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“Todas as cousas teñen o seu nome para falar delas”, “...
cada palabra pode cambiar o seu significado segundo 
quen a diga, coma a diga, cando a diga…”. Estas son dúas 
das observacións que lle fai a uns nenos a protagonista 
dun conto ata hai pouco inédito de María Victoria Moreno, 
a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. E 
Xeada é o nome que lle puxo á revista do noso centro 
o profesor Manuel Míguez, quen a fundou alá polo ano 
1992 cando saíu o seu primeiro número, e quen a dirixiu 
durante a súa estancia neste Instituto.
Xeada é unha desas palabras fermosas da nosa lingua, 
que mesmo semella agarimoso aloumiño ou abeiro ante a 
friaxe do fenómeno climatolóxico ao que se refire. Quizais 
fose esta posible suxestión o que motivou que o profesor 
Míguez a bautizara así. En calquera caso, Xeada é unha 
publicación cíclica que, pasados os rigores do inverno, 
chega a vós puntualmente cada mes de maio. O seu 
fundador pensouna como unha revista exclusivamente 
redactada polo alumnado, na que puidésedes informar 
das noticias máis relevantes para vós, expresar as vosas 
inquedanzas ou publicar as vosas primeiras creacións 
literarias. Nas páxinas dos números ata agora aparecidos 
colaboraron moitos alumnos e alumnas das xa moitas 
xeracións que cursaron estudos neste Instituto. Tamén 
nisto reside a entidade cíclica de Xeada.
“Todas as cousas teñen o seu nome para falar delas…” 
Pouco despois da creación deste centro o seu Claustro 
e Consello Escolar deulle o nome de Antonio Fraguas, 
destacado historiador e antropólogo galeguista (quen, 
por certo, estivo este ano entre os nomeados para 
dedicarlle o Día das Letras Galegas); en 1992 bautizouse 
como Xeada a súa revista; e no presente curso acordouse 
o nome da finada profesora Mª Xesús Juanatey para a 
nosa biblioteca. Que este novo número de Xeada sirva de 
homenaxe a Manuel Míguez, o seu fundador, e tamén a 
Lino Durán, profesor de Matemáticas, que nos deixaron 
para sempre ao comezo deste ano.
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IN MEMÓRIAM

MANUEL MÍGUEZ

Tui, sodalis, nos meminimus,
eget, magister, sermo. latinus.
Te colent ibi Maro et Tullius.

Nós añorámoste todos, amigo,
e bótate, mestre, en falta o latín
mais Tulio e Marón vivirán contigo

LINO DURÁN

Vt nos, care magister,
te numeri innumeri deflent
ubi finis infinitum adtendit.

O mesmo que nós, profesor e amigo,
chórante os números innumerables
aí onde o límite tende a infinito



STRANGER THINGS

Esta serie emitida por 
Netflix é, segundo os 
críticos de cine, unha 
das mellores series de 
ficción/terror dos últi-
mos anos tanto para 
o público adulto como 
para o xuvenil. O tema 
principal, baseado en 
diversas teorías ou hipó-
teses sobre a existencia 
dunha dimensión alter-
nativa mantén ao es-
pectador en tensión ata 
o último minuto.

Remontámonos a Hawkins, Indiana, ano 1983 coa des-
aparición de Will Byers , quen despois dunha partida de 
“calabozos e mazmorras” co seu grupo de amigos (Mike, 
Lucas e Dustin) de camiño para a casa ten un encontro 
cunha criatura sobrenatural que o atrapa e o leva ao 
mundo do revés*.

Os seus compañeiros de aventuras, ao notar a súa des-
aparición deciden ir na súa busca ao último lugar onde 
deixou rastro. De camiño atópanse cunha nena estraña co 
pelo rapado e con poderes mentais que fuxiu do laborato-
rio de Hawkins, á que esconden no baixo da casa de Mike. 
O seu nome é Once, como indica a súa tatuaxe (011). Foi 
secuestrada de recén nacida ao descubrir os seus pode-
res, e experimentaban con ela nas investigacións no la-
boratorio. Inicialmente, a súa función era utilizar a súa 
mente para espiar aos rusos. Ata que nun intento de illa-
mento sensorial nun tanque de auga salgada* no canto 
de atopar aos seus rivais rusos, atopouse cunha especie 
de monstro, e no momento no que estableceron cone-
xión, abriuse un portal interdimensional (entre a nosa di-
mensión e outra completamente diferente pero similar* 
na que vive o monstro, e onde se atopa Will).

Para o asombro dos rapaces, Once recoñece a Will nun-
ha foto e dílles que ela pode axudar na misión. Primeiro 
explícalles dándolle a volta ó taboleiro de “calabozos e 
mazmorras” que hai outra dimensión (cos mesmos luga-
res e infraestruturas que en Hawkins, pero con infinitas 
variacións, como por exemplo, que alí sempre é de noi-
te, ou que hai esporas flotando polo aire). Polo tanto, un 
monstro pode estar na súa dimensión dentro da túa casa, 
ti estar en fronte del e non decatarte da súa presenza. Ta-
mén lles axuda para entendelo a metáfora que lles ensina 
o seu profesor de ciencias: “O acróbata e a pulga”*.

Finalmente os rapaces, xunto con Joyce, a nai de Will, e 
Hopper, o xefe de policía que levou o caso, seguindo as 
teorías de Once, atopan a Will no mundo do revés a punto 

de morrer porque o monstro creara dentro do corpo do 
rapaz unha especie de lesma que se ia estendendo polos 
seus órganos ata deixalo sen vida. Once consegue levar 
ao Demogorgon* ata a dimensión á que pertence pero 
ela desaparece ...

Relación entre as distintas teorías e o argumento da 
serie:

*O MUNDO DO REVÉS/VAL DAS SOMBRAS: É unha rea-
lidade ou dimensión alternativa que existe en paralelo co 
mundo humano. Contén os mesmos lugares pero é moito 
máis escuro, máis frío e carece de vida humana. Alí ato-
pouse Will durante unha semana. Na serie, como o outro 
lado non estaba acostumado a soportar a vida humana, 
cando unha persoa se movía nesa dimensión, na nosa, 
se recibía a súa presenza coa intensificación das luces no 
lugar correspondente. A maiores cando o Demogorgon se 
acercaba, as luces parpadeaban en forma de aviso. Polo 
contrario, o mundo do revés recibía as voces da nosa di-
mensión con forma de eco.

*DEMOGORGON: Monstro ou depredador humanoide na-
tivo do mundo do revés. En 1983 abriuse unha porta entre 
o noso mundo e o seu que tivo como consecuencia que na 
cidade Hawkins aparecesen unha serie de forzas sobre-
naturais que levaron a desaparición de Will.

*TANQUE DE ILLAMENTO SENSORIAL: Tanque de auga 
salgada no que se somerxe unha persoa e a leva a un es-
tado mental de relaxación. No caso de Once ao ter pode-
res era utilizado para espiar aos inimigos rusos do gober-
no dos Estados Unidos, pero debido ao encontro durante 
un dos experimentos entre ela e o Demogorgon abriuse o 
portal á outra dimensión, e o monstro logrou saír e crear 
outros portais temporais na cidade de Hawkins, concre-
tamente na casa de Will, xa que foi onde el estivo escon-
dido (no mundo do revés) ata que o monstro o atopou. Ao 
descubrir esta fisura espazo-temporal, o doutor Brener, 
coñecido como o pai de Once, utilizouna para seguir in-
vestigando.

*O ACRÓBATA E A PULGA: Para poder comprender o que 
sucedía, os rapaces preguntaronlle ao seu profesor de 
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ciencias como interpretar os universos múltiples ou para-
lelos e el comentoulles a seguinte metáfora:

Hai que imaxinar a un acróbata de pé sobre unha corda. 
Iso sería a nosa dimensión. Pódese mover cara diante e 
cara atrás. Se xunto ao acróbata houbese unha pulga, 
esta podería moverse tamén cara diante e cara atrás, 
pero a maiores podería ir por debaixo da corda, é dicir, ir 
do revés.

Nós somos o acróbata e non podemos ir cara abaixo. Para 
que iso suceda necesitaríase unha enorme cantidade de 

enerxía, moita máis da que os humanos somos capaces 
de crear, para abrir un desgarro no tempo e no espazo. É 
dicir, crear un portal, unha porta que afectaría ao cam-
po magnético, ao entorno e incluso podería agrandarse e 
tragarnos a todos. Grazas as teorías do profesor, foi como 
Dustin descubriu que os compases non apuntaban cara 
ao norte, senón que estaban modificándose pola presen-
za do portal que abriu Once.

 Candela Fernández Pernas 
 2º ESO A

O FEMINISMO: NOVA ERA

Que é o feminismo?

• O feminismo é un movemento social ou loita que bus-
ca o empoderamento e a liberación da muller, conse-
guindo deste modo a igualdade de xénero.

• Para nós o feminismo é unha loita que reclama os no-
sos dereitos (eses que durante toda a historia se nos 
negaron), ademais de visibilizar e erradicar todas as 
inxustizas que só polo feito de ser muller sufrimos 
(aínda que algunha xente se negue a velas, si existen).

A historia do feminismo:

Algunha xente ubica os inicios do feminismo a finais do 
S. XIII, cando Guillermine de Bohemia propuxo crear una 
Igrexa de mulleres. Outras persoas rescatan a meigas e 
predicadoras como parte da loita feminista, pero é a me-
diados do S. XIX, cando comeza una loita organizada e 
colectiva.

A loita da muller comeza a partir da Revolución Francesa, 
ligada á ideoloxía igualitaria e racionalista do Iluminismo, 
e ás novas condicións de traballo xurdidas a partir da Re-
volución Industrial.

Se ben os principios do Iluminismo proclamaban a igual-
dade, a práctica demostrou que esta non era extensible 
ás mulleres. A Revolución Francesa non cumpriu coas 
súas demandas, e elas aprenderon que debían loitar de 
forma autónoma para conquistar as súas reivindicacións. 
A demanda principal foi o dereito ao sufraxio, a partir do 
cal esperaban lograr as demais conquistas.

Despois de toda esta loita organizada por elas, agora es-
tamos a seguir os seus pasos para conseguir finalmente 
a nosa liberación.

Por que é necesario?

En España dende o 2003 foron asasinadas mais de 800 
mulleres polas súas parellas ou ex-parellas. O número de 
denuncias aumentou nos últimos anos e tamén se bateu 
o marca de chamadas ao 016.

Os asasinatos non son o único exemplo de violencia cara 
as mulleres; nós sufrimos machismo nas rúas (todos 
coñecemos os famosos “piropos” que no fondo non son 
máis que outra maneira de acosar as mulleres), no tra-
ballo, na escola e incluso no noso ámbito familiar (micro-
machismo).

O feminismo pretende eliminar estes comportamentos 
cos que estamos acostumad@s a vivir, visibilizándoos e 
facendo que a xente os evite.

Que podemos facer para contribuír con esta loita?

• Evitar os micromachismos

• Non xulgarnos nin criticarnos polo noso aspecto nin 
pola nosa roupa

• Evitar as cancións cuxa letra conteña mensaxes ma-
chistas, xa que sen que nos deamos de conta, escoitar 
excesivamente este tipo de música pode facer que ata 
a persoa máis feminista remate acatando comporta-
mentos machistas como algo normal.

• Non consideirarnos esaxeradas cando nos queixamos 
do machismo que sufrimos diariamente.

Estas son accións que calquera persoa pode facer sen 
ningún tipo de esforzo e que contribuirían a unha socie-
dade feminista.

Paula González Vázquez 
Antía Varela Balsa 

2ºESO A
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JAVIER GUTIÉRREZ, UN ACTOR EN MAIÚSCULAS
O actor galego aumenta a súa colección de premios

Javier Gutiérrez Álvarez, 
nado en Luanco, Gozón, (As-
turias) o 17 de xaneiro de 1971, 
malia que se mudou a cidade 
de Ferrol, á idade de un ano, 
o que fai que se sinta gale-
go; concretamente residiu no 
conflitivo barrio de Caranza, 
no que por aqueles tempos 
tiña una poboación moi afec-
tada pola crise dos estaleiros.

Este “galego” que quedou orfo de pai sendo un neno, foi 
un rapaz moi tímido que estudou e aprendeu a amar o 
teatro e a lectura no colexio La Salle, tendo claro dende 
un principio que o seu era o mundo da interpretación.

No instituto, formou parte dun grupo teatral dirixido polo 
actor arxentino Roberto Leal e aos 19 anos trasladouse a 
Madrid para estudar interpretación en ACAE, una escola 
de teatro da aula Complutense de artes Escéncias, ter-
minando de formarse na Escola de Arte Teatral de Ángel 
Gutiérrez, un dos grandes mestres de interpretación do 
noso país.

Fundamentalmente é un actor forxado no teatro e está 
firmemente convencido de que a maior aprendizaxe para 
un actor segue sendo a vida. As experiencias son a mochi-
la vital de cada un. Chegou a afirmar que “os compañeiros 
dos que máis aprendo, independentemente da idade, é 
dos que a vida non llo puxo nada doado”. Aínda así, cre 
que os actores deben reciclarse e seguir formándose dun-
ha forma constante.

A súa traxectoria teatral deu un paso adiante no 2000, 
cando comezou a traballar co grupo Animalario na mon-
taxe A fin dos soños.

En Ferrol fixo as súas primeiras representacións no teatro 
Jofre, que o actor recorda con gran cariño e nas que coinci-
diu con Genma Cuervo e Rafaela Aparicio en Mala yerba.

Ten unha extensa traxectoria teatral e malia a que o seu 
físico non é o máis favorable para que lle dean papeis, co 
seu ben facer, soubo facerse, aos seus 47 anos, un nome 
en maiúsculas no cine español.

O seu debut no cine produciuse con El otro lado de la 
cama en 2002, e tamén participou nalgunhas dos filmes 
de éxito do cine español, como Días de fútbol, Torrente 3 
ou Plan de fuga, película na que se mesturou con ionquis 
para preparar o seu papel, un drogadito soñador.

O seu rostro fíxose moi recoñecible por todos nós trala 

súa actuación na serie Águila Roja (2009-2016) na que 
daba vida a Satur, un personaxe moi querido pola audien-
cia.

Lonxe de quedar encasillado, ese personaxe foi o que o 
fixo poder presentarse a máis castings, chegando a con-
seguir un papel protagonista na película La isla mínima 
(2014) na que interpretou a un policía cun pasado escuro; 
papel polo que gaña a Cuncha de Prata ao mellor actor 
no Festival Internacional de Cine de San Sebastián e o 
premio a Mellor Interpretación Masculina na edición dos 
Premios Goya 2015.

O seu recoñecemento no cine reafirmouse coa súa ac-
tuación como protagonista na película El Autor (2017). 
Persoalmete considera que este foi o seu papel máis 
arriscado porque está presente en toda a cinta e en todas 
as secuencias e polo traballo de exposición física e emo-
cional que tivo que realizar para interpretar ao seu per-
sonaxe, Álvaro, un personaxe complexo e interesante do 
que gozou interpretándoo. E tan ben o fixo que ademais 
de que o filme tivo un grande éxito de taquilla, el recibiu 
o Goya ao Mellor Actor Protagonista (2018) chegando a 
dicir ao recoller o premio na gala: “Este oficio é moi fer-
moso, pero tamén é moi cruel, por iso quería dedicar este 
premio aos compañeiros que non só no teñen a sorte de 
recoller premios, senón que nin sequera lles soa o teléfo-
no e non teñen a mínima posibilidade de demostrar o seu 
talento, ánimo e paciencia»

Campeones é o seu último filme, no que tamén ten o 
papel protagonista, e está agora mesmo nas carteleiras. 
Trata dun adestrador profesional de baloncesto, Marco, 
que tras conducir borracho e chocar contra un coche de 
policía, deberá adestrar a un equipo de discapacitados.

Unha estrea que Javier espera con ansia, xa que para el 
foi un filme fermosísimo, pero difícil, xa que realmente 
os actores da película son tamén discapacitados na vida 
real, reflectíndose na cinta dunha forma tenra, pero real 
as vidas desta persoas ao interactuar coas que non teñen 
estas discapacidades.

Xavier Gutiérrez é un actor comprometido coa realidade 
social e que é consciente de que as persoas que coma el, 
teñen unha proxección pública: “deben mollarse en certos 
temas”, o que por suposto esperta antipatías ou simpa-
tías entre o público; pero no seu caso, penso eu como es-
pectadora, hai moito máis do segundo.

  Daniela Román Fernández 
 2º ESO C 
 Laura Martín Seivane 
 2º ESO A
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QUE É O SEASTEADING ?

O concepto de Seasteading non é novo, xa no século pa-
sado, en 1967, creouse o pintoresco Principado de Sealand 
como a procura da ansiada liberdade no medio do mar. 
Situado fronte ás costas de Essex, no Reino Unido, é un 
“micro-estado” creado polo cidadán británico Paddy Roy 
Bates.

O espazo nacional consiste nunha superficie flotante de 
5.500 m2, apoiada en dúas torres de formigón que so-
portan unha gran plataforma horizontal desa dimensión.

O fundador do Seasteading Institute, Patri Friedman, 
xunto con Peter Thiel (fundador de PayPal e asesor de 
Trump) como principal financiador, crearon o instituto no 
ano 2008. Contan con máis de 1000 doantes apaixona-
dos por “facer do mundo un lugar mellor”.

Segundo as súas ideas, o Seasteading é unha comuni-
dade que vive no mar responsable de establecer as súas 
propias leis e cultura co obxectivo de ser unha micro-na-
ción autosuficiente. É dicir, en realidade o que expoñen 
son pequenas cidades-estado, como as “polis” gregas da 
antigüidade. O concepto inicial do proxecto é que as ci-
dades flotantes sexan independentes doutros países sen 
promover ningunha ideoloxía en particular senón que a 
deixarían a elección de cada unha delas.

Segundo a Convención das Nacións Unidas sobre o Derei-
to do Mar a partir das 200 millas náuticas gobernadas por 
un país con costa, calquera estado pode construír as súas 
propias illas artificiais.

Unha nación no océano non é fácil, nin barata. Debe ser 
alcanzable para a clase media dos países desenvolvidos. 
Esperan que no futuro poida haber materiais plásticos, 
composites ou novos materiais que axuden a reducir os 
seus custos de construción e mantemento xa que neste 
momento é extremadamente caro e difícil.

Son cidades comprometidas co medio ambiente a través 
do desenvolvemento sustentable e a protección dos eco-
sistemas.

A primeira cidade flotante será do tamaño dun campo de 
fútbol, flotando nas tranquilas augas da Polinesia france-
sa situada nunha área favorable de vento, ondas, mareas, 

correntes, tormentas, tráfico marítimo e comercio con 
acceso aos servizos para conseguir a maior comodidade 
dos seus habitantes.

As cidades flotantes terían agricultura a través de granxas 
verticais, farían a auga potable a partir de auga de mar, 
deberían ter un óptimo acceso a Internet vía satélite e as 
súas fontes de enerxía serían eólica, solar, marítima, etc. 
ademais doutras baseadas nunha combinación de bio-
combustibles co fin de conservar os ecosistemas.

A cidade flotante debe ser capaz de moverse en caso dun 
furacán ou outros fenómenos climatolóxicos extremos 
e para iso débense deseñar remolcadores e plataformas 
adecuadas para desprazala.

A idea do Seasteading non deixa de ser un concepto utó-
pico e mesmo os seus creadores abandonan a súa idea 
inicial de micro-estados independentes desenvolvendo o 
seu primeiro proxecto na Polinesia francesa como unha 
cidade con destino turístico reservado para multimillona-
rios.

Fronte ás ideas utópicas, na actualidade xa existen mo-
delos de cidades flotantes que se levaron a cabo como 
unha idea de expansión do territorio dun Estado.

Un exemplo é o das illas artificiais de Dubai, nos Emiratos 
Árabes Unidos.

Á hora de planificar o deseño dunha cidade flotante, os 
arquitectos baséanse no modelo dunha plataforma pe-
trolífera. Esta está elevada por encima do nivel do mar 
e ancorada ao fondo mariño mediante unhas columnas 
ocas xigantescas e poderíanse considerar como as “nais” 
dos deseños de illas artificiais.

Outra idea que deu o arquitecto e urbanista xaponés Ken-
zo Tange é a do Plan da Baía de Tokio, que sería unha ma-
lla estrutural apoiada no leito costeiro e colocada por en-
cima do nivel do mar que ocuparía gran parte da inmensa 
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baía tokiota. Esta idea permitiría construír edificios que 
chegarían a albergar 5 millóns de persoas co fin de des-
conxestionar a urbe de Tokio.

