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A FUNCIÓN DO LECTOR/1:

Operación Monarca : Dossier informativo. -[A Coruña] :CEIDA. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, 2004.

Cando Lucía Peláez era moi nena, leu
unha novela
ás agachadas. Leuna a cachiños, noite
tras noite, ocultándoa baixo a almofada. Ela
roubáraa
da biblioteca de cedro onde o tío gard
aba os
seus libros preferidos.
Moito camiñou Lucía, despois, mentres
pasaban
os anos.

A Tarabela xa está na rede, calquera
de vós pode introducir novas entradas.
Para facérelo, podes entrar como
usuari@:
¿Como?
1. Entra en tarabelateca.blogspot.com
En Acceder> Nueva versión de blogger
2. A partir de aí tes dúas opcións:
A) Nome de usuario: usuariotarabelateca@yahoo.es ; contrasinal: tarabelateca
B) Nombre de usuario: tarabelateca@yahoo.es; contrasinal: marela

Na procura de pantasmas camiñou polos
farallóns sobre o río Antioquía, e na proc
ura de
xente camiñou polas rúas das cidades
violentas.
Moito camiñou Lucía e ao longo da súa
viaxe ía
sempre acompañada polos ecos dos ecos
daquelas distantes voces que ela escoitara,
cos seus
ollos, na infancia.
Lucía non volveu ler ese libro. Xa non
o recoñecería. Tanto medrou dentro que agor
a é outro,
agora é seu.

[Operación Monarca]

Na súa migración a
Bolboreta Monarca
viaxa desde América do Norte á do
Sur. Mesmo está
chegando a Galiza.
A exposición do
CEIDA tróuxonola
ao Instituto e acollémola organizando toda unha serie
de actividades arredor dela

belateca.
http://tara
/
blogspot.com

O libro que me atopou
O libro que me abriu os ollos e mos
deixou azuis, coma os dos cans de
Cadrón

Ler:
WHALLEY, Paul: Bolboretas e avelaíñas.
Madrid :Altea.
IGLESIAS, Xosé Luís: Guía das bolboretas de Galicia. Vigo :Xerais, 1992.

Ver (DVD’s):
Mariposas, larvas e insectos: Experimenta el
mundo como nunca lo has hecho / Director,
Dereck Hall. Madrid :JRB, 2004
Viajes asombrosos. -Madrid :JRB, 2001 [Inclúe
un excelente documental sobre a Monarca]

Navegar:
http://entomologia.rediris.es/aracnet/
e2/10/17danaus/index.htm

Galeano, Eduardo: El libro de los abra
zos.

O libro que me abriu os
ollos e mos deixou azui
s

Un xoves que ía cantar ó coro da catedral de Lugo na misa das sete, entrei nunha librería da rúa Aguirre –había cinco na
mesma beiravía, en non mais de cen metros-, e gastei os cartos que non tiña nun
libro de peto, de pastas duras, de cor azul
e cuns ollos creo que verdes debuxados na
portada. Era da colección RotaTiva de Plaza y Janés, chamábase Ojos de perro azul
e fora escrito por un tal Gabriel García
Márquez entre 1945 e 1957.
Eu tiña daquela trece anos, e os cartos que
me mandaban da casa para vicios menores
–caramelos e pipas, maiormente- ascendían
a 25 pesetas, case sempre xuntas nunha
moeda de cinco pesos. Como o libro custaba 47 pesetas fixen un trato coa libreira
para pagalo a prazos. As palabras exactas
da muller foron: “non te preocupes, págasmo como vaias podendo”. Aínda hoxe, tantos anos despois, lembro con nitidez a súa
cara redonda con gafas.

Era o primeiro libro que mercaba pola miña
conta e risco, pero non consigo lembrar
que foi o que me chamou del, nin o argumento da ducia de relatos curtos que contiña, un dos cales prestáballe nome ó título. Porén, si lembro coma se o estivera a
ver cos ollos, que o lin no meu cuarto do
seminario, polas noites alén das once
(cando todo era escuridade e silencio), eu
debaixo das mantas dos pés á cabeza e
facendo tenda de campaña cos xeonllos
ergueitos.
Así debín le-las escasas cen páxinas do
libro, coa luz carriza dunha lanterna diminuta, enfeitizado polas palabras que alí
había e polo fío que as xunguía
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Boletín da Biblioteca do Instituto “Ramón María Aller Ulloa”
Iñaki Larrimbe: “Sin título” 2003. Fotografía dixital in http://www.mcu.es/libro/MC/ILL/index.html

