noso Instituto qué-
danlle amigos, bos amigos. 
 