Tokyo Bay Plan. Kenzo Tange, 1960

Outro concepto é o das Lilypads, unhas ecópolis flotantes 
promovidas polo arquitecto belga Vincent Callebaut no 
2008. O seu deseño é o dunha estrutura semimergullada 
que poderían organizarse como arquipélagos destinada a 
albergar a decenas de miles de persoas e inspiraríanse en 
formas vexetais como a dun nenúfar (lilypad en inglés). 
Tamén se exporían como refuxios no mar para os despra-
zados por unha catástrofe natural. Un exemplo sería o do 
incremento do nivel do mar.

Proposta de illas flotantes Lilypad fronte á costa de Mónaco

Tamén no 2008 o arquitecto ruso Alexander Remizov di-
fundiu a idea do Arca de Remizov unha cidade flotante 
para máis de 10.000 persoas pensada para responder 
a unhas condicións ambientais extremas. Pero o que el 
quería era que se puidese construír con facilidade e que 
puidese flotar.

Deseñada con todo tipo de madeiras e plásticos podería 
adaptarse a calquera ambiente. O malo é que o seu dese-

ño non era viable estruturalmente e tería moitos proble-
mas de mantemento da estrutura. Esta idea é pouco rea-
lizable e non se afasta da especulación artística e visual.

Unha formulación tecnicamente máis realizable é a do 
científico ruso-americano Alexander Bolonkin. O con-
cepto é o da creación de masivas plataformas compos-
tas dun novo material composite chamado Pikrete. Está 
composto por auga xeada e serrín e experimentouse con 
el durante a Segunda Guerra Mundial cuns resultados 
moi positivos.

Todas estas estruturas de illas artificiais serán unha rea-
lidade que se poderá materializar unha vez abandonada 
a ambición da colonización da Lúa e outros planetas do 
noso Sistema Solar.

Como conclusión, podemos afirmar que as ideas do Seas-
teading Institute de facer dunha cidade flotante, unha 
“polis”, non deixa de ser irrealizable e utópica.

Con todo, a creación de illas artificiais co fin de expandir 
un estado cara ao mar ou como refuxios fronte a catás-
trofes naturais, son uns proxectos que perfectamente se 
poden levar a cabo como se demostra no conxunto das 
illas artificiais de Dubai.

FONTES DE CONSULTA:

1. https://www.seasteading.org/

2. https://es.wikipedia.org/wiki/Patri_Friedman

3. https://faircompanies.com/articles/arquitectura-
flotante-casas-baratas-adaptables-y-moviles/

4. http://www.garciabarba.com/islasterritorio/
ciudades-flotantes-vivir-en-el-mar/

5. http://seasteadingorg.wpengine.com/wp-
content/uploads/2015/12/Floating-City-Project-
Report-4_25_2014.pdf

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bolonkin

7. http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/05/150427_vert_fut_gobierno_micro_
nacion_sealand_yv

8. https://www.bing.com/images/search?view=detail
V2&ccid=xHOiXWC%2b&id=39301205FCDBF48F3A
D615B98042934C44946794&thid=OIP.xHOiXWC-cF
YkniCtnHQ8BwEsDh&q=islas+artificiales+de+duba
i&simid=608001057101647457&selectedIndex=8&a
jaxhist=0

 Víctor Vega Sobral 
 2º ESO - A
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15 ANOS DA CATÁSTROFE QUE MARCOU GALICIA

Para os galegos que nacemos a finais da década de 90 
ou principios do novo século, a catástrofe do Prestige 
case semella un conto inventado para asustarnos. Por 
suposto que vimos as fotografías, escoitamos ás teste-
muñas (moitas veces familiares nosos) e, de forma máis 
destacada, presenciamos como aqueles adhesivos, car-
teis e bandeiriñas negras nos perseguían cada vez que os 
nosos pais nos achegaban á costa. Algúns, seguramente 
os máis vellos, terán aínda memoria das multitudinarias 
manifestacións e protestas que se sucederon no período 
posterior ao afundimento. De tódolos xeitos, xa seme-
lla que non queda nada, e a chama da indignación foise 
apagando ao tempo cos gritos de “Nunca máis”. Máis de 
quince anos pasaron dende entón, mais desde logo non 
podemos permitirnos esquecer o acontecido naquel nov-
embro de 2002.

Case coma se dunha catáfora se tratase, o buque xa pare-
cía portar un mal augurio. Construído en Xapón e botado 
en 1976, de rexistro grego, bandeira bahamesa, propie-
taria liberiana (MareShipping) e xestora tamén helena 
(Universe Maritime), era un barco vello que xa tivera que 
ser reparado en varias ocasións e que soltou amarras en 
Letonia, con destino Xibraltar. A carga é sobrado coñe-
cida: 77.000 toneladas de fuelóleo, cuxa propietaria era 
unha empresa rusa con sede en Suíza, CrownResources.A 
tripulación non era menos internacional, composta de 
mariños filipinos e romaneses e dun capitán grego. O seu 
nome era Apostolos Mangouras, de 67 anos, e ascendera 
á súa posición porque o home que ocupara o seu posto 
renunciara a levar na súa última viaxe un barco que se 
tiña planeado despezar.

A travesía transcorreu con normalidade ata o día 13 de 
novembro cando, a 28 millas ao leste do cabo de Fisterra, 
os tripulantes ouviron un ruído que proviña do casco e vi-
ron como comezaba a haber fugas nos tanques de carga. 
Non se sabe o motivo exacto da brecha, mais teorízase 
que o puido facer un tronco ou tanque (que outros bu-
ques perderan pola zona por aquela data) ao chocar co 
navío, unha ola xigante (pois había tormentas na rexión) 
e, de forma máis probable, que simplemente se producise 
pola antigüidade e a carencia de mantemento. A reacción 
do capitán foi a de informar a Salvamento Marítimo para 

que evacuasen a tripulación, e os servizos de emerxencia 
responderon enviando ao remolcador “Ría de Vigo”. A pe-
sar da aparente urxencia da que requiriría unha operación 
semellante, os dous barcos estiveron parados un diante 
do outro durante tres horas, durante as que se verteron 
ao mar un estimado de 23.000 toneladas de fuel mentres 
se ían desprazando cara a costa. Por suposto, os motivos 
eran financeiros: unha oferta dunha multinacional holan-
desa de rescates, a Smit Salvage, á Universe, segundo a 
que, de salvalo, levarían un 30% do valor da carga e do 
barco, mentres que só lles cubrirían os custos de perde-
lo. Os gregos aceptaron, pero agora, cando os veciños de 
Muxía xa podían contemplalo, iniciábase unha cuestión 
máis importante aínda: a onde ía ir o barco.

Como era comprensible, ninguén quería sufrir as conse-
cuencias do naufraxio, empezando polo Goberno español. 
Para empezar, o gabinete de crise formado pola Delega-
ción do Goberno en Galicia carecía da preparación e dos 
medios para facer fronte ao fuel que xa se liberara. Ao 
final, tomaron a decisión de poñer barreiras anticonta-
minación e despegar ao persoal ao longo da costa. Por 
desgraza, só se contaba con 8 quilómetros de barreiras, 
e, de media, había un efectivo por cada dous quilómetros 
de costa. O Goberno, pola súa parte, decidiu que o pro-
blema xa non era de España unha vez que a Smit Salvage 
e un remolcador chinés se fixeron cargo. Expresado nas 
palabras que se lle atribúen a Francisco Álvarez Cascos, 
daquela ministro de Fomento, querían “que lo lleven al 
quinto pino”. O rumbo que tomaron foi norte, mais Fran-
cia e o Reino Unido negáronse rotundamente a que con-
tinuara. Trataron de ir entón cara o sur, pero Portugal en-
viou unha corveta para impedir a entrada nas súas augas. 
Neste vaivén, no que se estima que se liberaron ao mar 
19.000 toneladas, algúns propuxeron remolcar a nave a 
algún porto galego exterior, coa fin de reparalo e extraer 
a maior cantidade de fuel posible, para que non acabase 
no mar. Non obstante, a travesía agrandara a brecha e, 
despois de seis días, o 19 de novembro o Prestige partiu-
se pola metade e afundiuse a unhas 250 millas da costa 
co que lle quedaba de carga, non sen antes soltar outras 
10.000 toneladas.

As mareas negras, que xa fixeran a súa aparición nos días 
anteriores, seguíronse sucedendo, cun balance final de 
2.000quilómetros de costa afectada. A pesar de que a 
catástrofe medioambiental era xa innegable, do Gober-
no chegaban mensaxes con datos falsos, moito menores 
aos das estimacións reais, nos que se dicía que a situa-
ción non era tan grave. Sostiñan que gran parte do fuel se 
solidificaría no fondo do mar antes de tocar terra, aínda 
que saísen, segundo o daquela vicepresidente primeiro 
do Goberno, Mariano Rajoy, “unos pequeños hilitos” con 
forma de plastilina”. Todo isto mentres Fraga, presiden-
te da Xunta durante a crise, e Álvarez Cascos estaban de 
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cacería, e o presidente Aznar semellaba agocharse entre 
os corredores do Congreso. Nun intento de desviar a cul-
pa, botáronlla a Xibraltar, e ameazaron con demandar a 
Reino Unido, Grecia, Estonia, Liberia e a todo aquel que 
estivese relacionado co barco. Finalmente, enviáronse 
efectivos do exército, entre outros.

A zona máis afectada foi a da Costa da Morte, especial-
mente Muxía, que se converteu nunha especie de símbo-
lo do desastre. Os veciños do lugar foron os primeiros en 
apresurarse a saír cos barcos pesqueiros e as redes para 
loitar contra a inexorable mancha. Nas praias comezaron 
tamén a limpar a omnipresente sucidade negra que se 
cravaba na area, mais pronto se viron acompañados por 
miles de voluntarios (55.000 galegos, 60.000 do resto 
de España e 1.000 estranxeiros) que foron chegando du-
rante as posteriores semanas e meses. Creo que sobre 
isto non hai demasiado que contar, pois todos vimos as 
fotografías que os mostraban con aqueles traxes bran-
cos cepillando rochas e recollendo area e chapapote. Só 
durante o primeiro ano, acantonados onde podían coma 
se dun exército se tratase (de feito, a carón dos milita-
res en moitas ocasións), retiraron 90.556 toneladas. Todo 
isto mentres os locais traballaban constantemente para 
acomodalos nunha zona que non estaba preparada para 
semellante volume de persoal. É tamén destacable o pe-
rigo ao que se expuxeron, xa que moitos non contaban 
coa protección necesaria para a limpeza, e non se sabía 
demasiado acerca das posibles consecuencias canceríxe-
nas que podía ter o chapapote.

A pesar do anterior, non se puido evitar gran parte do 
dano, que se traduciu nunhas 100.000 aves aniquiladas e 
a morte dunha enorme cantidade do plancto e, como con-
secuencia, do peixe e das especies acuáticas locais. Ví-
ronse afectadas unhas 745 praias, cuxas paisaxes e eco-
sistemas remataron, na maioría dos casos, cubertos por 
aquela sustancia negra e plástica, que continuou arreme-
tendo a medida que foron chegando as mareas. O valor 
das perdas, a nivel ecolóxico, segue sendo incalculable a 
día de hoxe. Todo isto fai que a catástrofe do Prestige 
se considere como unha das máis graves da historia de 
Europa, e a peor da de España.

Economicamente estas rexións, cuxos habitantes vivían 
na súa maioría da pesca e da recolleita de marisco, víron-
se eivadas. Sanidade non permitiu, como é lóxico, que 
continuaran estas actividades nunha zona contaminada 
mentres que o Goberno, pola súa parte, se apresurou a 
mandar indemnizacións e axudas a pescadores e maris-

cadores, decisión a que algúns lle 
atribúen o obxectivo de facer calar 
á xente.A pesar de todo, a pesca 
furtiva viuse reforzada durante 
estes meses nos que se disparou 
o prezo dos produtos do mar, e a 
atención estaba posta en limpar o 
desastre.

Porén, a xente non se limitou a co-
ller cepillos e caldeiros, senón que 
se botaron ás rúas con pancartas. 
Era o nacemento do movemento 
“Nunca Máis”, que cobrou unha 
forza titánica en Galicia como de-
mostran as constantes manifes-

tacións e protestas. En Santiago, reuníronse o dous de 
decembro unhas 200.000 persoas que, dende a praza 
Obradoiro, enarboraban aquelas bandeiras negras dese-
ñadas por Xosé María Torné e berraban as consignas de 
“Dimisión!” e “Responsabilidade!”. Seguírona as de diver-
sas cidades galegas, a de Madrid, campañas como a de 
40.000 escolares que formaron unha barreira ao longo 
das nosas costas e outras que incluso tiveron repercu-
sións internacionais.

E, en que quedou todo aquilo? Na actualidade, se ben 
é certo que a recuperación dos ecosistemas danados é 
máis positiva do que se tiña previsto (debido en grande 
parte ao constante movemento das augas desta rexión 
do Atlántico), seguen quedando restos en zonas de difícil 
acceso, coma nos acantilados. Iso se non mencionamos o 
propio buque afundido, que segue na mesma localización 
con parte da carga aínda dentro, iso si, selado. De tódolos 
xeitos, semella que as institucións non aprenderon, pois 
aínda que o cabo de Fisterra é unha das zonas de tránsi-
to naval máis frecuentadas, segue sen existir un plan de 
continxencia que executar no caso de que a catástrofe se 
repita. É preciso lembrar que, tan só no ano 2009, pasa-
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ron polo mesmo máis de 40.000 barcos, dos que 13.485 
levaban mercadorías perigosas, entre eles 49 buques con 
materiais radioactivos a bordo.

As responsabilidades, ao contrario do que calquera po-
dería pensar, non recaeron na Administración que non 
soubo xestionar o desastre nin no labirinto de empresas 
e altas personalidades financeiras involucradas. Despois 
de dez anos de investigación e nove meses de xuízo, o 
Tribunal Supremo ditaminou que, entre os tres únicos 
acusados (o xefe de máquinas, o capitán e o director xe-
ral da Mariña Mercante no momento do afundimento), 
o culpable era Mangouras. A enorme desfeita medioam-
biental , que a fiscalía valorou en 4.300 millóns de euros 
en danos, non a aboou ninguén. Hai máis de 1.900 prexu-
dicados que reclaman unha indemnización, mais a póliza 
da aseguradora, London P&I Club, só cubre 900 millóns 
no mellor dos casos.

O que quizais si tivo máis repercusión despois destes 15 
anos foi o propio movemento “Nunca Máis”. Hai que des-
tacar que se podería considerar coma o primeiro move-
mento de indignados da historia de España, moito antes 
da crise económica do 2008 e do nacemento de platafor-
mas con tanta fama como “Stop Desafiuzamentos” ou 
movementos coma o 15M. Máis aló disto, e dando o salto 

a aqueles anos inmediatamente posteriores a esta Gran 
Recesión, moitas personalidades que foron membros, 
pasarían a engrosar as filas e mesmo a fundar as Mareas 
Atlánticas, que terminarían conseguindo vitorias nalgun-
has das cidades galegas máis importantes nas eleccións 
municipais de 2015.

Non obstante, tres lustros semellan moi pouco tempo 
como para facer un balance de todas as consecuencias 
que nos trouxeron as mareas negras, pois é case seguro 
que, dunha forma ou outra, continuarán tendo repercu-
sións no panorama político e social galego. Quizais poida 
semellar que xa é moi tarde para pedir responsabilidades 
e que xa está todo solucionado mais, en realidade, non 
deberiamos deixar que se afastase de nós tan rapidamen-
te a indignación. A indignación que para nós supón ver as 
nosas praias invadidas polo chapapote, as nosas augas 
contaminadas, aos animais que as habitaban devastados 
e, sobre todo, ver como o único que paga un mínimo por 
isto é un capitán que xa por aqueles anos debería estar 
máis que xubilado. E todo isto mentres que dos nomes 
das grandes empresas que sacaron proveito do desastre 
xa nos esquecemos... que selectiva é a memoria!

 Fermín Caamaño Louro 
 2º Bach

UN GRAN MAL, UNHA GRANDE SOLUCIÓN

O acoso defínese como maltrato psicolóxico, verbal ou fí-
sico; producido de forma reiterada ao longo dun período 
de tempo determinado.

Calquera ser humano ve o acoso escolar como unha lacra 
desta sociedade e iso é precisamente do que queremos 
concienciar, xa que hai moita xente que sofre por este 
motivo. Só pretendemos que, se hai alguén sufrindo este 
acoso, o denuncie ou que ao menos saiba que hai xente 

que o apoia.

Aínda que este tema é moi importante sen ningunha ex-
cepción, hai diferentes tipos de acoso, todos igual de gra-
ves e que precisan solución. Os “bullies” ou matóns po-
den levar a cabo diferentes condutas para provocar medo 
e dor na persoa que é vítima do acoso. As novas tecno-
loxías permitiron que o bullying non só se leve a cabo nas 
aulas, senón tamén a través das redes sociais, chats, etc. 
É por iso que se fala de diferentes tipos de bullying:

•	 Acoso físico: A persecución ininterrumpida coa que 
se pretende iniciar un contacto persoal con alguén 
contra a súa vontade. Inclúe contacto físico como 
patadas, golpes, empuxóns e/ou lapotes.

•	 Acoso psicolóxico: Accións que danan a autoestima 
da vítima por medio de insultos, ameazas, críticas 
etc.

•	 Acoso verbal: Carcterízase porque o acosador di pa-
labras crueis, ameazas, insultos, palabras malsoan-
tes, etc.

•	 Acoso social: Pretende illar a un neno ou mozo do 
resto do grupo, ignorándoo ou excluíndoo do resto.
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•	 Ciberacoso: Pretende, a través dos medios de co-
municación, acosar a unha persoa ou grupo de per-
soas mediante a divulgación de información persoal, 
chantaxe ou mediante ataques persoais.

Este último tipo de acoso é no que queremos profundizar. 
A aparición das novas tecnoloxías foi un grande avance 
na ciencia e na sociedade, pero todo ten o seu lado malo. 
En internet é moi doado conectar con amigos ou buscar 
información, pero tamén se poden colgar fotos ou pensa-
mentos. Cando as novas tecnoloxías xa están integradas 
nas nosas vidas, ás veces non nos damos conta da reper-
cusión que teñen os nosos actos ou o dano que poderían 
causar. Porén, hai xente que si o sabe e utilízao para que 
máis persoas vexan os seus actos ou para causar máis 
dano.

Co éxito das novas tecnoloxías, cada vez é máis frecuente 
este tipo de actos. É un tipo de acoso moi grave e preo-
cupante pola gran visibilidade e alcance que se logra cos 
actos de humillación contra a vítima e o anonimato no 
que poden permanecr os acosadores. As canais son moi 
variadas: mensaxes de texto en móbiles, táblets e orde-
nadores, páxinas web e blogs, xogos online, correos elec-
trónicos, chats, enquisas online de mal gusto, publicación 
de imaxes comprometedoras, etc.

O contido vai dende os típicos insultos a montaxes fo-
tográficas de mal gusto, imaxes inadecuadas da vítima 
tomadas sen o seu permiso, críticas respecto da orixe, re-
lixión ou nivel económico da vítima ou dos seus familiares 
e amigos, etc. Para eles, co fin de humillar, todo vale.

O acoso escolar é un dos fenómenos dos que máis se 
fala nos últimos tempos, pois parece que incrementaran 
os casos de violencia no contexto escolar. En realidade, 
o bullying sempre existiu, pero na actualidade ten unha 
maior repercusión mediática. Este fenómeno ten conse-
cuencias devastadoras e, nalgúns casos, desenlaces fa-
tais para a vítima.

Todo acto ten consecuencias, así como toda persoa deixa 
unha impronta na outra. Pois para as vítimas, as conse-
cuencias poderían influír á hora de marcar o seu carácter, 
maneira de actuar, pensar ou poderían incluso caer nunha 
grande depresión constante. Sexa cal sexa o tipo de aco-
so que a vítima sufrira, sobre todo os nenos pequenos, 
poden experimentar un grande pánico e evitar ir á escola 
para non toparse coa persoa que lle está a facer mal. As 
consecuencias que pode ter o acoso sobre a vítima a nivel 
persoal son, entre outras, as seguintes :

•	 Depresión (o máis común).

•	 Estrés patolóxico.

•	 Sentimento de culpa.

•	 Baixa autoestima.

•	 Baixo rendemento académico (isto tamén é moi fre-
cuente e, normalmente, moi unida á depresión).