Un dos fenómenos máis abraiantes dos
que nos ofrece a natureza galega é
unha visitante de alén do Atlántico: a
bolboreta Monarca, que voa miles de
quilómetros coas súas fráxiles ás,
cruza o mar e nos visita cada outono
cun sixilo que non fai honra a semellante fazaña da Natureza
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Ler é ir ao encontro de algo que
está a piques de ser e aínda ninguén sabe se será... [Italo Calvino]

O libro que abriu uns
ollos e os deixou azuis
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X. L. Sucasas O paxaro que ninguén ve. A Coruña :Ed. Autor, 2002.
na Biblioteca: Soñaron buratos na terra. A Coruña :Ed. Autor, 2003

O Ministerio concedeunos un dos segundos premios ás
Boas prácticas bibliotecarias. Foi un recoñecemento ao
traballo de moita xente durante moitos anos.

Andamos facendo probas na rede.
Entra en tarabelateca.blogspot.com e comparte as
túas lecturas.

A marela tarabela

[En préstamo]

El curioso incidente... de Mark Haddon
[Novas escritas]

Todo comezou coa morte de
Welington, o can da señora
Shears.
Cristopher é un de quince anos
apaixonado e supersticioso.
Apaixonado por Sherlock Holmes debido a que Holmes tiña a
capacidade de abstraer a súa
mente a vontade. Gustábanlle
os animais, as listas, os esquemas, as matemáticas... e odiaba o
contacto físico, o amarelo, o marrón... Durante a súa infancia, faltoulle o cariño e o apoio da nai.
A partir do momento en que atopou
o can da veciña aforcado, decidiu
iniciar a procura do culpábel da
morte.

A señora Siaban axudábao na busca; cada
día que descubría algo
novo apuntábao no
caderno. O pai –un pai
que o trata de protexer continuamenteao saber o que estaba
facendo, quitoulle –
por medo- o caderno
de anotacións.
Cristopher superará
temores, atopará o
asasino e resolverá o misterio da
estraña morte da súa nai.

[Un libro, unha película]

A familia Lisbon, unha familia
católica, vive feliz nun barrio
de Michigan. O suicidio da súa
filla menor, Cecilia, altera esa
felicidade. Dende a macabra
morte, a familia vive momentos de fraxilidade en contraste coa radiante beleza
das catro irmás restantes.
A señora Lisbon deixa o
seu traballo como mestra
para atendelas, mentres o
señor Lisbon continúa
impartindo clases no mesmo Centro en que elas estudan.
O baile do Instituto, ao que
acoden coas respectivas parellas, é
a derradeira festa á que asisten.
Neses momentos, as rapazas viven
e experimentan sensacións novas
que non son ben vistas polos pais.
Ese é o motivo de que as reclúan na

[Ariadna Procino]
Ata aquí o argumento
dun libro que me impresionou: Cristopher
é un mozo que mira (e
conta) desde outro
prisma. Decátome de
que é un neno autista,
con capacidade de
conseguir o que se
propón.

clase, impedíndolles calquera relación co exterior. O encerro non fai
máis que intensificar os desexos e
as paixóns das
mozas.
Lux, a máis
nova, encóntrase no tellado da
casa con rapaces; o que é observado polos
mozos veciños que
nos relatan a historia e que inician
numerosos intentos
de contactaren coas irmás. Eles
serán os derradeiros en tratalas,
cando xuntos se dispoñían a realizar unha viaxe sen regreso.
Os acontecementos, producidos un
ano despois do suicidio de Cecilia,
supoñen que os señores Lisbon se

Guía das árbores

[O herbario]

curiosos incidente del
perro a medianoche. Barcelona :Salamandra, 2005.

[Andrea Sandá]
trasladen de barrio e comecen unha
nova vida. Non obstante, o esquecemento é imposíbel: a lembranza dos
veciños que gardan -desde o primeiro momento- as pertenzas das rapazas, o traballo dos medios de
comunicación e todas as persoas
que mantiveron relación con elas,
antes e despois do encerro... impiden o esquecemento.
O libro engaioloume especialmente
polo tratamento psicolóxico dos
personaxes. A película non me decepcionou. Con todo, recomendo o
primeiro porque é máis completo e
entretido, aínda que as imaxes poden axudar a comprender mellor
determinadas cousas.
EUGENIDES, Jeffrey: Las vírgenes
suicidas. --Barcelona :, 2005.

COPPOLA, Sofía, dir.: Las vírgenes
suicidas

Jazz: la historia. A
aclamada película de Ken
Burns en 6 DVD’s percorre a
historia do Jazz desde os
seus inicios en Nova Orleáns
ata o regreso de Dexter
Gordon a USA.
O ano pasado editamos a Guía de árbores do
Instituto. Quedara pendente unha actividade: o
herbario das árbores estudadas. Había que recoller
as follas e deixalas secar, antes de expoñelas. Así
se fixo e así quedou.