•	 Ataques de pánico e/ou pesadelos.

•	 Insomnio.

•	 Ansiedade extrema.

E, no colexio, as consecuencias a longo prazo son:

•	 Mala reputación entre os seus compañeiros.

•	 Marxinación.

•	 Problemas para poder volver a relacionarse.

En moitos casos témese tamén que os acosados en cues-
tión tomen a iniciativa de quitarse do medio. A idea de 
suicidio, que por desgraza tamén é unha das máis co-
múns entre as vítimas, é tamen das peores ideas que po-
dería ter unha persoa. Cada vida é importante, así como 
cada problema ten unha solución. As persoas non son 
erros nin problemas, por iso, cada vida vale un mundo 
enteiro e máis. Cada persoa é unica e irrepetible e, aínda 
que sufra, o suicidio non parará a dor, só causará máis 
dor: a dor dos seus familiares e amigos por ver sufrir a esa 
persoa e a terrible dor que lles producirá o feito de perder 
un ser querido.

Para finalizar, outra imaxe que nos fai ver a importancia 
do bullying é a concienciación da sociedade con respecto 
a este mal:

Os colexios fan campañas e folgas para parar e denunciar 
ó acoso nas aulas, como é o caso deste colexio italiano.

As palabras danan, si, pero iso sabémolo todos. Ou nunca 
te molestaron as palabras de ninguén? Un compañeiro, 
por exemplo. Se todos sabemos como se sente, por que 
seguimos facéndoo?

 Sara Lucía Cabanillas, Uxía Bello
 Xoana Cerqueiro, Celia Mira
 2º ESO D
 Investigación e Tratamento da Información
 Profesor: José Carlos Aragunde
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O RURAL, PARAÍSO PERDIDO

Eu de pequeño vivín na aldea. Miña nai criouse na aldea. 
Meus avós criáronse na aldea. E o meu primeiro recor-
do, do cal ata teño unha foto curiosamente, foi na aldea. 
Mais... os meus fillos terán algún recordo da aldea? Ou 
máis ben, saberán o que é unha aldea? Eu sigo indo ás 
veces á casa da miña avoa, e observo que só hai un rapaz: 
EU. Que quere dicir isto? Que as aldeas morren, e cando 
nos demos conta, as raíces da poboación quedarán sote-
rradas baixo a ignorancia e pasividade ante esta situación

Isto débese a un proceso, denominado pola investiga-
dora María Pilar Burillo, demotanasia, co significado de: 
demos (poboación); Tánatos (deus da morte pacífica), 
que consiste na marcha da poboación, lenta e silenciosa-
mente, do seu lugar de orixe, por malas acción políticas 
ou pola ausencia dela. É dicir, coa morte progresiva das 
aldeas, pérdense certas experiencias e sensacións. Por 
exemplo, o son dos paxaros é moito máis forte, debido 
a que pasan poucos coches; o aire que se respira é moito 
máis limpo ca o da cidade; e tamén, ata se oen cantar 
aos galos pola mañá, ou as vacas bruar. Poderíanse poñer 
máis exemplos, mais a gran diferenza entre a aldea e a 
cidade é que na aldea predomina o natural (árbores, ríos, 
montes...), e nas cidades case todo evoluciona dirixido 
para as necesidades dos cidadáns.

O máis triste é pensar que haxa xente que nunca tivese 
unha aldea, e que pouco a pouco esta situación se vaia 
incrementando, o que dá pé a que as persoas vexan as 
aldeas como algo innecesario. A presenza humana nas 
aldeas é cada vez menor, e non parece que isto vaia cam-
biar, a menos que o mundo tome conciencia.

As consecuencias que trae a desaparición do rural son ta-
mén silenciosas, porén perigosas. Por exemplo, pérdense 
oficios relacionados coa agricultura e gandaría; tamén 
se perde parte da gastronomía, xa que a orixe de certos 
pratos típicos parte do rural (e quen sabe se por esta si-
tuación de ignorancia do rural esteamos perdendo outras 
novas); a pérda de cultivos auctóctonos;e ata incluso a 
lingua, xa que no caso das aldeas galegas, todos os habi-
tantes falan en galego, porén na cidade moita xente fala 
castelán, e chega case ata estar mellor visto, co cal se os 

da cidade seguen falando en castelán, e os da aldea pou-
co a pouco van desaparecendo, o galego tamén chegará 
ao seu fin. Isto todo vén sendo tamén a perda da nosa 
cultura, rexeitándoa nun presente e morrendo nun futu-
ro.

Como comento antes, cada vez no rural hai menos ha-
bitantes, e se segue así cada vez haberá menos. A pre-
gunta é...isto ten solución? Pois si, porén require o esfor-
zo da xeración actual e das futuras. Para isto precísase 
de ter conciencia da situación e facer algo ao respecto. 
Por exemplo, se algún algún familiar teu vive na aldea e 
vas alí algún día, podes observar que tarefas fan os ha-
bitantes relacionadas coa agricultura e gandaría. Eu por 
exemplo, de ir tantas veces a aldea, acabei aprendendo 
que verdura era cada unha debido a oírllo á miña avoa, 
ou incluso podería ter algo de idea de plantar algunha. O 
máis probable é que para alguén que nunca tivo aldea ou 
para alguén que non teña interese nisto, vexa isto coma 
unha tontería. E nunca se sabe cando pode facer falta, 
polo que nunca está de máis sabelo. Isto tamén axuda a 
comprender máis a situación do rural, e o necesario que 
tamén é. Seguramente existan outras moitas solucións, 
pero o principal é ver por que o rural necesita seguir vivo, 
porque sen iso, a situación seguirá igual.

En conclusión, o futuro do rural depende de todos nós, 
e por iso está morrendo pouco a pouco, porque moitos 
de nós non estamos tendo conciencia e estamos deixan-
do que morra a cultura da que vimos. Esta situación ten 
solución e sobre todo require implicación e toma de con-
ciencia.

Logo existen dous camiños para o rural: unha, a que des-
grazadamente se está a levar a cabo actualmente, o de 
desaparecer definitivamente (en Galicia hai máis de 2000 
aldeas abandonadas), ou o segundo, que o pobo tome 
conciencia e siga habitando as aldeas, aproveitando a súa 
cultura e os seus recursos naturais. Entón, que pensas 
facer agora, vas a seguir deixando que morra o teu país?

 Leo Pereiro 
 1ª Bach
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OS MELLORES INVENTOS DO 2017

Ao longo da historia as persoas intentaron crear novas 
ferramentas coas que satisfacer as súas necesidades. No 
2017 creáronse numerosos novos inventos; estes son al-
gúns deles:

Jibo: un robot co que te podes relacionar.

Ten unha cabeza grande e redonda e unha cara, que usa 
iconas animadas para transmitir emocións. O seu corpo 
pode xirar mentres fala e pode rirse e voltearse cara ti 
cando lle falas. Ten un par de cámaras, altofalantes esté-
reo e un micrófono. Jibo mide aproximadamente 28 cm de 
altura, cunha base de 15 cm. Pesa uns 2.7 kg e está feito 
principalmente de aluminio e plástico branco.

eSight 3: gafas que dan vista aos cegos.

Estas gafas funcionan coa axuda de dúas cámaras HD de 
alta velocidade que gravan vídeo e utilizan algoritmos de 
magnificación, contraste e propiedade para mellorar esas 
imaxes. Funcionan de maneira similar ás gafas de rea-
lidade virtual, proxectando as imaxes en dúas pantallas 
OLED fronte aos ollos do usuario.

Contrólanse a través dun mando por control remoto e dis-
poñen de 6 horas de duración na súa batería.

Thyssenkrupp MULTI: ascensores sensibles.

Estes elevadores foron creados pola empresa alemá 
Thyssenkrupp, que buscaba crear ascensores con capaci-
dade de desprazarse en calquera dirección sustituíndo o 
sistema de poleas por tecnoloxía de levitación magnética 
(utilizado tamén polos trens de alta velocidade).

Este novo invento garante:

•	 Tempos de espera máis breves

•	 Unha capacidade significativamente maior

•	 Menor impacto

•	 Peso e masa do ascensor considerablemente redu-
cidos

Tras unha proba exitosa este ano, o primeiro MULTI debu-
tará en Berlín no año 2021.

Ember Mug: tazas que quentan o café xusto.

Con esta taza, e unha app específica que tes que descar-
gar, podes programar a temperatura que queiras. Unha 
vez quente mandarache aviso e manterá esa tempera-
tura o tempo que precises se está conectada á súa base

(se non, dúas horas). Podes realizar diferentes configu-
racións segundo o tipo de bebida. A taza ten capacidade 
para uns 350 ml.

Molekule: un filtro de aire que bloquea os contaminan-
tes.

A clave é o seu nanofiltro, especialmente recuberto, que 
está deseñado para reaccionar coa luz dunha maneira 
que evita que as toxinas, incluídas as partículas de mofo 
e bacterias volvan a medrar; este método denomínase: 
Oxidación Foto Electroquímica.

O aire entra pola base do cilindro, fabricado en aluminio, 
e pasa por un filtro previo que recolle as partículas máis 
grandes antes de pasar por outro recuberto por unha 
capa de nanopartículas que, unha vez activas pola co-
rrente eléctrica, xeran unha reacción química que destrúe 
calquera tipo de contaminante.

NASA Mars Insight: unha nave que sondeará máis alá 
da superficie de Marte.

Á diferenza de Curiosity e outros robots de Marte, esta 
nave permanecerá nun só lugar e fará unha perforación 
de máis de 16 pés na superficie marciana para estudar 
a historia térmica do planeta, tomando a temperatura 
xeolóxica. Mentres, os sismómetros estudarán a compo-
sición de Marte.

Mars Insight debería operar durante 728 días terrestres 
ou ata case o momento no que o voo 2020 estea listo.

As súas dimensións son duns 5,5 metros de longo cos pa-
neis solares despregados. A plataforma científica é duns 
1,5 metros de diámetro.

Michelin Vision Concept: neumáticos sen aire

Michelin segue investigando o potencial da tecnoloxía 
dos pneumáticos. A súa visión Concept non precisa aire e 
foi feita con materiais reciclados nun esforzo por reducir 
o desperdicio. A característica máis impresionante pode 
ser as súas pegadas en 3D, que poden intercambiarse e 
retirarse para adaptarse a diversas condicións da estrada. 
O Visión Concept ten funcións de conectividade grazas 
a unha serie de sensores que permiten coñecer en todo 
momento o estado do pneumático.

 Adriana Dopazo Guldrís 
 2º ESO A
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STEPHEN HAWKING
A superioridade do intelecto sobre o corpo

O pasado 14 de marzo deixábanos para sempre o físico 
británico Stephen Hawking á idade de 76 anos. Era unha 
das mellores mentes científicas do mundo, astrofísico, 
cosmólogo e divulgador das teorías que construíu. Unha 
persoa con coraxe, persistencia, brillantez, expresividade 
nos xestos e sentido do humor. A súa mente dáballe unha 
enerxía vital inigualable. Ademais de contar cunha inteli-
xencia marabillosa, tamén era unha persoa que irradiaba 
esperanza, alegría e ganas de vivir.

Stephen William Hawking naceu en Oxford o 8 de xanei-
ro de 1942, exactamente 300 anos despois da morte de 
Galileo Galilei, unha casualidade empregada para falar de 
que estaba predestinado a converterse nun gran explora-
dor do cosmos. Stephen era o máis vello de catro irmáns 
nunha familia de clase media moi intelectual. O seu pai 
era un médico especializado en enfermidades tropicais e 
a súa nai era inspectora de facenda. Ambos os dous es-
tudaran na universidade de Oxford e tiñan conversacións 
sobre temas filosóficos e políticos durante as ceas fami-
liares.

De neno, sempre tivo unha grande curiosidade por saber 
como funcionaban as cousas. Gustábanlle moito os trens 
eléctricos e desmontábaos para ver como funcionaban. 
Non destacou na escola, pero os seus compañeiros alcu-
márono Einstein porque vían que tiña actitude de gran 
pensador.

Cando tiña 21 anos, Stephen comezouse a decatar de que 
cada vez era máis torpe, zoupón, e tropezaba sen motivo 
aparente. Despois dunha serie de probas, diagnosticáron-
lle a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), caracterizada 
polo endurecemento progresivo dos tecidos do corpo. 
Naquel momento prognosticáronlle que só viviría dous 
anos máis como moito, pero afortunadamente foron 55!!!

Casou dúas veces e tivo tres fillos: Lucy, Robert e Tim.

Estudou física en Oxford e dende 1979 ocupaba a cátedra 
de matemáticas na universidade de Cambridge, ocupada 
anteriormente por Isaac Newton que formulara a lei ma-
temática da gravidade.

Cando fixo os seus grandes descubrimentos, a súa en-
fermidade xa estaba moi avanzada, Stephen emprega-
ba unha cadeira de rodas e un sintetizador de voz para 
comunicarse. Seleccionaba as palabras cos movementos 
da súa meixela e dos seus ollos. Tiña un sensor instalado 
nas gafas que estaba conectado ao dispositivo de voz. A 
pesares de todas as súas limitacións físicas, viaxou a tó-
dolos continentes, inclusive a Antártida!!!

O profesor Jorge Mira di que Stephen Hawking é moi 

importante a nivel científico porque en 1970 completou 
a teoría do Big Bang, a teoría que explica o principio do 
universo. O investigador británico tamén dedicou gran 
parte do seu traballo aos buracos negros. Son sumidoiros 
cósmicos que non deixan escapar a luz da súa atracción 
gravitatoria, pero emiten algunhas partículas de radia-
ción, bautizada como “radiación Hawking” en honor ao 
seu descubridor.

Recibiu numerosísimos premios e moi prestixiosos, pero 
o Nobel escapóuselle, porque os seus descubrimentos 
non puideron probarse coa tecnoloxía dispoñible ata o 
momento. Entre eses galardóns figura o Premio Fonseca 
do Programa Conciencia da USC en 2008 hai 10 anos, que 
veu recoller persoalmente á nosa cidade de Santiago de 
Compostela!!!

A última morada de Stephen Hawking será a londinien-
se Abadía de Westminster, ao carón dos ilustres Isaac 
Newton e Charles Darwin, que describiu a evolución das 
especies.

Stephen Hawking representa o espírito de superación e 
triunfo ante a adversidade. Como sabía o que era ter ver-
dadeiros problemas de saúde dende moi novo, Stephen 
Hawking tiña unha grande calidade humana: sempre fa-
cía un esforzo na súa axenda para recibir a persoas con 
discapacidade ou outros problemas de saúde.

Tamén é o exemplo dunha vida chea de paixón polo coñe-
cemento. Atreveuse a dicir que a intelixencia artificial vai 
provocar un mundo futuro nos que os robots aniquilarán 
a especie humana e tamén que a humanidade precisará 
atopar outros fogares planetarios para garantir a súa su-
pervivencia.

O profesor da USC Jorge Mira está a traducir ao galego o 
libro de Stephen Hawking máis divulgado, “A Brief His-
tory of Time”, de 1988, que converteu ao seu autor no 
científico máis famoso do mundo. Moi pronto poderemos 
lelo na nosa lingua!!!
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Tamén é posible acceder á figura de Stephen Hawking 
mediante o documental “Hawking” realizado por Stephen 
Finnigan en 2013 e a película “A Theory of Everything” 
dirixida por James Marsh en 2014. Con anterioridade apa-
recera o libro que recollía a súa autobiografía, “My Brief 
History. A memoir”, no ano 2013.

O noso ilustre científico mostraba o seu fino sentido do 

humor cando dicía, por exemplo, que “a eternidade é un 
tempo moi longo... sobre todo cara o final”.

 A Stephen Hawking, in memoriam 
 El Mundo, 15 de marzo de 2018

 Daniel Wall Losada 
 2º ESO-A

MORRE FORGES

Morre Forges, inesquecible humorista de ascendencia 
galega

Érase unha vez un humorista sobre unha bicicleta sen 
guiador. Ao perder o control do transporte tirouse ao chan 
para evitar o golpe, pero o seu acompañante non foi tan 
perspicaz. Así, con esta anécdota tan curiosa, a palabra 
esnafrarse estendeuse por toda España. Nunha entrevis-
ta posterior confesaría Forges que aquela era, de feito, 
unha palabra galega, aínda que xura e perxura que nunca 
antes a escoitara. Porén, nós sabemos a influencia que 
pode ter un pai dos do norte.

Antonio Fraguas Forges faleceu este pasado 22 de febrei-
ro aos 76 anos, vítima de cancro de páncreas. O xornal 
para o que traballara o último cuarto do século, El País, 
abre a edición da mañá seguinte con este titular: Muere 
Forges, genial intérprete de medio siglo de historia de Es-
paña. Non existe unha frase que sintetice mellor o que el 
representaba. O seu traballo (constante, impecable) re-
colle todos os aspectos da nosa sociedade dende o pun-
to de vista dunha clase media común da que el mesmo 
proviña, e na que ficou durante toda a súa vida á falta de 
cobizar calquera tipo de fama. De feito, malia todos os 
seus proxectos e anos de experiencia, endexamais se pre-
sentou a ningún concurso nin certame, aínda que acollía 
con gratitude aqueles que lle foron dados en recoñece-
mento á súa traxectoria profesional, que non son pou-
cos. En parte podemos deducir que isto se debe a que foi 
obrigado a publicar na clandestinidade (como moitos ou-
tros) nos primeiros anos da súa carreira. De ascendencia e 
nome galegos, decidiu catalanizar o seu apelido, Fraguas, 

e escribir como Forges, para eludir as posibles represalias. 
De todos xeitos, alcanzado certo punto, os apelativos e 
nacionalidades resultan irrelevantes.

Tras o tráxico suceso sucedéronse os obituarios que, a 
pesar de coincidiren todos nun mesmo feito (que a morte 
de Forges implica o abrupto descenso da xenialidade to-
tal española), difiren en canto ás interpretacións: cómico 
pero crítico, agudo pero vulgar e, sobre todo, tremenda-
mente irónico. Porén, queda claro que, pese a todo, For-
ges prefería ser amado que temido, polo que, malia viñe-
tas como esta, ninguén faltou a chorar a perda

Seica a razón disto era a súa bondade nata, natureza coa 
que moitos dos seus coñecidos o describen e o recordan 
con afecto. Sen ir máis lonxe, Andreu Buenafuente decla-
ra, para o xornal El Pais: «[...]Forges me mandó una viñeta 
a mi despacho en 1995 cuando yo era un cachorro de hu-
morista[...]. ¿Quién hace eso? No lo pienses más, porque 
eso no lo hace nadie. Aquel gesto cariñoso y desinteresado 
me hizo quererlo todavía más». Por isto e moito máis For-
ges é, sen ningunha dúbida, un dos poucos humoristas 
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capaces de criticar con avidez temas tan delicados como 
a guerra e, aínda así, provocar gargalladas sonoras na súa 
audiencia.

Con perspicacia e un chisco de ironía retratou Forges a 

políticos e países, e creou personaxes tan característicos 
que todos recordaremos con saudade e gran tenrura. A 
súa obra é tan ampla, magnífica e profunda que sería 
difícil reducila a unha soa categoría. Humorista? Debu-
xante? Acaso xornalista? Se tiveramos en conta todas as 
aportacións que fixo Forges ao país, resultaría nun absur-
do: novelista, cineasta (si, era un home moi polifacético), 
e ata lingüista!, por ser inventor de palabras que ninguén 
crería que foron utilizadas por vez primeira nun periódico. 
Porén, o seu traballo máis coñecido seguen sendo as nu-
merosas viñetas que cada día enviaba ao periódico dende 
que comezou en 1964 traballando para Pueblo.

Valéndose do amplo abano de personaxes que foi carica-
turizando ao longo dos anos o debuxante logra retratar 
todos os aspectos da sociedade española: as grandes ci-
dades, o campo, as altas esferas, a clase media etc. Entre 
estas emblemáticas figuras constan as vellas, represen-
tantes do mundo rural pero absurdamente modernas; os 
políticos (anónimos), contraditorios e corruptos; os em-
presarios (e cito textualmente) gilipollas; os náufragos; 
os vagos funcionarios e infinidade de individuos cada un 
máis curioso ca o anterior, pero sempre fieis á realidade 
(dunha forma ou outra). A continuación, para ilustralos, 
unha pequena selección das súas viñetas máis recentes:

Mirando isto, acaso é alleo? No fondo, todos chapurrea-
mos algunha vez para darnos a entender a algún peregri-
no inglés, todos tivemos ese instante de pereza que ator-
de o traballo duro, e todos fomos incoherentes (moitas, 
moitas veces) en temas de política. «No sé cómo vamos 
arreglárnoslas sin el espejo de sus chistes.», di Rosa Mon-
tero, nun dos numerosos artigos que El País dedicou ao 
seu inesquecible debuxante. E é certo. O motivo de que 
os bocadillos de Forges provoquen tan facilmente a risa 
dos españois é porque trata os temas que están en boca 
de todos. Con el aprendemos, máis que de política ou de 
calquera outra cousa, de sentido común.

Non obstante, a pesar de todo o que digo, sei que a mo-

cidade de hoxe en día non creceu lendo a Forges tanto 
como o fixeron os nosos pais, nais e profesorado. Os me-
mes, os vídeos e os periódicos online ameazan a relevan-
cia futura da profesión, en palabras de Juan Luís Cebrián, 
de debuxante de periódicos. Porén, a miña opinión é que 
Forges transcende os límites da pluma e o papel: introdú-
cese na lingua. O argot forgiano non ten unidade léxica ou 
xeográfica, pero non por iso deixa de ser un dos idiomas 
máis importantes do noso territorio.

De feito, o vocabulario inventado por Forges é tan exten-
so que Álex Grijelmo redacta unha clasificación precisa (e 
con base léxica) para El Pais, que divide en subgrupos ta-
les como inglesismos (non confundir con “anglicismos”), 
creacións por sufixación, linguaxe popular e moito máis. 
Ejcuerning (deporte de risco), cuñanding (soportar a un 
cuñado) ou acojoneibol son algúns exemplos, aínda que 
xa non constan no vocabulario popular dos adolescentes 
actuais. Non obstante, quen non usou bocata ou drogata 
(si, oístes ben, drogata é un invento de Forges) polo me-
nos unha vez? E, o que máis me impactou: chorbo. Impre-
sionante, verdade? É máis, acojoneibol.

Pero isto non acaba aquí. Bocata, por exemplo, foi in-
cluído na RAE no ano 1983, a partir do cal comézase a 
empregar o sufixo -ata co significado de “sufixo xergal”, 
acepción que xa recolle o dicionario dende 2010. Este é o 
caso do xa citado drogata, pero tamén de tocata (tocadis-
cos, un destes arcaísmos propios dos noventa) e cubata, 
aínda que o mesmo Forges admite que non inventou este 
último.

Máis exemplos do argot forgiano son vocábulos creados 
por aférese (isto é, suprimir sons ao principio palabras) e 
interxeccións. De aí saen, entre outros, soparece, jomío¸ 
cachis la mar e a complicadísima ¡recojonostiójonos!. Con 
todo, existe algo que Álex Grijelmo, o autor do artigo so-
bre o léxico forgiano, non tivo en conta. Como xa mencio-
nei ao principio deste escrito, esnafrarse ten orixe galega, 
pero é considerada no resto de España como un neoloxis-
mo de Forges. O mesmo ocorre con ¡velay! (en Galicia, 
“velaí”, e parece ser que o autor non se decatou do erro 
respecto á orixe desta palabra. Cabe incluso á posibilida-
de de que Forges tampouco tivera esta información. O 
pai era galego, pero non empregaban este idioma na casa 
(hai que ter en conta que o debuxante nacera en Madrid), 
polo que sería razoable.

Así era Forges, capaz de arrancarnos unhas risas cunhas 
poucas palabras (ás máis das veces inventadas) e un par 
de trazos grosos. España e Galicia botarán en falta as 
súas viñetas, pero polo menos temos a tranquilidade de 
que morreu sendo tan bondadoso como fora toda a vida, 
algo plasmado na súa derradeira mensaxe: «Os quiero, 
afirmo. Forges».

    María Carballido Cerqueiro 
 1º Bach C
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OS PERIGOS DO USO DO MÓBIL AO VOLANTE

As distraccións ao volante son a primeira causa de sinis-
tro mortal en Galicia e supoñen o 36% dos sinistros mor-
tais totais, superando ao exceso de velocidade ou á ve-
locidade inadecuada. Utilizar o teléfono 
móbil no coche implica desviar a mirada 
da estrada aínda que sexa un segundo, 
o tempo suficiente para non ver que 
diante houbo varias freadas consecuti-
vas e sufrir un choque moi forte. Duran-
te o 2016, aproximadamente unhas 500 
persoas perderon a vida nas estradas 
españolas por falar polo móbil, acender 
un cigarro, sintonizar a radio ou teclear 
o destino no GPS, tamén máis de 6.200 
condutores galegos foron sancionados 
por usar o teléfono móbil na estrada. O 
simple feito de escribir unha mensaxe 
de móbil ou un “ whatsapp” mentres 
conduces supón percorrer uns 660 me-
tros “a cegas”, ademais, ao falar polo 
móbil deixamos de captar o 50% dos 
sinais, e por ese motivo o risco de sufrir 
un accidente multiplícase e equivale a 
conducir cunha taxa de 10 gramos por 
litro de alcol en sangue (a taxa máxima 
permitida é de 0,5 gramos por litro). A 
Dirección Xeral de Tráfico (DXT) decidiu 
penalizar máis o uso do móbil na refor-
ma da Lei de Tráfico e Seguridade Via-
rio e así tentar frear unha das condutas 
máis perigosas ao volante: a sanción 
actual é de 200 euros e a perda de tres 
puntos do carné.

Outras medidas que se aplicaron son: -A instala-
ción de 60 novos radares fixos. -A instalación de 
200 cámaras que vixiarán o uso do móbil e do cinto 
(32 na comunidade galega). Outra medida intere-
sante sería a de incluír solucións tecnolóxicas para 
bloquear a mensaxería instantánea mentres se 
conduce.

A DXT lanza unha campaña para alertar do perigo 
do uso do teléfono móbil ao volante co lema “Ao 
volante, se miras o móbil de cando en vez, só ves a 
estrada de cando en vez”. A nova campaña da DXT 
consiste nun vídeo no que se reproduce un traxecto 
calquera dunha cidade calquera, no que os semá-
foros, os vehículos e os peóns aparecen e desapa-
recen ao paso do automóbil, situación semellante 
á que se produce cando ao volante mírase o móbil: 
que se deixan de ver sinais, semáforos en vermello 
ou peóns cruzando. Ao final, o anuncio móstranos 
que o condutor que vai distraído mirando o móbil 
atropela a un peón. Un informe dunha compañía 
de seguros ( AXA) revela que o 25% dos conduto-
res recoñece que fala por móbil sen utilizar o dispo-

sitivo de mans libres e que un 18% confesa que responde 
a mensaxes mentres conduce. “Quizais se poida pensar 

que non pasa nada por ler unha men-
saxe, pero si que pasa”, advirten as au-
toridades. Pero a realidade é que usar o 
móbil ao volante para mandar mensa-
xes implica as tres formas de distrac-
ción: -A distracción visual (mentres os 
ollos van lendo a pantalla); -A distrac-
ción cognitiva (a mente está ocupada 
elaborando a mensaxe); -A distracción 
manual (os dedos van tecleando as le-
tras ou botóns).

Resumindo, usar o teléfono ao volante 
multiplica por máis de 20 a posibilida-
de de verse implicado nun accidente 
de tráfico. A finalidade de todas es-
tas medidas é protexer a seguridade 
de condutores e peóns, e diminuír así 
a taxa de mortes nas estradas, que o 
cidadán tome conciencia de que nada 
é tan urxente para desviar a atención 
da estrada, se necesitas atender unha 
chamada ou unha mensaxe, para o ve-
hículo e non poñas en risco a túa vida e 
a dos demais.

 Carlota Díez Herrera 
 2º ESO C
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CEN ANOS DA REVOLUCIÓN RUSA:
O ACTO QUE CAMBIOU O MUNDO

Entre o 6 e o 8 de novembro de 1917* tivo lugar o pro-
ceso coñecido como a Revolución de Outubro, encabeza-
da por Lenin e dirixida polos bolxeviques revolucionarios 
que marcaban como obxectivo rematar co Goberno Pro-
visional presidido polos menxeviques (ala reformista do 
Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso) que incumprira 
as premisas de retirar a Rusia do enmarco da Primeira 
Guerra Mundial, acto que impedira toda unha serie de 
transformacións esixidas polo pobo ruso aos líderes da 
coalición e perpetuara o estancamento económico e in-
dustrial do país.

Esta embestida marcou a desaparición de calquera ras-
tro do réxime zarista autocrático que imperara en Rusia 
por moitos séculos e significaba o punto de inflexión que 
daría paso aos máis de setenta anos de revolución que 
arrouparían as 15 repúblicas soviéticas.

A Revolución Bolxevique foi a primeira revolución socia-
lista organizada que logrou triunfar na historia (a dife-
renza no seu momento da Comuna de París) e causou un 
enorme impacto nas diferentes asociacións sindicais e 
partidos socialistas de vangarda da época, a maioría dos 
cales terminarían por acollerse aos fundamentos do le-
ninismo.

Antes de entrarmos a analizar os éxitos e fracasos da 
experiencia soviética cómpre analizarmos o proxecto do 
Partido Bolxevique para Rusia. O Partido bolxevique era 
un partido marxista, que buscaba a expropiación dos 
medios de produción aos capitalistas e a socialización 

destes, a mudanza dun Estado de carácter burgués a un 
de carácter proletario, xestionado polas mesmas clases 
traballadoras, neste caso por medio dos sóviets de de-
putados obreiros e campesiños e, na úlltima instancia, a 
necesaria desaparición deste (o Estado) nunha fase ma-
dura do socialismo, así como avogaban polo dereito da 
autodeterminación dos pobos.

No inmediatamente posterior á toma do poder leváronse 
a cabo medidas para ceder as terras aos campesiños, ata 
o momento pertecente aos terratenentes ou kulaks , a 
redución da xornada laboral a oito horas, a declaración do 
dereito á autodeterminación de todas as nacións que in-
tegraban o territorio, a sustitución dos antigos tribunais 
de xustiza por uns novos elixidos polos sóviets, a declara-
ción do divorcio; estipulouse a igualdade salarial e de con-
dición entre ambos sexos, separouse o poder da Igrexa 
do do Estado, prohíbindo ás asociacións relixiosas posuír 
bens de ningún tipo, e da man de Nadezhda Krupskaia 
levouse a cabo unha intensa campaña de alfabetización 
da poboación, que deu os seus froitos cunha eficacia e 
unha rapidez extraordinarias (pasando dunha porcentaxe 
menor ao 20% no previo á revolución a unha do 75 % no 
ano 1937).

Pouco despois destes feitos, en maio de 1918, iníciase a 
sonada Guerra Civil Rusa. Aquí enfrontáronse o Exército 
Branco, composto polas forzas contrarrevolucionarias do 
réxime zarista apoiadas e reforzadas polas principais po-
tencias imperialistas occidentais co Exército Vermello, li-
derado por Trotsky e composto polos comunistas bolxevi-
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ques e unha serie de milicias de ideoloxía anticapitalista. 
O conflito rematou coa vitoria das forzas revolucionarias 
e deixou un total de 770.000 mortes militares (un 80% 
delas do bando comunista). Nos anos que proseguiron a 
estes feitos levouse a cabo unha apresurada recuperación 
das infraestruturas destruídas durante a Gran Guerra e a 
Guerra Civil e a economía sufriu un receso debido a estes 
acontecementos, o cal, non obstante, non tardou en ser 
suplido grazas á grande industrialización e electrificación 
que se estaba a levar a cabo no conxunto do Estado.

En 1924 anunciábase a morte de Lenin, o pai fundador da 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,e o poder do 
Estado (así esixido polo mesmo Lenin é votado en masa 
polos sóviets) recaía nas mans de Iósif Vissaronóvich, 
mellor coñecido como Stalin; figura infinitamente repu-
diada e demonizada a partir da época da Guerra Fría.

A época do goberno de Stalin vén caracterizada por un 
contexto de entreguerras e hostilidade xeneralizada en 
Europa Occidental, sumado a un forte fraccionamento 
do partido en parte causado pola actividade e as teses 
publicadas polo exiliado Trotsky, declarado en contra do 
goberno e a forma de xestión e en parte pola oposición da 
vella garda do Partido á renovación e ampliación do rango 
da militancia proposta por Stalin así como das medidas 
tomadas contra os contrarrevolucionarios, kulaks e certas 
seccións de presos no país. Pese aos problemas iniciais de 
divisións no goberno, a economía veuse nun auxe estra-
tosférico debido á vixencia dos Plans Quinquenais, sendo 
esta a época de maior industrialización e avance tecnoló-
xico do país, así como de maior mellora nas condicións de 
vida da poboación soviética; coverténdose a URSS nunha 
importante potencia económica mundial.

A Segunda Guerra Mundial, na cal a URSS desempeñou 
un papel tan fundamental como a vencedora da contenda 
supuxo unha terrible traxedia para o pobo soviético, fale-
cendo máis de 20 millóns de persoas e unha masiva des-
trución da cidade e o campo na parte occidental do país. 
Pese a todo isto, a industrialización durante o enfronta-
mento continuou co Gosplan en Siberia e o funcionamen-
to económico adaptouse a unha economía de guerra, da 
que incluso despois da guerra non se desprendería.

Foi particularmente nesta época cando se produciu o 
máis que coñecido “horror dos gulags”, así denominado 
por Robert Conquest. Os gulags, situados na súa maio-
ría en Siberia, funcionaban desde época dos zares como 
centros penitenciarios, e ao longo da súa exitencia adap-
taron diferentes formas e acolleron a diferentes tipos 
de presos. Os gulags neste momento eran empregados 
como cárceres para contrarrevolucionarios dos principios 
do século, colaboradores no momento dos nazis e sospei-
tosos de colaboración con estes. Nestes anos triplicouse 
coa ofensiva nazi, máis a taxa de mortalidade rondaba 
o 5-10%. Moi alonxado das cifras surrealistas que adoi-
tan citar os medios, documentos declasificados da URSS 

ofrecen as cifras documentadas dos presos e a súa con-
dición.

Tras a morte de Stalin, Khrushchev sucedeuno como se-
cretario xeral do PCUS e levou a cabo unha política de au-
todenominada “desestalinización”, tanto a nivel político 
como a nivel económico. Co paso do tempo, a economía 
(sen perder o seu carácter planificado) foi cedendo máis 
competencias aos propietarios particulares e os medios 
de produción comezaron a separarse das mans do Esta-
do, isto foi evidentemente acompañado dunhas enormes 
contradicións internas e un certo estancamento econó-
mico; moitos autores cualifican estas medidas de trai-
ción ao socialismo. Como actos destacados nesta época, 
a URSS lanzou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial 
da historia, e a Yuri Gagarin, o primeiro home no espacio, 
plantando cara fortemente á liña da carreira espacial es-
tadounidense, país co que se encontraban enfrontados 
nunha guerra mediática e de espionaxe ( a Guerra Fría).

No 1991, realízase un referéndum de consulta no que se 
discute a disolución da URSS proposto polo líder Boris 
Yelstin, de cada vez máis dubidosas intencións políticas 
e ideolóxicas arredor do socialismo. Máis do 80% dos vo-
tantes optan pola non disolución da URSS e o permane-
cemento do Estado; non obstante, Yeltsin e unha serie de 
membros do Politburó xunto cos gobernos de dúas das 
repúblicas da confederación deciden unilateralmente a 
disolución desta. Lévanse a cabo unha serie de revoltas 
en contra da desaparición do Estado, pero non frucitifi-
can. O 26 de decembro de 1996 anunciáse públicamente 
que a URSS xa pertence ao pasado.

O legado da Unión Soviética serviu a moitos dos pobos do 
globo como un exemplo práctico de loita e organización 
popular no entanto dunha revolución así como da posibi-
lidade material dunha alternativa económica e social cun 
funcionamento práctico ao sistema capitalista que impe-
raba e impera na maioría do mundo. Mais non se viron 
aquí limitados os seus logros a nivel global. A URSS foi o 
primeiro país na Terra en crear un sistema público e xeral 
de sanidade e educación, accesíbel a todos os ámbitos 
da poboación, en reducir a xornada laboral a sete horas 
diarias e seis horas nos traballos pesados, e a catro horas 
en seccións de traballo con condicións particularmente 
difíciles (alén disto contábase cun amplo rango de casas 
de descanso e clubs para as vacións dos traballadores); a 
xubilación estabeleceuse en 60 anos no caso dos homes 
e 55 anos no caso das mulleres, que se podía reducir a 55 
anos no caso dos homes e a 40 anos no caso das mulle-
res en traballos (como dicíamos) particularmente pesa-
dos. Moitas décadas despois, atopámonos a anos luz de 
acadar estas cifras .

 Paulo Blanco Lombardía 
 4º ESO D
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Transplantes en España

España liderou, no ano 2016, por vixésimo quinto ano 
consecutivo, o ranking mundial de doazóns de órganos. 
Segundo o último Rexistro Mundial de Transplantes, Es-
paña é, por vixésimo quinto ano consecutivo, líder mun-
dial con 2.018 doantes e 4.818 órganos transplantados 
en 2016 . Ese ano leváronse a cabo no noso país o 18,5% 
de todas as doazóns de órganos da Unión Europea e o 
6,6% de todas as realizadas no mundo, a pesar de que a 
poboación española representa o 10,9% da europea e o 
0,6% da global.

Tamén encabeza España a lista de transplantes reali-
zados por millón de poboación. En 2016, alcanzou unha 
taxa de 100,7 enfermos transplantados por millón de 
poboación, unha cifra moi superior á media europea, que 
está nos 64 pacientes por millón de poboación. En total, 
no noso país leváronse a cabo 2.994 transplantes renais, 
1.159 hepáticos, 281 cardíacos, 307 pulmonares, 73 de 
páncreas e 4 intestinais.

Para os expertos é todo un éxito o feito de que, tal e como 
reflicten as cifras do rexistro que xestiona a ONT en co-
laboración coa OMS (Organización Mundial da Saúde), 
conseguise elevarse un 5,8% o número total de órganos 
transplantados en todo o mundo. Así, en 2016 transplan-
táronse 126.670 órganos, unha cifra considerablemente 
superior aos 119.873 que se implantaron en 2015. Moitos 
dos países que rexistraron estas melloras implantaron o 
modelo español nos seus sistemas sanitarios e recibiron 
o apoio dos programas de transferencia de coñecemen-
to que ten a ONT. Portugal, Reino Unido, Australia ou 
Canadá son algunhas das nacións que importaron parte 
ou a totalidade do modelo da ONT. En Europa, en 2016 
as cifras de doazón e transplantes creceron lixeiramente 
fronte ás do ano pasado. Se en 2015 se transplantaron un 
total de 32.707 órganos, en 2016 esta cifra subiu ata os 
33.385 órganos.

Situación das comunidades autónomas

No referente ás comunidades autónomas, aquelas situa-
das no norte de España presentan mellores taxas tanto 
de doantes como de transplantes. Con todo, Galicia sitúa-
se no medio do ránking español, sendo, das comunidades 
norteñas, unha das que peores cifras presenta.

Galicia rexistra en 2016 a súa segunda mellor cifra de 
doantes e a terceira de transplantes. Os transplantes de 
órganos realizados en Galicia en 2016 alcanzaron os 299, 
cifra lixeiramente inferior aos 337 do ano anterior pero 
que constitúe o terceiro dato histórico máis elevado na 
nosa comunidade; mentres que as doazóns experimen-
taron a súa segunda mellor cifra, con 106, fronte ás 109 
logradas en 2015.

En Galicia hai 39,1 doantes por cada millón de habitan-
tes. A súa idade media sitúase en 61,5 anos (non existe 
límite de idade para entregar órganos) e, sobre a causa 
da súa morte, os accidentes cerebrovasculares (68%) é a 
máis común. Adicionalmente, en doazón de medula ósea, 
Galicia sitúase como a cuarta comunidade con máis cre-
cemento. Pese ao bo dato de doazóns, as negativas dos 
familiares a doar os órganos dos seus parentes falecidos 
ascenderon desde o 22,7% de 2015 ata o 26,9 %. Esta ci-
fra case duplica a media nacional (15,6%) e o Sergas si-
tuou entre os seus obxectivos para este ano lograr a súa 
diminución a través de máis campañas e charlas infor-
mativas como as que xa se fan. Con todo,cómpre lembrar 
que países da nosa contorna como Alemaña e Reino Uni-
do teñen o dobre de rexeitamentos.