[Novela e matemáticas ]
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ra. Foi o que me pasou a min.
ici
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fixo a súa ap
Aínda por riba, é un libro
a néboa...
breve e ten ilustracións
para demostrarche as fórmulas. Anímate a collelo na
O libro gustoume moito porque
aprendes fórmulas matemáticas biblioteca e se non che gusta, sempre o podes deixar.
coas que podes realizar trucos
con cartas, calendarios, etc.

[por J. M. Otero Mato]

Muñoz Santonja, José: Er-

nesto, el
aprendiz de
matemago. -Madrid :Nivola,
2003.

A marela tarabela

Máis sobre Jazz
DALE, Rodney: Jazz. Madrid :Pirámide, 1999.

Música clásica

o teu
Como faceres
herbario
Recolle as plantas ao
mediodía e cando non
chova; se as recolles molladas non che van secar ben.

Recolle mostras das
follas e das flores, para poderes recoñecer
de que planta se trata.
Se é posible tamén recollemos froitos, pero estes non secarán se son moi car-

Mete as mostras en bolsas de plástico amplas, para que non se esmaguen nin sequen
antes de tempo. Coloca as mostras de a unha
no medio de papel de xornal, coida de que

A Gran selección Deutsche Grammophon
ofrécenos as obras mestras de todos os tempos
en 40 libros con dous Cd’s cada un, cos máis significados directores, as máis prestixiosas orquestras, e os solistas que marcaron época.

nosos.

queden ben estiradas e que non se superpoñan follas
nin flores.

Achega unha ficha na que sinales de

que planta se trata e o lugar e data de recollida.

Prénsaas nunha prensa axeitada ou, simplemente
baixo un montón de libros. Debes cambiar o papel de xornal varias veces (a ser posible cada
día ou cada dous) ata que as plantas queden perfec-

Ernesto, el aprendiz de matemago

Catro grandes
coleccións de música

Jazz

HADDON, Mark: El

Se queres ampliar a túa información sobre este libro busca en:
http://www.imaginaria.com.ar/15/6/curioso-incidente.htm

Las virgenes suicidas

[Actividades]

Para conservares as plantas
secas, podes empregar papel específico de herba-

tamente secas.

rio, folios, cartolinas, ou mesmo deixalas en papel de
xornal.

Para evitares danar o medio ambiente na
elaboración do herbario, ten en conta que:
♣ Algunhas especies son escasas e polo tanto
están protexidas pola lei. Infórmate.
♣ Non debes arrincar a planta de raíz; corta só
talos cunha tesoira de poda ou cun coitelo
afiado para que a planta rebrote.
♣ Algunhas plantas son moi abundantes ou mesmo malas herbas. Neste caso non habería
ningún problema en recoller un exemplar
completo se o consideramos interesante.

Rock ‘N’ Roll
La historia del Rock ‘N’
Roll. Cinco DVD’s para
recoñecer as máis influentes figuras da música que caracteriza ao
Século XX.
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Máis sobre Rock ‘N’ Roll
A música rock. Santiago :Lóstrego, 2000.

Ópera
“El palco de la ópera en su
casa” ofrécenos as máis coñecidas óperas en DVD. Porque a ópera non só é para
escoitar senón tamén para
ver, esta colección permítenos ver en escena aos grandes intérpretes.
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Cambio climático, esgotamento
da enerxías fósiles, a auga como
un ben escaso... O que até hai
pouco semellaba ser preocupación duns cantos vaise transformando nunha conciencia xeneralizada. Que podemos facer?.
Ante todo informarnos e saber
que as solucións está nas nosas
demandas e nas nosas mans.

Pétalos e páxinas
Quixemos celebrar o Día do
libro agasallando
aos transeúntes.
Un libro e un
caravel, pétalos
e páxinas foi o
regalo que distribuímos polas
rúas de Lalín.

23 de abril

[A enerxía solar]
O alumando
de Tecnoloxía
de 4º preparounos unha
magnífica
exposición
informativa
sobre a enerxía solar.

[ Álbum de visitas ]

[ Gonzalo Navaza ]

Ler:
Guía práctica da enerxía solar. Santiago :Xunta
Enerxía solar.térmica. Santiago :Xunta, 2005
Jarabo Friedrich, F.: Energías renovables. Madrid : S.A.P.T Publicaciones Técnicas,
2000

Ver:

[ENTREVISTA]

Desde Guatemala en galego

[Actividades]

Hai un ano, visitounos o escritor guatemalteco Javier Mosquera.
Falounos do seu país, da súa relación con
Galiza, e dous relatos en castelán e dous en
galego, coa presenza da morte como elemento común.