Turismo de transplantes

O turismo de saúde, turismo sanitario ou turismo médico 
é un fenómeno global que consiste na viaxe a outra cida-
de ou país para recibir algún tipo de tratamento ou aten-
ción médica (como cirurxías, tratamentos, rehabilitación) 
ou do tipo de benestar como tratamentos estéticos ou 
en balneario.

En España, este fenómeno crece un 20% cada ano. Al-
gúns destes tratamentos son realizados en hospitais pri-
vados, pero a grande maioría son realizados por medio 
da sanidade pública, o que supón un enorme gasto de 
recursos públicos.

Segundo a OMS, o 10 por cento de todos os transplantes 
no mundo realízanse baixo algunha forma de comerciali-
zación, na súa maioría en forma de turismo de transplan-
tes. Os pacientes que viven en países con insuficiencia de 
órganos viaxan en busca dun transplante a outros luga-

TRANSPLANTES E TURISMO: 
COMO ESTÁN RELACIONADOS?
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res onde a lexislación contra compra-venda de órganos 
é inexistente ou ten grandes lagoas. A fonte máis fre-
cuente de órganos para os turistas transplantados son 
“doantes vivos” provenientes de países en vías de desen-
volvemento, que son vítimas de explotación. Outra fonte 
empregada para obter órganos para o seu posterior tráfi-
co son os países que, como España, teñen unha elevadas 
cifras de doazóns.

Un exemplo de turismo sanitario fraudulento no noso 
país deuse en 2016, cando un grupo de persoas búlgaras 
conseguiu darse de alta na Seguridade Social como traba-
lladores para obter unha tarxeta sanitaria. O proceso era 
o seguinte: os pacientes chegaban a España e solicitaban 
o tratamento de diálise ao que si poden acceder como 
viaxeiros. Despois, xa sendo tratados así, conseguían dar-
se de alta como traballadores, xa fóra por conta allea ou 
como autónomos. Con esa alta e o correspondente cartón 

sanitario, entraban na lista de espera de órganos.

Fraudes como esta son levados a cabo en numerosos 
países e a ONT propón como solución a implantación nos 
países con insuficiencia de órganos do modelo de doa-
zón e transplantes do noso país. Con isto lograríase que 
a maioría dos países fosen autosuficientes en canto a ór-
ganos, evitando tanto o tráfico como as fraudes.

Abunda o turismo sanitario en Galicia?

En Galicia o turismo sanitario é moi abundante, pero isto, 
lonxe de ser un problema, beneficia enormemente a nosa 
economía. O turismo predominante na nosa comunidade 
é aquel relacionado co benestar e a estética, un sector tu-
rístico que nos últimos anos está gañando popularidade.

Esta recente subida obedece a tres tipos de razóns: á 
existencia duns recursos en forma de augas minerome-
dicinais que superan con moito aos que manan noutras 
zonas do país (o último rexistro fala de ata trescentas 
fontes minerais); á tradición, como o demostran esta-
blecementos que superan o século de antigüidade (Bal-
neario de Mondariz e o Gran Hotel da Toxa son dous bos 
exemplos) e á aposta feita pola Administración autonó-
mica e polo tecido empresarial que souberon recuperar o 
esplendor de outrora dos balnearios e a súa reconversión 
nun produto cun alto valor turístico.

 Noela Sanjurjo Carballeira 
 3º ESO

A VIDA NON É SONO

Calidade de Sono = Calidade de Vida

Durmir é algo moi importante para o noso corpo, que 
moitas veces se toma á lixeira. Axuda á recuperación 
muscular, celular, o estado emocional, o estado de aler-
ta... e, polo xeral, durmimos menos do que deberiamos, e 
tráenos sen coidado descansar un número de horas sufi-
cientes para a recuperación do noso organismo. Todos os 
seres humanos necesitamos durmir, xa que, do contrario, 
o noso sistema sería incapaz de realizar as funcións bási-
cas para a vida. Por desgraza, os problemas relacionados 
co sono van cada vez en aumento, o que provoca unha 
imperiosa necesidade de afondar na busca de solucións 
(aínda que todos sabemos que somos nós os que temos 
que dar o primeiro paso cara un sono mellor).

Os problemas do sono afectan a un 30% da poboación

“Los problemas crónicos relacionados con el sueño afec-
tan a un 30% de la población, aunque es un dato difícil de 

establecer” explica Joaquín Terán, presidente da SES (So-
ciedade Española do Sono) e director da unidade do sono 
no complexo asistencial de Burgos. É unha porcentaxe 
que pode parecer pequena, pero que en realidade mostra 
a gravidade da situación.

España non só sofre estes problemas, senón que lidera as 
listaxes e se coroa como o país europeo no que máis som-
níferos e ansiolíticos se toman, aumentando o consumo 
nun 57% entre 2000 e 2012, segundo un estudio da OCU. 
Isto supón unha inxesta catro veces superior a Alemaña, 
onde 89 de cada 1000 habitantes os consomen a diario.

A maioría dos problemas teñen que ver co insomnio ou 
a apnea, que provoca que, por un momento, se deixe de 
respirar mentres se dorme. Existen outros como a narco-
lepsia ou as parasopnias. Segundo a doutora Rosa Perai-
ta, entre o 30% e o 50% da poboación española padeceu, 
nalgún momento da súa vida, problemas de imsomnio 
(aínda que o crónico afecta a un 10%). A apnea afecta a 
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máis ou menos a un 5% . Por outro lado están a narcol-
pesia, coa que a persoa queda durmida de súpeto (incluso 
se vai camiñando pola rúa), e as parasopnias como o so-
nambulismo ou os terrores nocturnos.

Non todas as patoloxías teñen cura, pero algunhas de-
las si teñen tratamentos que axudan a controlalas, como 
poden ser máquinas que axudan a respirar no caso das 
apneas. Ás veces, estas enfermidades ocultan problemas 
máis profundos e díficiles de solucionar como un entorno 
laboral pouco amigable ou unha mala situación familiar, 
económica...

O Sono do Século XXI

Para entender o sono hai que comparalo a como era an-
tes. Segundo o doutor Juan José Ortega, vicepresidente 
da SES e director da unidade desta especialidade no Hos-
pital Xeral de Castellón, durmimos menos que a princi-
pios do século XX debido á luz eléctrica, ao traballo nas 
fábricas a turnos, á televisión e outras pantallas... Con-
tinúa dicindo que os nosos avós durmían unha media de 
8,1 horas, en comparación coa media de descanso da so-
ciedade española actual, que está en torno ás 7,1 horas.

No pasado, como se reflicte no capítulo LXVIII do Quixote 
no que se menciona como Sancho era capaz de durmir 
dun tirón, as persoas durmían ao caer a noite e, despois 
dunhas horas, espertaban para facer tarefas. Cando aca-
baban, volvían durmir. Non foi ata a Revolución Industrial 
cando, grazas aos avances, a xente puido durmir sen in-
terrupcións. Este foi un cambio que se produciu entre os 
séculoss XIX e XX; ao igual que descansar en dormitorios 
separados, considerado un “invento” recente que substi-
tuíu aos cuartos nos que durmían familias enteiras.

Tamén é necesario falar do descanso moderno como unha 
industria farmacéutica multimillonaria cuxas ganancias 
saen da obsesión comtemporánea por durmir. Máis de 
2500 clínicas especializadas en sono nos Estados Unidos, 
miles de produtos no mercado (somníferos, ansiolíticos, 
almofadas contra os ronquidos, libros para durmir ben, 
etc.). É unha industria tremendamente exitosa na socie-
dade moderna que contempla un crecemento cada vez 
maior.

DURMIR NUNHA SOCIEDADE HIPERCONECTADA?

Vivimos nunha sociedade conectada as 24 horas sete días 
á semana, o que xenera estrés nos empregados, que de-
ben estar dispoñibles sempre e non encontran unha for-
ma de desconectar dos aparellos electrónicos. Isto acaba 
carrexando consecuencias nos períodos de sono e, polo 
tanto, no rendemento no traballo e nunha consecuente 
perda de efectividade da empresa.

Por iso, a holandesa Els van der Helm dedícase a con-
cienciar nas empresas da importancia do sono e de un 

bo descanso entre os seus empregados. Esta sleep coach 
(adestradora para durmir) conta entre os seus clientes 
con empresas tan notorias como Spotify, a coñecida pla-
taforma de música. Comenta que hai algunhas persoas 
que toman o proceso de durmir como unha perda de tem-
po pero que, en realidade, é esencial para limpar a mente.

Tamén inflúen moito nestes problemas situacións de es-
trés continuado, malos entornos laborales ou familiares, 
situacións económicas decadentes... polo que se pode 
deducir que a crise de 2008 foi un grande agravante des-
tes problemas.

Posibles solucións?

Pese a que os doutores investigan o sono para tratar de 
comprendelo mellor e encontrar solucións aos trastornos 
relacionados con el, somos nós quen temos que poñer o 
primeiro grao de area para gozar dun descanso óptimo. 
Certo é que os profesionais tamén poden ser de axuda 
nalgúns casos pero, se queremos controlar ou previr os 
problemas de sono, debemos facer nós gran parte do tra-
ballo.

Pese a que cada caso require solucións diferentes, hai 
algunhas medidas efectivas, como reducir o tempo que 
pasamos diante das pantallas (evitar por exemplo comer 
diante dun televisor antes de durmir), tratar de relaxarse, 
fuxir dos ruídos e refuxiarse na escuridade, realizar entre 
sete e oito horas de sono en adultos (entre 8 e 10 en ne-
nos e adolescentes), seguir horarios sensatos que respec-
ten os ciclos circadianos (o reloxo interno do noso corpo), 
evirtar o alcohol e tratar de consumir pola tarde alimen-
tos ricos en triptófano (plátano, piña, aguacate...), etc.

Tamén axudan as novas tecnoloxías coa existencia de 
aplicacións que miden os ciclos, ou os propios elementos 
físicos: ter un colchón, unha almofada e unha cama que 
proporcione un bo descanso...

En conclusión, todos os seres vivos necesitamos descan-
sar para un bo funcionamento do corpo e, non durmir ben 
supón consecuencias, tanto persoais (un baixo rende-
mento físico e mental e un estado de ánimo baixo) como 
sociais (ter un mal estado de ánimo empeora as relacións 
sociais) e económicas (un baixo rendemento laboral inflúe 
nun descenso na efectividade da empresa e nun cose-
cuente impacto na economía). Por desgraza, durmir está 
infravalorado nesta sociedade e non se lle dá a importan-
cia que necesita ata que se sofren doenzas relacionadas 
con el. Pode ser complicado nalgunhas situacións máis, 
ata que non se comprenda totalmente como funciona o 
sono, é imprescindible facer todo o posible para que sexa 
óptimo, porque durmir é saúde e, efectivamente, somos 
o que durmimos.

 Rubén Montero Antelo 
 1º Bac D
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VIDA SA E HÁBITOS ALIMENTICIOS SAUDABLES

Alimentarse é inxerir alimentos que aseguran a nosa 
subsistencia; pero perdeu o seu significado estrito para 
ser unha experiencia de pracer e entretemento, unha for-
ma de vivir de maneira saudable, e para algúns, ata case 
unha “relixión”.

Alimentación e conciencia, alimentación e sostibilidade, 
alimentación e medio ambiente xa son binomios acepta-
dos por unha maioría.

Escoitamos falar de tendencias con nomes que recordan 
máis a un estilo de música que a unha maneira de alimen-
tarse: Clean Eating, Comfort Food ou Stop Food Waste...

TENDENCIAS ALIMENTICIAS

Eat clean, un himno á simplicidade

É un novo concepto que propón adquirir hábitos ali-
menticios para sentirse mellor. Nada de pratos precoci-
ñados, senón comida real, sinxela e xenuína, a base de 
verdura, froita, hortalizas e alimentos integrais. Unha 
comida auténtica e natural contra a procesada e indus-
trial. “Non comas nada que a túa avoa non recoñecería 
como comida”.

Os defensores deste concepto amósanse contunden-
tes co consumo de carne. Entre o 10% e o 20% dos 
gases de efecto invernadoiro provén da agricultura ani-
mal. Calquera cousa que poidamos facer por evitalo é 
benvida sobre todo se ademais iso significa incentivar 
o consumo de vexetais e froitas.

Este estilo propón evitar as graxas inútiles, cumprir 
coas 5 porcións de verdura e froita ao día, consumir 
pouco azucre e sal e grande cantidade de fibras e ce-
reais integrais. Para iniciarse no Eat Clean ou Clean Ea-
ting hai que desbotar todo produto elaborado, tachar 
as palabras azucre e fariña branca da lista da compra 
e enchelas doutras como verduras, hortalizas, cereais 
integrais e froita.

Un almorzo deste estilo sería: unha cunca de leite con 
avea, zume de laranxa, froita picada e unha rebanda de 
pan integral con aceite de oliva virxe extra. E despois 
faremos as catro comidas restantes do día.

Comfort Food

Este termo xurdiu nos anos 70 para referirse á comida 
tradicional e sinxela que se elabora na casa. Cociña ca-
seira feita con cariño e esmero, nada de sofisticacións, 
nin receitas complexas.

Trátase dunha homenaxe ós produtos de tempada e lo-
cais. É unha recuperación da tradición gastronómica de 
cada lugar. En Galicia temos a chamada dieta atlántica.

Stop Food Waste, ou comida antiderroche

Posiblemente esta sexa unha das correntes máis res-
ponsables e sostibles que existen na alimentación.

Moitas veces desfacémonos dun produto cando vemos 
que a súa data de caducidade venceu hai apenas uns 
días. Porén, é en realidade a data de vencemento unha 
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razón de peso para decidir o estado dun alimento?

Esta tendencia pon esta e outras cuestións en tea de 
xuízo e avoga por non desperdiciar alimentos que en 
realidade poden estar en bo estado.

Un dato que pon os pelos de punta é que case un tercio 
da comida que se produce no planeta é desperdiciada 
ou, o que é o mesmo, o consumidor europeo e nortea-
mericano tira un promedio de entre 95 e 115 kg de co-
mida ao ano.

E mentres toneladas de alimentos acaban no lixo nas 
nosas casas, en colectores públicos ou se botan a per-
der a metade do seu transporte, diariamente millóns 
de persoas déitanse cos estómagos baleiros.

MEDIO AMBIENTE E DESPERCICIOS

O desperdicio non só é unha indecencia ante a fame 
mundial, senón que  os efectos a nivel medioam-
biental tamén son desastrosos: emisións de gas a causa 
do transporte desas toneladas perdidas, bens naturais 
malgastados como a auga e a terra e, finalmente, lixo e 
máis lixo que hai que facer desaparecer deixando a súa 

estela tóxica. Concienciados desta realidade, están xur-
dindo cociñeiros e empresarios que con creatividade pro-
poñen interesantes vías en liña co Stop Food Waste, que 
consigan dar a volta a este problema. Algúns exemplos 
son restaurantes que utilizan comida de descarte en con-
dicións comestibles, outros que convidan aos clientes a 
que leven as súas bolsas con desperdicios biodegrada-
bles que reciclan como biogás para cociñar a cambio dun 
desconto no seu menú, cadeas de supermercados que só 
venden alimentos caducados ou de “consumo preferen-
te” a prezos económicos. Puro inxenio a favor do apro-
veitamento, como é a técnica “root to fruit” (da raíz ao 
froito) do ecochef inglés Tom Hunt, que rexenta un res-
taurante itinerante para marxinados que emprega comi-
da 100% rescatada.

Como conclusión, cuns hábitos alimenticios saudables 
teremos unha vida máis sa, non desperdiciaremos tan-
ta comida, non xeraremos tanto lixo e o medio ambiente 
será agradecido. Todo depende de nós e está nas nosas 
mans cada día tomar unha ou outra decisión.

 Eva Carrillo Mata 
 1ºBach C

ANTIOXIDANTES, ANTÍDOTO CONTRA O DANO CELULAR

Que son?

Os antioxidantes combaten os procesos de oxidación das 
células causados por diferentes reacción químicas.

A oxidación é un proceso químico natural que ten lugar no 
corpo a nivel celular. Este proceso pode verse acelerado 
por factores como a alimentación, o estrés, o tabaquismo 
e o alcohol. Crea moléculas altamente inestables e po-
tencialmente daniñas chamadas radicais libres, sustan-
cias químicas destrutivas que se non se controlan poden 
causar dano ás células do corpo.

O maior perigo dos radicais libres é que poidan reaccionar 
coa membrana celular, facendo que as células funcionen 
mal, dexeneren ou morran .

Que fan?

Os antioxidantes interactúan cos radicais libres e dete-
ñen a cadea de reaccións daniñas antes de que produzan 
danos celulares. Contamos cun conxunto de alimentos 
ricos en nutrientes que conteñen altos niveis de minerais 
e enzimas, vitaminas antioxidantes como a A , C , E e o 
betacaroteno e fitonutrientes, substancias que protexen 
o noso organismo de danos celulares e nos axudan a pre-
ver as enfermidades.

O contido de antioxidantes é moi superior ao resto e in-
ciden positivamente sobre a saúde. Reducen o risco de 
padecer enfermidades crónicas e infecciosas, alcalinizan 
o sangue e os tecidos e favorecen a nutrición celular, axu-
dan e depuran o corpo e melloran a calidade de vida.

Onde se atopan?

Destacan na Rosa Mosqueta (moi rica en vitamina C), na 
Acerola ou Malpighia glabra (poderoso antioxidante que 
combate o estrés oxidativo), no maqui ou aristotelia chi-
lensis (con acción antiinfecciosa). É importante que sexan 
de cultivo orgánico.

Como estes existen moitos máis e cada vez téñense máis 
en conta.
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OS NUTRIENTES PARA GAÑARLLE ANOS Á VIDA: 
POLIFENOLES

Os polifenoles son nutrientes que se atopan nas froitas 
e verduras.

O seu poder radica en deter o paso do tempo. Son os 
causantes da activación dos xenes antienvellecemento. 
O seu efecto antioxidante apórtanos beneficios para a 
saúde sendo moi activos na mellora das seguintes enfer-
midades :

-As neurodexenerativas e cardiovasculares .
-Na diabetes e o control de peso.

Os polifenoles están presentes ademais nas sementes, o 
aceite de oliva, chocolate e o viño tinto.

Estes teñen a capacidade de neutralizar os Radicais Li-
bres , reducir a inflamación e retrasar o crecementos dos 
tumores.

Tamén melloran a función circulatoria podendo axudar a 
retrasar a formación de coágulos no sangue.

-Dentro deste grupo tamén atopamos os ácidos fenólicos 
que funcionan como antiinflamatorios. Encóntranse no 
café, no té, nas uvas, no viño tinto, nas mazás e incluso 
nos cereais e o millo.

LIÑO DOURADO: BENEFICIOS E USOS NA DIETA

O liño dourado ten moitas funcións, entre elas: axúdanos 
a mellorar a nosa dixestión, coidando así da nosa saúde 
intestinal á vez que regula os niveis de azúcar e colesterol 
no sangue. Tamén protexe as nosas células do estrés oxi-
dativo e radicais libres, axuda a reducir o apetito actuan-
do como gran aliado en dietas depurativas e de adelgaza-
mento, ademais de ser un auténtico compañeiro da nosa 
saúde cardiovascular e do sistema nervioso grazas ao seu 
contido en complexo B, vitamina E, magnesio e fósforo.

Onde o podemos usar?

A resposta é sinxela. Podemos usalo en case os todos os 
pratos, en cremas de verduras, en batidos verdes , salsas 

ou en guisos.

-Existen distintos tipos de liño, por exemplo, liño marrón 
ou dourado.

ALLO NEGRO

O allo negro é a transformación do allo branco mediante 
un proceso de control da temperatura e a humidade cons-
tante durante un período prolongado de tempo.

O allo negro é orixinario de Xapón e, aínda que non es-
tea moi clara a historia, dise que un científico xaponés 
propúxose investigar para diminuír o cheiro tan forte e 
intenso do allo branco e no proceso de investigación deci-
diu poñelo a afumar. Ao final do proceso puido comprobar 
que o allo quedou completamente negro, que xa non tiña 
cheiro e a súa textura como o seu sabor cambiaran por 
completo, conseguindo así unha textura cremosa e un 
sabor delicioso e sutil.

Beneficios:

-O allo negro ten múltiples propiedades e beneficios para 
a saúde, por exemplo a nivel circulatorio é hipotensor, an-
tiséptico, antibiótico, diurético, dixestivo, expectorante e 
un magnífico antioxidante.