Como soubo da súa orixe galega?
Eu sabía que meu avó era galego,
da casa do Habanero de Lamela
(Bermés).
Cando visitou Galiza por primeira
vez?
Hai catro anos, no 2002. Logo, volvín
na primavera de 2004 e botei dez
días.
E ese interese polo galego?
Ben, cando vin, recibín un forte impacto emocional ante a casa de pedra
do meu avó. Descubrín o idioma e
busquei: Castelao, Manuel Rivas,
Álvaro Cunqueiro...
O segundo relato que nos leu ten
como protagonista a un mozo que
coñece o lugar onde nacera o seu avó
e visita a súa tumba. É un relato totalmente autobiográfico?
En parte si, porque reflicte os sentimentos ao
volver ás orixes, pero, claro está, o relato ten
pinceladas literarias.
Nos seus relatos están moi presentes as supersticións e a morte... dous elementos que,
segundo vostede, unen Guatemala e Galiza...
En certo modo, si. Galiza ten na súa tradición a
presenza da morte, como na Santa Compaña; en
Guatemala está presente no día a día. Por exemplo, unha alumna do Instituto onde eu traballo

Caracas 16
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apareceu morta moi cerca do Instituto.
Como é a situación en Guatemala?
Guatemala é un país con moitas desigualdades. A
xuventude ten moi poucas oportunidades e enfróntase a un día a día moi duro. O que che dicía
da rapaza que apareceu morta pode ilustrar ben
esa dureza.
E nun panorama tan “negro”,
onde cre que se atopa a
esperanza?
Esperanza sempre hai. No
proxecto en que eu traballo
intentamos que os mozos
poidan ir á universidade.
Este ano foron tres, o ano
próximo esperamos que vaHORROR
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En Guatemala
No existe
espejo
tampoco el

Raquel López
Queres saber máis de J. Mosquera? Mira en
http://www.javiermosquerasaravia.com
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Cambio climático: o reto do século XX /

[ Román Rodríguez ]

Santiago :Xunta, 2007 -- 1 DVD

Xogar

Cartas e fotos da emigración

As enerxías renovables : o futuro nas túas
mans. --[Santiago :Xunta, [2004]. --1 CDrom

Navegar:
http://www.inega.es

[ Joan Manuel Gisbert ]

[ Raul Soutelo ]

O luns 16 de marzo, tivemos unha
charla co historiador Raúl Soutelo.
Ademais de proporcionarnos unha excelente panorámica sobre os movementos migratorios, mostrounos un
dos seus métodos de traballo. A partir
das cartas e das fotos Agustín y la maquina ó coche y si le
enviadas á (ou desde) a quiren decir hayga que eneste momenemigración podemos
poñerlles cara e corpo,
vicisitudes e impulsos, esperanzas
e estratexias aos grandes esquemas historiográficos.
Iso animounos a facermos, desde
a biblioteca, un arquivo da nosa
emigración coas vosas achegas.
Xa imos tendo algunhas, pero
cómpren moitas máis.
Animádevos e traédenos estes
materiais (seguro que tedes).
Escanarémolos e axiña os devolveremos.
Foto aportada por Adrián
A marela tarabela

Sao Paulo, dia 22 de Agosto 54
Apreciables padres quiera dios que
cuando esas dos linias llegen asus futuras manos sea llen dis frutando de una
buen estado de saluz en compañia de
toda nuestra familia.
La nuestra familia bien Ga. A. Dios.
Papa esta tiene el ogeto de dar contestacion ala suya quela Recibimos estos dias
que en lacual por medio un prima que
estubo Bastante mal pues la C ay muy
daranbien mediran sise a megorao
papa el dia 16 de este mes de Agosto papa para manolo le mando tabaco ygual
autez que lo baya buscar amontouto
papa sidios quiere para el mes que biene
le mandase el resto del dinero sidios
manda que nuestra bida cambio mucho
papa para altos de año boy mirar siles
mando un paquete para ustedes.
Sin mas un abrazo para ustedes todos y
un abrazo para Jose Luis para el mes
que biene le boy mandar argundinero
para el con el Resto del pasage.

De América para a casa : correspondencia familiar de emigrantes galegos no
Brasil, Venezuela e Uruguai (19161969) / edición crítica e introdución,
Raúl Soutelo Vázquez. — Santiago