XERMINADOS E VEXETAIS DE FOLLA VERDE

Kate, bok choy, 
brócoli, endivias, 
escarola, rúcula, 
cenoria, berros, 

espinacas, acelgas, 
follas de mostaza e 
todas as poderosas 
herbas arómaticas

Esta lista está 
composta de 
superalimentos xa que 
son a base do noso 
aporte de minerais e 
vitaminas ademais de 
hidratos e proteínas 
vexetais.

 Sofía Santos Sieira 
 Uxía Bello Gómez 
 2º ESO D
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RECEITAS CON INGREDIENTES RICOS 
EN PROPIEDADES ANTIOXIDANTES.

Panaché de froitas.

Cortar en anacos semellantes plátanos, papaia, melón, 
laranxa pelada ao vivo e en dentes, kiwi, granada, fresas 
e uvas negras; rociar zume de limón.

Nun cazo cocer tamén en anacos mazá, pera e albarico-
que con azucre integral de caña e un chorro de ron ou de 
cointreau que formarán un almíbar.

Empratar nun bol todas as froitas incorporando o seu 
caldo de azucre quente. A este poderíase agregar caqui 
maduro triturado, se fose a tempada.

Chuney de froitas de inverno para acompañar peixes e 
carnes.

Uns dátiles sen óso troceados, albaricoques secos tro-
ceados, mazá aceda troceada, xenxibre confitado picado, 
uvas negras, 1 dente de allo, 1 chile picado (sen sementes), 
un chorro de vinagre de sidra, un chorro de viño branco, 
un poco de zume e reladura de lima, un pouco de azucre 
moscobado ou integral de caña, canela, noz moscada. Pó-
dese engadir un pouco de mango en cubos. Cando rompa 
a ferver baixar a lume lento ata textura un pouco espesa. 
Arrefriar. Pódense espolvorear piñóns tostados ou outro 
froito seco picado.

( para conservar unhas tres semanas envasar en tarros de 
cristal esterilizados)

Ensalada.

Berros, sandía en anacos pequenos, remolacha crúa en 
láminas moi finas ( cortadas con mandolina), dentes de 
laranxa sanguina, menta picada,augacate, aceitunas ne-
gras en aros e mazá en dados.

ALIÑO: vinagre de frambuesa, pementa, zume de laranxa 
aceite e sal de algas ( colocar alga nori en tixola ata que se 
seque por completo, picala fino sobre unha táboa e mes-
turar con sal maldon.

Robaliza con cítricos

Dourar a robaliza lixeiramente untada con aceite polos 
dous lados só ata que a pel colla cor dourada. Logo pa-
sar a bandexa de forno untada cun pisco de aceite. Dis-
tribuír nesta bandexa cenoiras en tiras finas cun pelador 
e laranxas laminadas finas. Enriba colocar a robaliza e 
facerlle uns cortes nos lombos que hai que adubar con 
sal, zume de laranxa e limón, viño branco e allo laminado, 
verter un fío de aceite e fornear a 180º uns 7 minutos.

Decorar con rabaniños, laranxa en láminas e granada.

Galletas de liño dourado: Ingredientes: 2 culleradas de liño 
dourado moído ou triturado fino, 1+1/2 culleradas de copos 
de avea, 1 cullerada de manteiga ( que se pode substituír 
por aceite), 1 ovo, unha cullerada de azucre integral de 
caña ou ben unha cullerada de mel ou de xarope de arce, 
2 culleradas de fariña, canela, 1 cullerada de sementes de 
chía ,un pouco de reladura e zume de laranxa, 1 cullerada 
de piñóns, pebidas de chocolate ( cunha porcentaxe alta 
de cacao). Mesturar todos os ingredientes traballándoos 
cunha culler ata que formen unha masa homoxénea. Poñer 
sobre papel de forno en montonciños e aplanándoos un 
pouco para poder poñer enriba unhas perliñas de chocolate 
e unhas sementes de liño dourado. Repousar uns minutos 
e fornear a 165-170º uns 8-10m.

Mousse de chocolate branco con allo negro e froitos 
vermellos:

Ingredientes: 400 ml de nata para montar, 70 de azucre, 
300 gr. de chocolate branco, 60ml de leite evaporado, un 
chorriño de ron, reladura de limón e de laranxa, unha clara 
de ovo e tres ou catro dentes de allo negro e froitos ver-
mellos.

Elaboración: Fundir o chocolate no leite a baño María. 
Enfriar. Engadir a nata montada coa metade do azucre, 
con movementos envolventes; engadir un chorriño de ron 
e as reladuras. Agregar a clara batida co resto do azucre 
a punto de neve, tamén con movementos envolventes.

Empratar en copa ou vaso baixo ancho: Na base unha 
cullerada de marmelada de frambuesas, enriba a mous-
se de chocolate e o allo negro laminado ou en cubiños e 
rematar con froitos vermellos: arandos, amorodos, amo-
ras...

 Sofía Santos Sieira 
 Uxía Bello Gómez 
 2º ESO D
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A “NOUVELLE CUISINE”, FENÓMENO MUNDIAL

Dende que este fenómeno xurdiu en Francia na década 
dos 60, a importancia da gastronomía e a súa percepción 
a nivel mundial mudaron por completo.

- Que é a “nouvelle cuisine”?

Esta defínese como un fenómeno que produciu un gran 
achegamento da sociedade á cociña e á presentación dos 
alimentos en Francia. Aínda que este termo se emprega 
para designar unicamente ao movemento culinario den-
tro do territorio francés (dado que tivo alí a súa orixe), a 
influencia de grandes cociñeiros, tanto dentro coma fóra 
de Francia, promoveu o desenvolvemento deste mesmo 
fenómeno a nivel mundial, coñecido como “nova cociña”. 
Así, hoxe en día a cociña é de gran trascedencia na econo-
mía en todo o planeta, evolucionando con novas receitas 
e estilos, e con milleiros de importantes cociñeiros moi 
recoñecidos, que iniciaron a súa carreira inspirados por 
este fenómeno.

Como xa mencionei, este movemento creou e impulsou 
unha cociña innovadora, caracterizada polos pratos máis 
lixeiros, e por un maior énfase na presentación. O atrac-
tivo visual dos alimentos é o piar fundamental da nova 
cociña. Pero, como xurdiu?

- Paul Bocuse, mellor cociñeiro da historia.

Este home, considerado o mellor chef da historia, foi o 
creador e divulgador da “nouvelle cuisine”. Revolucionou 
a cociña francesa e situouna como unha das mellores re-
ferencias culinarias do mundo, converténdose el tamén 
nunha icona da gastronomía global.

Paul Boucuse naceu en Lyon (Francia) o 11 de febreiro de 
1926, no seo dunha familia humilde; e faleceu no mes-
mo lugar o 20 de xaneiro de 2018. Cando tiña só deza-
seis anos, entrou nun pequeno restaurante da súa rexión 
como aprendiz. Dende aquel momento descubriu os seus 
dotes culinarios, e iniciou a súa carreira como cociñeiro. 

En 1958 obtivo a súa primeira Estrela Michelín, mérito do 
seu traballo e a perfección dos seus pratos. A esta se-
guírona dúas máis, coas que adquiriría pouco a pouco o 
recoñecemento co que conta actualmente.

Comenzou a obter fama en Francia, onde tiña numerosos 
restaurantes abertos en distintas cidades. Non obstante, 
en 1960 decidiu expandir a súa cociña polo mundo e via-
xou por Europa, Xapón e Estados Unidos, onde fundou 
novos restaurantes. Das súas viaxes regresaba con novas 
receitas e ingredientes, que non dubidaba en incorporar 
ás súas cartas para compartilas cos seus clientes e con 
outros cociñeiros do mundo. Apaixonado e impulsado 
pola transmisión do saber, creou en 1987 o concurso in-
ternacional “Bocuse d` Or” (Bocuse de Ouro), no que se 
formou moita xente nova e que supuxo o pasaporte cara 
ao éxito dalgúns chefs moi recoñecidos hoxe en día.

- A nova cociña en Galicia

Un dos maiores atractivos turístico de Galicia é a nosa 
gastronomía. Esta baséase nas receitas tradicionais nas 
que predominan os mariscos e as nosas materias primas, 
tanto carnes de todo tipo coma produtos agrícolas.

Por isto, a pesar de que a nova cociña estea moi presente 
na nosa vida cotiá ( na prensa, na televisión, na radio...); 
a súa influencia non provocou grandes cambios na cociña 
tradicional galega. Así, a nova cociña en Galicia limítase a 
conservar a tradición aplicando pequenos cambios, para 
innovar e adaptala á sociedade actual.

Non obstante, en Galicia residen importantes cociñeiros 
coñecidos a nivel internacional, que contan con recoñe-
cidos restaurantes. Algúns dos máis coñecidos son Yayo 
Daporta (Pontevedra), Alborada (A Coruña), Culler de Pau 
(Pontevedra) ou Nova (Ourense). Todos estes restauran-
tes, que mesturan a tradición coa vangarda, contan con 
Estrelas Michelín que reafirman a calidade das súas re-
ceitas, e que lles axudan a obter un maior recoñecemento 
no mundo da cociña.

 Erea Sanjurjo Carballeira 
 2º ESO A
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MÁQUINAS VS. HUMANOS

As máquinas son un conxunto de elementos móbiles e 
fixos cuxo funcionamento posibilita aproveitar, dirixir, re-
gular, transformar enerxía ou realizar un traballo cun fin 
determinado.

Comezaron a empregarse a partir da Primeira Revolución 
Industrial (1780-1870) onde se cambiou o traballo arte-
sanal polo traballo das máquinas. A primeira máquina 
foi a máquina de vapor de James Watt, que emprega un 
motor de combustión externa, onde o vapor xerado pola 
combustión do carbón entra no cilindro e move o pistón, 
producindo a enerxía mecánica. A máquina de vapor em-
pregouse para mover outras máquinas e aparatos coma 
bombas, locomotoras, motores marinos…

Na actualidade, as máquinas poden realizar tarefas moi-
to máis complexas grazas a súa evolución. Así, comeza-
ron a entender frases simples en inglés a partir de 1960. 
Despois, comezaron a traducir textos a unha chea de 
idiomas, aprenderon a filtrar os nosos correos electróni-
cos e recoñecer textos manuscritos. Agora son capaces 
de gañarnos en xogos de estratéxica e lóxica, entender o 
que dicimos e realizar ordes, distinguir os CAPTCHA dese-
ñados para os humanos, asistir aos médicos, vencer aos 
xogadores de competicións de videoxogos…

As máquinas poden ter unha función beneficiosa, pois 
permítennos acadar unha mellor calidade de vida, axu-
dándonos a mellorar o noso día a día, por exemplo: os 
audífonos axudan ás persoas con perda auditiva… Sen 
embargo, as máquinas poden ser prexudiciais, pois poden 

substituír ao traballo humano, por exemplo: as máquinas 
de autopago dos supermercados, tendas… cambian o 
traballo dos caixeiros polo dunha máquina.

Pero, por que as empresas escollen ás máquinas antes 
que ao humanos? Pois porque as máquinas son máis 
fáciles de controlar, programar e resultan máis baratas 
que o traballo humano, entre outros motivos. Sen em-
bargo, moitos expertos, coma François Chollet, enxeñei-
ro de software especializado na aprendizaxe automáti-
ca de Google, afirma que as máquinas non substituíran 
o traballo humano, senón que realizarán as tarefas que 
as persoas non poden realizar, polo que non serán unha 
competencia, serán unha ferramenta de axuda, pois as 
máquinas carecen de comunicación, empatía, creativida-
de e adaptación.

 Clara Rey Castro 
 3ºESO A
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AS MULLERES NA HISTORIA DA CIENCIA.  
PIONEIRAS DESCOÑECIDAS

Imos facer un xogo.

Facede unha lista mental de nomes de mulleres científicas 
que coñezades.

Xa está? Ben, agora eliminade a Marie Curie. Algún nome?

(Silencio)

Así comezaba unha conferencia no noso IES con motivo 
do Día da muller e da nena na ciencia impartida por Xoana 
Pintos Barral, autora da tese de doutoramento As mu-
lleres nos estudos experimentais na Universidade de San-
tiago: 1910-1960. E tamén así comezou a inquedanza en 
moitas e moitos de nós ante unha cuestión tan indignan-
te e grotesca como o propio feito de crérmola superada.

Neste pequeno artigo trataremos entón de dar a coñe-
cer de xeito moi breve unhas cantas historias das moitas 
que hai (centrándonos na ciencia moderna) de científicas 
pioneiras que mesmo cambiaron a nosa concepción do 
mundo. Isto, enfrontándose a unha sociedade e a unhas 
leis que as subordinaban á mente masculina e non lles 
permitían desenvolver o seu labor, e se o facían era, na 
maioría dos casos, sen retribución económica, sen título 
ou co salario e cargo dunha axudante de laboratorio e en 
precarias condicións (húmidos e sórdidos sótanos, mate-
rial rudimentario…). Algunhas mesmo traballaron baixo 
a aparencia dun home para facerse respectar (como as 
doutoras Miranda Stuart Barry e Henriette Faver Caven 
a comezos do século XIX). Con todo, a día de hoxe segui-
mos sen velas mencionadas na meirande parte dos libros 
de texto.

Outras moitas científicas loitaron, ademais, cargando coa 
lousa da discriminación ás persoas negras, notable a ni-
vel social, e nun principio até legal e institucional; entre 
elas abriríanse camiño por exemplo a química Alice Ball, 
a matemática Katherine Johnson, a oncóloga Jane Cooke 
Wright. Ou a polifacética científica Annie Easley.

Tamén nos atopamos con paradoxos como que moitas 
delas expoñían os seus imprescindibles traballos na Ro-
yal Society, academia científica inglesa, sen poder formar 
parte dela até 1835 a título honorífico , e até 1945 como 
membros. É por tanto o noso obxectivo darlles o recoñe-
cemento que se merecen e axudar a seguir abrindo cami-
ño á igualdade de oportunidades no ámbito das ciencias, 
algo no que activamente participarían moitas delas des-
de antes do século XX:

Por exemplo, a matemática e astrónoma chinesa que es-
tudou as eclipses lunares e outros fenómenos publican-
do até 12 libros, Wang Zhenyi (1768-1797), escribía poesía 
social:

Hai que crer/ que as mulleres son/ o mesmo que os ho-
mes;/ Non estás convencido/ de que as fillas/ tamén po-
den ser heroínas?

Elisabeth Blackwell (1821-1910, primeira médica e muller 
en doutorarse en EUU en 1849) logrou que moitas mu-
lleres se convertesen en doutoras fundando as Faculta-
des de Medicina para mulleres de Nova York e Londres; 
Hertha Ayrton (1854-1923), enxeñeira e inventora que 
estudou como controlar os arcos voltaicos, foi unha fir-
me defensora do movemento sufraxista; Karen Horney 
(1885-1952), psicanalista, creou a psicoloxía feminista, 
desmentindo a crenza freudiana de que as mulleres dese-
xaban ser homes; e Mary Agnes Chase (1869-1963), arris-
cándose a perder o seu posto como botánica no Depar-
tamento de Agricultura de EEUU, participou das folgas 
de fame do movemento sufraxista e até foi encarcerada.

Estoutros son algúns exemplos de descubrimentos inne-
gables ou pioneiros traballos de científicas imprescindi-
bles, que aínda así non coñeciamos agás excepcións.

•	 A maior excepción constitúea, como xa avanzara-
mos, Maria Salomea Skłodowska (1867-1934), máis 
coñecida como Marie Curie, única persoa que gañou 
dous Premios Nobel en disciplinas diferentes, Quí-
mica e Física, polo descubrimento da radioactivida-
de e a investigación de elementos radioactivos.

DESDE A ANTIGÜIDADE CLÁSICA ATÉ O SÉCULO XVII 
contamos xa con nomes salientables: Hipatia de Alexan-
dría (S.IV-Va.C.), astrónoma, matemática e mestra de 
prestixio da escola neoplatónica; ou Maria Sibylla (1647-
1717), pioneira en entomoloxía (estudo dos insectos) que 
estudou e ilustrou a tan común para nós metamorfose.

TAMÉN EN CALQUERA CAMPO DE ESTUDO OU TRABA-
LLO: atopámonos por exemplo con Mary Anning (1799-
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1847) paleontóloga cuxo traballo cos fósiles foi clave 
para probar a extinción dos dinosauros; Emily Roebling 
(1843-1903), primeira enxeñeira de campo, responsable 
de rematar a execución da ponte de Brooklyn... E quen 
non coñece á etóloga Jane Goodall (1934)? Vivindo entre 
chimpancés estudou as súas condutas nunca vistas como 
o uso de ferramentas, supoñendo tamén un descubri-
mento dende o punto de vista antropolóxico.

NO CAMPO DA MEDICINA, grazas á tese de Elizabeth 
Blackwell (1821-1910) cobrou relevancia algo tan básico 
como a hixiene de cara a previr a propagación de enfer-
midades infeccciosas. Alice Ball (1892-1916) desenvolveu 
un xeito efectivo de aplicar o tratamento contra a lepra 
anterior ao descubrimento da penicilina (un aceite inxec-
table), evitando o terrible illamento que até o momento 
sufrían os enfermos. Falando da penicilina, non foi até 
1945 que se puido comezar a sintetizar despois de que 
Dorothy Hodgkin (1910-1994), cristalógrafa de raios X, 
descubrise o código da súa estrutura molecular; facendo 
o mesmo co colesterol, a vitamina B12 e a insulina salvou 
millóns de vidas e recibiu o Premio Nobel de Química en 
1964.

Nadas cun ano de diferenza, Jane Cooke Wright (1919-
2013) e Gertrude Elion (1918-1999) cambiaron para sem-
pre o tratamento e diagnóstico do cancro. A primeira 
desenvolveu un método máis eficaz e menos invasivo de 
aplicar a quimioterapia, e a segunda creou fármacos para 
tratar a leucemia e antivirais que non danaban as células 
sas e que servirían de base para medicamentos contra o 
VIH, descuberto por Françoise Barré-Sinoisse (1947) en 
1983 (que recibiu o Nobel de Medicina en 2008).

Fundamentais foron tamén Nettie Stevens (1861-1912), 
que descubriu os cromosomas X e Y que determinan o 
sexo; Barbara McClintock (1902-1992), cos xenes “salta-
ríns” que explican a evolución e a diversidade ; Rita Levi-
Montalcini (1909-2012), co factor de crecemento nervio-
so que mantén sas as nosas neuronas, fundamental para 
o estudo de enfermedades como o Alzhéimer e o enve-
llecemento, igual que o coñecemento sobre os telómeros 
(especie de tapa protectora nos extremos dos cromoso-
mas) e a telomerasa (enzima que os reconstrúe), descu-
bertos por Elisabeth Blackburn (1948). Todas estas agás 
Nettie Stevens recibirían o Nobel de Medicina, o mesmo 
que Christiane Nüsslein-Volhard (1942), que traballando 
con moscas expostas a mutáxenos profundizou no seu 
desenvolvemento embrionario, o que permitiría entender 
a evolución do embrión humano.

EN MATEMÁTICAS a primeira doutora do mundo e en 
conseguir unha plaza de profesora universitaria foi a 
rusa Sofia Kovalevskaia (1850-1891), que investigou con 
Weierstrass as ecuacións diferenciais, e elaborou o teo-
rema de Cauchy-Kovalevskaya, ademais de estudar os 
aneis de Saturno como matemática aplicada. A seguinte 
salientable sería Emy Noether (1882-1935), que recluta-

da polo equipo de Einstein en Gotinga para desenvolver 
a Teoría da Relatividade Xeral, converteuse na nai da 
álxebra moderna polas súas teorías de grupos e aneis, e 
desenvolveu o teorema que leva o seu nome, que revolu-
cionaría a física. Este, fundamental para entender a física 
cuántica e de partículas, relaciona a simetría dun sistema 
coas cantidades físicas que se conservan, como a enerxía.

Esta vez para a NASA, outra matemática sería esencial: 
Katherine Johnson (1918), que comezando como calcula-
dora humana converteuse nunha autoridade en cálculos 
de traxectorias de voo, encargándose da maior parte de-
les na primeira viaxe á lúa en 1969 con gran éxito. Pero 
antes, fora Annie Easley (1933-2011) a que comezan-
do tamén como calculadora humana, acabou usando 
as computadoras mecánicas da NASA e traballando no 
proxecto Centauro para un novo lanzador de cohetes de 
alta enerxía nos anos 50 e 60. Nos 70, ante a crise do pe-
tróleo e necesitando novas formas de enerxía, realizaría 
un traballo con baterías eléctricas, base dos coches híbri-
dos que vemos actualmente.

PERO A HISTORIA DA PROGRAMACIÓN E DA INFOR-
MÁTICA ten outras protagonistas. Ada Lovellace (1815-
1852), matemática apaixonada polos traballos do infor-
mático Babbage, elaborou unhas tarxetas graduadas 
cunha secuencia de números racionais para programar a 
súa máquina analítica, consideradas o primeiro progra-
ma de ordenador da Historia. E máis tarde sería grazas 
a Grace Hopper (1906-1992), coñecida como a nai da pro-
gramación, que creando o primeiro compilador, a primei-
ra linguaxe informática universal (COBOL), permitiu que 
hoxe non tardemos 5000 anos en instalar Windows, (sen 
esaxerar).

EN CANTO Á FÍSICA, salientan en astronomía mulleres 
como Caroline Herschel (1750-1848), que atopou evi-
dencias da gravitación universal fóra do sistema solar; 
e século e medio máis tarde Cecilia Payne-Gaposchkin 
(1900-1979), que cos seus coñecementos de física cuán-
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tica interpretou os espectros das estrelas determinando 
que o Sol estaba composto maiormente por hidróxeno e 
helio, impulsando o estudo dos ciclos das estrelas aín-
da que foi unha afirmación moi polémica na época. Vera 
Rubin (1928-2016), por outra banda, propuxo a teoría da 
rotación do universo (algo que a día de hoxe é un deba-
te aberto) e probou a existencia da materia escura, algo 
que exercía de atracción gravitacional invisible e facía que 
todo nunha galaxia xirase á mesma velocidade (a diferen-
za de nun sistema solar, onde a maior distancia ao punto 
que xera a gravidade, menor velocidade do obxecto).

En física de partículas atopamos nos últimos anos a Sau 
Lan Wu (194?); participou no descubrimento do quark en-
cantado, que pertence á segunda xeración de quarks; do 
gluon ,que mantén unidos os quarks; e traballando cun 
colisionador de partículas foi quen de ver en 2012 o bosón 
de Higgs (partícula da que depende a masa dos átomos 
por interacción cun campo), dirixindo ela estes dous últi-
mos proxectos.

Para rematar a charla, Xoana Pintos ensinounos que hai 
moitos xeitos de agochar a relevancia da muller na cien-
cia: subordinando a súa investigación á de seu marido ou 
outros homes que levaron o mérito relegándoa ao papel 
de axudante, simplemente non nomeándoa, ou cando é 
imprescindible, facelo poñendo a inicial do seu nome xun-
to co seu apelido. Por poñer un exemplo, non fomos nin 
unha nin dúas as persoas que quedamos abraiadas cando 
a conferenciante nos dixo que a capa de discontinuida-
de de I. Lehman que estudamos en xeoloxía debe o seu 
nome a unha muller, e non tanto por este feito como por 
pensar que nunca albiscaramos esa posibilidade. Aso-
ciabamos o nome sistemáticamente á figura dun home 
científico.

Amosamos aquí seis destes casos do máis rechamante, 
aínda que como xa Hertha Ayrton dicía, un erro que atri-
búe a un home o que era en realidade o traballo dunha 
muller ten máis vidas que un gato.

Marie Anne Paulze (1758-1836) formaba equipo de tra-
ballo co seu home, Antoine Lavoisier, e xuntos poderían-
se considerar os pais da química moderna, pero ela non 

sae mencionada en practicamente ningún libro de ciencia 
ou historia. Deixou multitude de ilustracións a carón dos 
traballos del cuxa precisión e detalle amosan o seu per-
fecto coñecemento da materia.

Lise Meitner (1878-1968), segundo Einstein a Marie Curie 
alemá, non recibiu o premio Nobel que si recibiu o seu co-
lega Otto Hahn por descubrir a fisión nuclear, unha nova e 
fundamental forma de enerxía.

Mileva Maric (1875-1948) foi unha brillante matemática 
serbia cuxo traballo non podemos saber até que punto 
foi fundamental nos achados máis importantes de seu 
home, Albert Einstein (o efecto fotoeléctrico, a teoría da 
relatividade…).

Rosalind Franklin (1920-1958), cristalógrafa, captou co 
método da difracción de raios X en 1952 a famosa Foto 
51 que amosaba a dobre hélice do ADN. Porén, foron Ja-
mes Watson e Francis Crick, que publicaron un traballo 
aproveitándose do seu achado e sen outorgarlle ningún 
mérito a ela, quen recibiron o Premio Nobel de Fisioloxía 
ou Medicina en 1962.

Jocelyn Bell Burnell (1943), sendo estudante de posgrao 
en 1967 e encargándose de interpretar en longas xorna-
das de traballo transmisións dun radiotelescopio, descu-
briu un novo tipo de estrela denominado púlsar (estrela 
de neutróns que emite radiación periódica) ante o cal nun 
comezo o seu titor Antony Hewish se amosou algo es-
céptico. Pero ao final foi el, xunto co astrónomo Martin 
Ryle, quen recibiu o Nobel de Física en 1974 polo descu-
brimento. Actualmente ela segue a investigar estrelas e 
buratos negros.

A última que imos mencionar por ter merecido un Nobel 
é Esther Zimmer Ledeberg (1922-2006), que nada nun-
ha familia moi pobre do Bronx licenciouse en Xenética en 
Stanford, onde coñecería ao seu marido Joshua Ledeberg. 
Sería só el quen recibiría o Nobel de Medicina en 1958 po-
los seus descubrimentos en xenética bacteriana, onde ela 
fora pioneira creando o método de réplica en placa para 
estudar mutacións recubríndoa de veludo ou ao descubrir 
o novo bacteriófago λ (lambda).

En definitiva; por unha banda, vendo a relevancia que 
tiveron innumerables mulleres na historia da ciencia e 
todos os obstáculos aos que tiveron que enfrontarse, é 
inaceptable que as súas figuras non sexan estudadas coa 
dedicación e respecto que se merecen. E por outra banda, 
ese respecto significa tamén tomar o relevo por romper 
ese teito de cristal que nos dificulta estudar e traballar 
como científicas, un camiño lonxe de chegar á súa fin 
pero que grazas á loita de todas estas mulleres é hoxe un 
pouco máis doado de percorrer.

 Marta Rama Ferrera 
 2º Bach
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BONEC@S  DE CRISTAL

Neste artigo, quero aproveitar para dar un par de conse-
llos a todo aquel que o lea. Moitos destes consellos, vi-
ríanme marabillosamente ben fai uns anos, pero ninguén 
mos dixo de forma suficientemente transparente para 
que eu os tivera en conta, polo tanto, vou procurar ser 
clara e concisa.

En primeiro lugar quero falar do medo. As persoas viven 
con medo –en todas as épocas-, medo a ser como son, 
medo a sentir, medo a ser felices e medo a dicir non. To-
dos temos pánico a mostrarnos como somos de verdade 
porque cremos que os demais nos atacarán, o cal é certo 
por completo, porén, se todos fósemos libres, se todos 
nos deconstruísemos (poñer en tea de xuízo a nosa edu-
cación, a nosa cultura, etc. Co fin de desprendernos de 
malos hábitos), ninguén humillaría a outro.

Frecuentemente, as persoas sensibles coma min, ato-
pámonos con xente frustrada que tenta desbaratar as 
nosas ilusións, e a maioría das veces, conseguen facelo 
grazas á nosa falta de autoestima. Abusan de que nós 
mesmos nos consideramos seres inútiles e insignifican-
tes, e aprovéitanse da nosa timidez para ferirnos coa se-
guridade de que non llo diremos a ninguén.

Os PAS (Persoas Altamente Sensibles, termo acuñado 
pola Dra.ElaineAron), sentimos o mundo que nos rodea 
dunha forma diferente a como o fan os demais, pois 
posuímos unha sensibilidade extrema que intensifica 
os aspectos negativos da nosa vida, pero tamén os máis 
positivos, dos que falarei máis adiante. É un trazo da 
personalidade co que nace o individuo e non se trata de 
persoas que fan teatro para dar pena. Isto tamén dá lugar 
a que lle diamos mil voltas ao mesmo asunto co fin de 
analizalo máis acertadamente.

Asuntos cotiáns tales como unha excursión escolar, ou 
mesmamente un simple recreo no patio, pode supor todo 
un reto para un PAS. Cando un neno con estas caracterís-
ticas ten que relacionarse con moitas persoas, nun lugar 
con sons fortes, luces etc, pode agobiarse e chegar a cho-
rar. Sempre hai un parvo que fai bromas aos rapaces que 
son diferentes, que falan pouco ou que non se relacionan, 
pero case ninguén intenta afondar no que lle pasa a eses 
rapaces realmente, ninguén tenta poñerse no noso lugar 
para comprender que facer amigos non é fácil para todo o 
mundo. Se ti es un deses rapaces, aproveito para dicirche 
que a ESO non é o fin do mundo, que máis adiante, as 
túas habilidades sociais (capacidade de relacionarte cos 
demais) irán mellorando e falar con outro deixará de ser 
un suplicio para converterse nunha agradable aventura. 
Tamén quero reiterar, que os PAS non teñen ningún pro-
blema mental, son os demais, os que menosprezan, os 
intolerantes, os que actúan de forma estraña.

Os PAS teñen unha empatía (capacidade de poñerse no 
lugar doutro) moi elevada cara o resto de persoas, ani-
mais e a natureza. Isto é algo positivo sempre que se sai-
ba xestionar de forma intelixente, porque no momento 
que non somos capaces de poñer límites aos demais, es-
tamos expostos a un grande perigo.

Con respecto a iso, vén a colación as relacións de violencia 
de xénero que son tan frecuentes hoxe en día. Os PAS 
que non saben xestionar a súa alta sensibilidade, é di-
cir, vivila de forma saudábel, acostuman a sentir que non 
encaixan con ninguén, que están sós por ser “raros”, o 
que de forma fácil dá lugar a que se vaian pechando en si 
mesmos, converténdose en persoas fráxiles e inestables. 
Ai!, pero un día aparece unha persoa que semella ideal, 
un príncipe ou unha princesa (pois tamén existe violencia 
muller-home). Estas persoas que parecen perfectas, nun-
ca o son, pola contra, acostuman a usar o seu atractivo 
para engaiolar a aqueles que cren que necesitan que os 
protexan. Fannos crer que estamos sós e convéncennos 
de que só eles nos aceptarán tal e como somos, e trátan-
nos como nenos pequenos para anular a nosa capacidade 
de decisión.

As relacións de maltrato van moito máis lonxe dos golpes 
e dos insultos, é algo moito máis sutil que non se percibe 
ata que xa é tarde ou ata que alguén alleo a nós abre os 
ollos. É maltrato non ter en conta á túa parella cando se 
toman decisións que afecten aos dous, é maltrato non 
valorar as capacidades da persoa amada, e é maltrato ter 
ciumes. Si, tamén é maltrato ter ciumes, repetireino ate a 
saciedade; se a túa parella non confía en ti, non te valora 
como persoa adulta. É maltrato atentar contra a liberda-
de sexual dunha persoa, pero este tema quero tratalo con 
maior profundidade para que ninguén se confunda.

Vivir en parella, implica compartir unha vida, non renun-
ciar a ela. Nunha parella todo é válido sempre que sexa 
consentido por ambas partes. A túa parella non é da túa 
pertenza, é un ser individual que nun momento determi-
nado comparte a súa vida contigo, pero non é a media 
laranxa de ninguén, é unha laranxa completa e fermosa, 
sexa cal sexa a súa forma. A persoa celosa, é a que ten 
o problema, e trátase dun problema de confianza en si 
mesmo, porque non se cre capaz de manter ao seu lado a 
súa parella se non é mediante a violencia.

Hai moitos actos que se consideran violación, pero a 
maioría da xente non o sabe e non o denuncia. Un home 
que mantén relacións sexuais cunha muller bébeda, está 
cometendo un delito. Dá igual que esa muller se insinua-
se: non somos animais, aprendamos a vivir en socieda-
de. Unha persoa que consumiu alcohol, non ten vontade 
para decidir se quere ou non ter relacións, por tanto non 
é una relación entre iguais, senón que un está exercendo 
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un dominio e o outro está sometido. Un home que paga 
a unha prostituta, está exercendo violencia sexual, por-
que o máis probábel é que esa muller consinta en reali-
zar esas prácticas porque a súa situación socioeconómica 
(é dicir, porque non ten outra forma de gañar cartos) a 
obriga a facelo. Alguén que indirectamente presiona a 
súa parella para ter relacións con frases do tipo: “se me 
queres déitate comigo”, “se non te deitas comigo, déixo-
te”, á parte de que é un imbécil, está exercendo violencia 
sexual.Unha muller que ten sexo cunha persoa sen querer 
facelo, pero por medo non dixo que non (por exemplo se 
a están ameazando cun coitelo), está sendo violada, por-
que NON É NON, E NON FAI FALTA VERBALIZALO PARA 
QUE QUEDE CLARO.

Outra forma de violencia sexual máis suave é a ignorancia 
da sexualidade feminina ou o seu menosprezo. A paixón 
é diferente en homes e mulleres, pois non vivimos as re-
lacións sexuais do mesmo xeito (na maioría dos casos, as 
mulleres unimos o sexo ao amor romántico, mentres que 
os homes víveno como un momento de pracer e diversión 
sen sentimentos). Durante séculos, as mulleres non fo-
ron tidas en conta, o que deu lugar a que os homes non 
se interesasen polo desexo feminino, deixando de lado 
cuestións tan importantes como os aloumiños, os bicos, 
etc.

Non hai que ter medo a ser libres, nin homes nin mulle-
res. Non hai ningún problema por non saber que orien-
tación sexual temos, é normal e temos toda a vida para 
descubrilo. É absurdo tentar reprimir os desexos naturais, 
porque iso nos fai pequenos e insatisfeitos coa nosa vida; 
é mellor deixar fluír os nosos sentimentos, sexan da na-
tureza que sexan (sempre respectándonos e atendendo 

a nosa saúde), porque os sentimentos nos fan mellores 
persoas, e aínda que sexan duros os desenganos amoro-
sos, ou a desaprobación dos demais, é mellor ter amado 
e perdido que non ter amado. Dá igual se es unha muller e 
che gusta outra muller, ou se che gusta unha persoa moi-
to maior, mesmo é indiferente se o teu xénero flúe e te 
sentes home e muller, ou se es unha nena e os demais te 
tratan de “el”, o importante é que ti non te avergoñes da 
túa identidade e que teñas valor para vivila e gozala sen 
darlle explicacións a ninguén. Deixémonos de parvadas e 
sexamos realmente inclusivos.En fin, o século XXI para 
min non é o ideal.

Convén ser idealista neste mundo de pragmáticos; as noi-
tes dos bohemios son longas... pero o tempo humano só 
é un suspiro, tan só importa acadar o “Acmé”, o “Spleen”, 
e isto conséguese co pracer, evanescente como o fume 
dun cigarro que titila actuando como unha estrela fugaz.

Gustaríame tratar moitos outros temas, pero este artigo 
xa é longo de máis... só agardo que remova a conciencia 
dalguén que non tivera reflexionado sobre estas cues-
tións, especialmente @srapac@s da ESO, pois dubido que 
os de Bacharelato pensen en cambiar os seus pensamen-
tos. Tamén vai dirixido a pais e profesores, xa que están 
educando as novas xeracións, de vós depende que estes 
rapaces sexan persoas de ben, traballade con ilusión e en-
sinade a ser persoas antes que ilustrados, que é o que fai 
falta nesta época de egoísmo e soidade.

 Beatriz González Cobas. 
 Ex-alumna.
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SUPERDOTADOS

1.  DEFINICIÓN DE SUPERDOTADOS:

Existen moitas definicións de superdotado, a máis sinxe-
la é: “alguén moi bo en algo”. Ás veces defínese super-
dotado como alguén que non só é intelixente, senón que 
tamén é moi creativo e eficaz á hora de buscar solucións 
a problemas prácticos. A Organización Mundial da Saúde 
define unha persoa superdotada como “aquela que conta 
cun coeficiente intelectual superior a 130”, a Real Acade-
mia Galega ( RAG),un superdotado é alguén que posúe 
calidades superiores ao normal, en particular no sentido 
intelectual. Porén, reconoñecer un neno superdotado non 
é fácil; só un 2,5% da poboación iguala ou supera o coe-
ficiente intelectual para ser cualificado de superdotado, 
polo que consideramos que habería aproximadamente 
125 millóns de persoas superdotadas nunha poboación 
mundial de 5.000 millons de persoas.

2.  IDENTIFICACIÓN DOS SUPERDOTADOS:

Corresponde ás administracións educativas adoptar as 
medidas necesarias para identificar o alumnado con altas 
capacidades intelectuais e valorar de forma temperá as 
súas necesidades. Tamén lles corresponde adoptar plans 
de actuación, así como programas de enriquecimiento 
curricular adecuados a ditas necesidades, que permitan 
ó alumnado desenvolver ó máximo as súas capacidades.

Se non se detecta a tempo a superdotación pode que o 
neno se sinta desmotivado e se aburra no colexio. Ade-
mais, un problema engadido é que o profesorado non 
adoita estar preparado para identificar esta calidade in-
telectual, para potenciar as súas capacidades ou non sa-
ben ben como actuar nestes casos. E, aínda que existen 
algúns recursos académicos para atender as súas necesi-
dades -como a adaptación curricular-, moitos casos non 
se detectan nin abordan correctamente.

2.1  MODELO DOS TRES ANEIS

Actualmente, o modelo de identificación e cualificación 
máis aceptado é o creado polo doctor Joseph Renzulli, do 
Instituto de Investigación para a educación dos Alumnos 
Superdotados (Research Institute for Gifted Education, 
University of Connecticut, USA).

Este modelo, coñecido como o modelo dos tres aneis, di 
que a superdotación consta de tres partes:

2.1.1  CAPACIDADE INTELECTUAL SUPERIOR Á MEDIA:

Aínda que non teñen por que ser extraordinariamente in-
telixentes, está demostrado que a maioría das persoas 
produtivas non posúen puntuacións de coeficiente inte-
lectual elevados.

Os expertos educativos que tratan con nenos superdota-
dos propoñen que o maior peso sobre o prognóstico da 
habilidade intelectual dun alumno prodúcese coa eviden-
cia dun alto nivel de rendemento no colexio (rendemento 
demostrado durante un periodo de tempo xunto cos re-
sultados das correspondentes probas académicas)

2.1.2  UN ALTO GRAO DE DEDICACIÓN ÁS TAREFAS:

Dedican máis enerxía para resolver un problema concreto 
ou unha actividade específica que calquera otra persoa. A 
perseverancia é unha característica significativa, común 
na maioría dos superdotados.

Normalmente, esta característica non se detecta no co-
lexio, porque as tarefas que se realizan non obrigan a es-
tar moito tempo concentrado en algo concreto. Os pais, 
porén, teñen moitas oportunidades de observar este tipo 
de comportamento e aportar numerosos exemplos.

2.1.3  ALTOS NIVEIS DE CREATIVIDADE:

Adoitan ser persoas orixinais, enxeñosas e pouco co-
rrentes. Normalmente estamos de acordo acerca das 
cousas que denotan creatividade, a dificultade foi sem-
pre como medila. Os test específicos que se dedicaban a 
cuantificala non foron moi satisfactorios nin subxectivos. 
Non obstante, o tipo e a natureza dos traballos deses es-
tudantes superdotados (mapas, poesías, experimentos 
centíficos, xogos, bailes, disfraces, etc.) son indicadores 
moito máis fiables da existencia de creatividade.

3.  DIFERENZA ENTRE BRILLANTE E SUPERDOTADO:

Aínda que existen moitas persoas moi intelixentes no 
mundo, non todas son superdotadas, así como alguén 
que non o pareza pode selo. Para saber diferenciar en-
tre superdotado e brillante temos que ter en conta varios 
factores que aquí se presentan:

4.  CARACTERÍSTICAS:

Para entender os superdotados teriamos que coñocelos 
mellor, por iso explicarei neste apartado distintos tipos 
de características dos superdotados así como caracterís-
ticas xerais, características cognitivas ( pertencente ou 
relativo ó coñecemento), características académicas, de 
aprendizaxe, creativas, así como trazos emocionais e so-
ciais.

4.1  CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Os superdotados presentan tamén unha alta porcentaxe 
de creatividade e características de personalidad especí-
ficas. Pensamento fluído, habilidosos, sensibles, xustos, 
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perfeccionistas, de amplo vocabulario, capacidade de 
abstracción, aprendizaxe veloz, observadores, curiosos, 
cunha excelente memoria, bo raciocinio, imaxinativos...

4.2 CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS:

Mostran un potencial de rendemento e logros académi-
cos máis altos en comparación con outros nenos da súa 
idade.

Gran poder de observación e un bo ollo para os detalles. 
Grande capacidade de lectura tanto en textos propios da 
súa idade, como revistas ou escritos dirixidos a nenos 
maiores ca eles. Gozan de actividades preferentemente 
intelectuais con grande pericia de abstracción, concep-
tualización e síntese. Perciben facilmente a relación cau-
sa-efecto, así como as similitudes e diferenzas. A miúdo 
adoitan preferir buscar eles mesmos a información, así 
como a utilidade das cousas. Ás veces son escépticos, crí-
ticos e tendentes á avaliación e son rápidos en detectar 
inconsistencias. Dispoñen dunha grande reserva de infor-
mación nunha variedade de temas, que poden recuperar 
con rapidez. Poden diseccionar material complicado divi-
díndoo nos seus compoñentes para despois analizalo de 
forma sistemática.

4.3 CARACTERÍSTICAS CREATIVAS:

Os nenos superdotados dispoñen dunha grande capaci-
dade e fluidez de pensamento, á vez que son capaces de 
xenerar posibilidades e consecuencias. Os sus pensamen-
tos son orixinais, buscan asociacións e combinan elemen-
tos de información. Poden construír hipóteses con grande 
destreza, así como responder ó tipo de preguntas: “que 
pasaría se”. Son moi curiosos tanto cos obxectos, como 
coas ideas e situacións.Gústalles fantasear e teñen unha 
imaxinación moi fértil. Son sensibles á beleza e séntense 
atraídos polos valores estéticos.

4.4 TRAZOS SOCIAIS E EMOCIONAIS:

Os principais trazos emocionais e sociais dunha persoa 

superdotada son, por exemplo, que está interesado en 
temas filosóficos e sociais; que é sensible e emotivo, pre-
ocupado pola igualdade e a xustiza; que é perfeccionista, 
enérxico, ten un amplo vocabulario e le con rapidez dende 
unha idade temperá.

5.- MITOS SOBRE SOPERDOTADOS:

Entre a sociedade creáronse varios bulos ou mitos irreais 
nos que os superdotados téñeno todo baixo control e so-
bresaen sobre todos os nenos da súa idade, non todas 
esas historias son certas xa que certo é que son moi in-
telixentes e con grandes capacidades intelectuais e crea-
tivas, pero se non se fomentan no debido tempo ou co 
debido reto para eles poderíase botar a perder o seu po-
tencial. Así coma por exemplo: _Ser superdotado é algo 
a envexar:

Este é quizais o mito máis estendido, pero máis dani-
ño. Os nenos superdotados poden sentirse illados e in-
comprendidos. Teñen un gusto máis adulto pola música, 
roupa, material de lectura, etc. O que os diferenciará con 
respecto doutros nenos co conseguinte rexeitamento e 
incluso ser agredidos verbal ou fisicamente por outros 
nenos que non entenden a súa incompatibilidade con 
eles.

5.2 OS SUPERDOTADOS SON COMA A ESPUMA QUE 
SOBRESAE DO NIVEL MEDIO DA CLASE:

Non necesariamente. Os rapaces superdotados poden ter 
problemas de aprendizaxe que no afloran ao exterior e 
que poden compensar con facilidade nos primeros anos 
de escolaridade. Porén, a medida que pasa o tempo, van 
acumulando os problemas podendo redundar na súa con-
duta e posterior depresión.

6 GALICIA: PROXECTO TALENTO 3.0

Este proxecto está organizado pola colaboración entre a 
Unidade de Altas Capacidades da Universidade de San-
tiago de Compostela, a Fundación Barrié e a Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e está 
destinado á formación do profesorado na detección e 
educación dos talentos dos alumnos. Este programa está 
baseado en modelos científicos que foron adaptados á 
realidade educativa, económica e cultural de Galicia.

O proxecto talento establece que o alumnado con ne-
cesidade específica de apoio educativo asociado á alta 
capacidade intelectual sempre que dita necesidade fora 
acreditada mediante certificado dun equipo de orienta-
ción educativa e psicopedagóxica ou do departamento 
de orientación dependente da administración educativa 
correspondente.

 Sara Lucía Cabanilla Rendón 
 2º Eso D

BRILLANTE SUPERDOTADO

Traballa duro
Inicia proxectos e deseños e 
manipula a información

Contesta ás preguntas Fai preguntas

Escoita e demostra interese Goza da aprendizaxe

Precisa de seis a oito repeticions 
para comprender

Precisa dunha a dúas repeticións 
para comprender

Entende as ideas e o significado Discute os detalles

Goza cos seus compañeiros Prefire a interacción cos adultos

É receptivo É moi autocrítico

Boa memoria. Excelente memoria

É moi curioso

Constrúe resumos

Inventa
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A MIÑA EXPERIENCIA NO INSTITUTO EN XAPÓN

A miña experiencia de estudo noutro país axudoume a 
reflexionar sobre o diferente que poden chegar a ser as 
cousas dun país e doutro. Eu levo indo cada verán dende 
que era moi cativa a colexios de Xapón. Pero o ano pa-
sado, ao ter rematado a educación primaria, tiven que 
buscar un instituto. Foi entón, cando decidín probar un 
internado durante dous meses por primeira vez na miña 
vida. Sentíame moi ilusionada antes de ir polo feito de 
que era a miña primeira vez nun internado e tamén nun 
instituto de secundaria de Xapón.

O primeiro día cheguei alá pola tarde, deixei as maletas 
no cuarto no que ía pasar os seguintes dous meses, e 
despedinme da miña nai. Custoume moito, teño que ad-
mitilo, e sentíame extremadamente nerviosa e tamén 
soa, xa que non coñecía a ninguén. Estiven un tempo sen 
saber que facer, non me atrevía a saír do meu cuarto por-
que non coñecía a ninguén e dábame medo falar con elas. 
Pero non me deu tempo a pensar máis, porque de súpeto, 
abriuse a cortina e entraron varias nenas no meu cuarto; 
preguntáronme se quería ir con elas e eu aceptei.

Así foi como comezaron os meus días no internado. Des-
pois de estar un pouco con elas, ceamos e fun á cama (ás 
11 ían os da ESO e ás 12 os de BACH). As de terceiro curso 
turnábanse cada día para apagar as luces ás 11. Sorpren-
deume moito o puntuais que eran as rapazas.

O primeiro día de clase tivemos que ir todas as alumnas 
do instituto ao pavillón, sentarnos en filas no chan e es-
coitar á directora. Eu estaba case durmindo cando oín o 
meu nome (e algúns outros) polo altavoz. Abrín os ollos e 
vin como as outras nenas que foron chamadas se levan-
taban e ían cara ao escenario, e corrín tras elas. Enriba do 
escenario tiña que falar de min, pero non daba pensado 
nin tiña preparado nada. Pasei un minuto calada, as 600 
caras que había fronte a min mirábanme detidamen-
te. Despois de dicir o meu nome e curso, a miña mente 
quedara en branco; a miña presentación non estaba indo 
nada ben…

De súpeto, esvaroume o micrófono das mans e caeu ao 
chan, facendo un ruído tremendo no altavoz, rodou uns 
metros polo escenario e caeu fóra. Fun correndo tras el, 
e ao subir as escaleiras torcín o nocello, pero disimulei-
no e penso que ninguén se decatou. Ao reincorporarme, 
seguía tendo a mente en branco e, aínda por riba, esta-
ba loitando contra a dor. Aínda así decidín continuar coa 
miña presentación.

O sistema educativo xaponés

A educación en Xapón é moi distinta á de aquí: son seis 
anos de primaria, tres de secundaria e tres de bachare-
lato.

O curso comeza a principios de abril e termina a finais de 
marzo do ano seguinte e divídese en tres trimestres (abril 
a finais de xullo, setembro a decembro, e xaneiro a media-
dos de marzo).

Comparados con nós, os xaponeses teñen menos vaca-
cións: as de verán (de mes e medio), as de inverno (dunha 
semana) e as de primavera (de dúas semanas) entre un 
curso e outro.

Infantil (3-5 anos; horario de 8:30 a 15:30)

Os nenos aprenden a escribir ‘hiragana’ e ‘katakana’ (en 
xaponés hai tres abecedarios e o máis difícil é o kanji), a 
ler, facer manualidades (por exemplo, origami), etc. Có-
mese na propia escola, dentro da aula, ás once e media 
aproximadamente. Os nenos levan os seus propios ‘ben-
tos’ (que son caixiñas con comida feita na casa).

Primaria (6-12 anos; horario de 8:30 a 16:30)

Durante a primaria estúdase xaponés, matemáticas, 
música, plástica e educación física. Ademais destas ma-
terias, hai outras que soamente se dan nalgúns cursos, 
por exemplo, en 1º e 2º, seikatsu (“Vida e Existencia”, no 
que se ensina como tratar os seres vivos, como axudar 
na casa, etc). De 3º a 6º estúdase shiakai (aquí chamado 
Xeografia e Historia) e rika (estúdase o básico das Ciencias 
Naturais). En 5º e 6º estúdase katei (“Tarefas Domésti-
cas” onde se aprende a coser, cociñar, os valores nutricio-
nais dos alimentos, etc). Tamén hai unha materia que se 
chama doutoku ou “Moral” (aquí chamado Valores Éticos).

Igual que en infantil, en primaria tamén se come no co-
lexio, pero neste caso, a comida é preparada alí e os alum-
nos teñen que poñer roupa hixiénica (máscara, gorro, 
bata) e ir polas cestas cos cubertos e a comida. Logo nas 
aulas serven a comida. Cada semana cambian os encarga-
dos de facer isto. Despois de comer os alumnos lavan os 
dentes e limpan a clase. Cando rematan, hai recreo.

Ao final das clases hai 30 minutos de limpeza nos que os 
alumnos se dividen en grupos e limpan diversas partes do 
centro. Por exemplo limpan o chan cun trapo mollado co-
rrendo dun lado para o outro.

Tamén ao final das clases hai unha reunión que se fai en 
cada aula, e os delegados (que cambian cada día), falan 
sobre o que aprenderon ese día, sobre as materias do dia 
seguinte, etc.

A partir de primaria, case todos os alumnos se apuntan 
a clubs do propio centro e van xusto ao rematar as clases 
ás 16:30. Dependendo do club, as actividades poden durar 
entre unha ou dúas horas.
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Algúns exemplos son clubs de béisbol, fútbol, tenis, bát-
minton, ximnasia rítmica, voleibol, balonmán, costura, 
judo, kendo (un deporte típico xaponés), shosha (trátase 
de escribir kanjis cun pincel e unha tinta especial de modo 
que cumpra uns conceptos), cerimonia do té (trátase de 
servir o té cumprindo unhas regras), etc. Dependendo se 
hai adestramento ou competición, ás veces reúnense ta-
mén os sábados e os domingos. Nos clubs reúnense es-
tudantes de todos os cursos pero os ‘senpai’ ( nome que 
reciben os alumnos de cursos superiores) dan consellos 
aos ‘kohai’ (alumnos de cursos inferiores). Os cursos son 
impartidos polos propios profesores da escola.

En secundaria pódese ir todos os días ao club (só se pode 
estar nun club ao mesmo tempo e pódese cambiar cada 
ano).

Secundaria (12-18 anos; horario de 8:00 a 16:30)

O instituto é parecido ao colexio, pero ten certos cambios, 
ademais de que obviamente estúdase máis e de que al-
gunhas materias cambian. Toman máis en serio os clubs 
e, ás veces, as competicións contra outro instituto poden 
chegar a ser entre todo o país. Outra diferenza é que os 
alumno/as en vez de ir andando en fila á escola polas ma-
ñás, van en bici. No instituto as regras para ir e volver son 
máis estritas, xa que ir en bicicleta é máis perigoso. Al-
gunha xente que vive lonxe vai en tren, xa que en Xapón 
úsase moito este medio de transporte.

A miña experiencia persoal

Eu fun a un colexio público de primaria cerca da miña 
casa e só tardaba uns 15 minutos aproximadamente, pero 
había outros nenos que viñan de máis lonxe e tardaban 
máis de 40 minutos. Todos os nenos xaponeses van a 
pé á escola, en fila, e cada mañá pasaban pola casa dos 
meus avós e chamaban ao timbre para que saíra. No ca-
miño ían xuntándose máis nenos aos que iamos chaman-
do ás portas das súas casas. Era obrigatorio levar gorra no 
verán por seguridade, e tamén había profesores situados 
pola costa que ascendía ao colexio. Tiñamos que dicirlles 
“boas mañás!”. A nós educábannos para que dixeramos 
sempre ola a todos, por educación. O que me sorprendía 
era que, cando iamos ao colexio, ninguén desobedecía as 
regras. Por exemplo, non desviarse da fila nin do camiño, 

levar sempre a gorra posta, etc. Pero aínda que cumpríse-
mos as regras, un día a unha nena quedoulle o pé atasca-
do nun sumidoiro( alí son de reixas) e tiveron que vir pro-
fesores e axudala. A nena asustouse moito e case chorou.

Sorprendeume moito o feito de que en ambos, tanto 
no colexio de primaria como no instituto, os alumnos/
as eran moi calados e obedientes. Si que había alumnos 
que ás veces interrompían e facían máis o parvo, pero 
non era nada comparado con aquí. Os profesores eran 
moi puntuais e non tiñan que berrar nada, de feito creo 
que, nos cursos nos que estudei, nunca escoitei a un(ha) 
profesor(a) berrar; enfadábanse, pero non chegaban ata 
ese punto.

En primaria cultivabamos hortalizas na horta do colexio e 
faciamos traballos sobre a súa evolución. Logo na hora de 
tarefas domésticas faciamos receitas con elas mentres 
estudabamos os valores nutricionais.

Nalgunhas excursións iamos ao mar ou ao río pescar. 
Logo estudabamos o seu comportamento e faciamos 
traballos sobre eles. Tamén faciamos actuacións de mú-
sica en escenarios. Na miña escola tiñamos clases de na-
tación no verán; lembro que o chan estaba moi quente e 
que mentres os profesores nos explicaban o que iamos 
facer, tiñamos que saltar para non queimar os pés.

A min paréceme que en Xapón se dá moita máis impor-
tancia á educación dos nenos/as na propia escola que en 
que soamente aprendan as materias. Eu mesma, tanto 
en primaria como en secundaria, observei moitas veces 
que os profesores daban charlas sobre, por exemplo, a 
forma de comportarse ante xente descoñecida e de fa-
larlles con respecto. Unha cousa que me pareceu boa foi 
que, en secundaria, nos daban charlas a todo o instituto 
enteiro, sobre como estudar.

En xeral, gocei moito de todo o tempo no que estiven nas 
escolas xaponesas e tamén tiven tempo de xogar e de fa-
cer moitos amigos. Creo que son unha privilixiada por ter 
a sorte e a oportunidade de poder comparar dúas culturas 
tan distintas.

 Eline Magdaleno Yasui 
 2º ESOC
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PARTICIPANDO ANPA

É moi curioso este mundo das asociacións de nais e pais: 
cando facemos algunha declaración pública incorporamos 
sempre un chamado á colaboración co profesorado e coas 
equipas directivas dos centros escolares; por volta, can-
do escoitamos as súas declaracións, tanto das directivas 
coma do profesorado, levan a mesma mensaxe, e afirman 
que é imprescindíbel intensificar a relación coas familias; 
a administración educativa, que pouco pinta e menos fai 
neste tema da convivencia dos adultos, ten un discurso 
oficial que mantén esa liña da necesaria participación, e 
de construción da comunidade educativa.

Ao alumnado, por suposto, e salvando as excepcións que 
poida haber, ninguén lle pregunta, nin a administración, 
nin o profesorado, nin as direccións, nin as propias fami-
lias. Son a parte “paciente” da comunidade educativa, e 
queda moito que traballar na súa participación efectiva.

A realidade logo está moi arredada do discurso que se fai 
ao público: a vida educativa circula por estradas diferen-
tes para cadanseu colectivo, estradas que, casual e pun-
tualmente, poden entrecruzarse, ou polo menos circular 
en paralelo; e a participación enténdese, sempre falando 
por maiorías, como aquelas circunstancias nas que uns 
son/somos chamados a incorporarnos a unha activida-
de, máis ou menos ritual, que organizan os outros; sen-
do máis o tempo que se traballa dun xeito independen-
te que o contrario. De feito a linguaxe dános a chave da 
circunstancia: ou traballamos de xeito independente, ou 
facémolo de xeito dependente, raramente hai outras fór-
mulas.

Hai por desgraza circunstancias onde se traballa en di-
reccións contrapostas, pero imos defender que esa é a 
excepción, porque aínda que certamente non temos moi 
traballada a colaboración, tampouco temos ningún inte-
rese, ningún dos colectivos, en movernos na discusión ou 
no conflito.

E así estamos, e tampouco existe, ou non é doado de ver, 
un movemento global que demande un cambio amplo 
destas relacións, estamos localizados no status quo, e 
semella que con isto abonda.

Mais si é certo que entre as voces autorizadas que falan 
de educación álzanse cada vez con máis forza, aínda que 
de momento non ecoa na base social, opinións que de-
fenden a necesaria construción de realidades diferentes 
ás que coñecemos, voces que defenden a necesidade de 
cambios de modelos educativos, e tamén, que é o que 
nos ocupa neste artigo, cambios na normalización da vida 
en común de todas as partícipes na educación.

Non é normal que as familias sexamos espectadoras da 
educación dos nosos fillos e fillas, non o é tampouco que 

o profesorado non teña o apoio familiar que precisa para 
desenvolver a súa parte de labor educativo social –non do 
académico, ese é profesional e correspóndelles; ao igual 
que o persoal é totalmente noso- , nin é normal que o 
alumnado non teña a sensación, e tamén a obriga, de que 
ten moito que dicir no decorrer cotián dos centros educa-
tivos.

Traballar como ata o de agora está apartando ás familias 
da educación dos seus fillos e fillas (en moitas ocasións, 
dito sen ningún tipo de rubor, coa absoluta satisfacción 
delas mesmas; ou polo menos sen se cuestionar outra 
posibilidade), e está a converter os centros educativos en 
lugares a onde se acode para “recibir” un ensino enlatado 
que logo ten difícil acubillo no mundo real.

Todas as familias dicimos sempre que a nosa maior sor-
presa cando volvemos ao Ensino, xa como pais ou nais, 
é que recobramos, sen cambios demasiado notorios, o 
mesmo Ensino que abandonamos como alumnas e alum-
nos trinta ou corenta anos atrás; que son moito tempo e 
máis aínda na nosa historia;

Quizais ese comentario haxa que escoitalo con sentimen-
to de fracaso colectivo porque non é ampliable ao resto 
da realidade social, se o mundo non é como hai corenta 
anos, por que entón estamos resignados a que o Ensino 
non cambie?.

Dende as ANPA apostamos pola colaboración, por elabo-
rar novas vías de traballo en común entre todas as partes 
afectadas pola educación pública, que permitan que a 
formación da nosa xuventude se faga dende unha visión 
cada vez máis integral, que coordine mensaxes e respos-
tas para que a oferta que lle fagamos á xente do futuro 
estea coordinada en valores comunmente aprezados e 
compartidos.

Apostamos por participar no Ensino como a parte im-
prescindíbel que sabemos que somos, tal e como hoxe 
quere participar a sociedade en todos os ámbitos da vida 
colectiva.

En resumo, apostamos por traballar tamén dende aquí 
polas nosas fillas e fillos. É o que cómpre non?, ou é que 
ese non é o noso principal obxectivo?

 Fernando Lacaci 
 Presidente da ANPA do IES A. Fraguas
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MIL GRÚAS DE ORIGAMI

Ano tras ano, o 30 de xaneiro o noso 
instituto conmemora o Día Escolar da 
non Violencia e da Paz. Alumnos e pro-
fesores colaboran activamente para 
destacar a importancia deste día orga-
nizando diversas actividades.

Este ano leuse o conto “Mil grúas” da 
escritora arxentina Isabel Bornemann, e 
mil grúas de origami decoraron e enche-
ron de cor o vestíbulo do instituto.

Que significado tiña este xesto? ¿Por 
que grúas de origami?

O origami é un tipo de papiroflexia de 
orixe xaponesa. Non admite cortes no 
papel e non se usan tesoiras nin pegamento para obter 
figuras de formas variadas.

Para os xaponeses, a grúa é o símbolo da paz como para 
nós a pomba branca. A consigna de crear grúas de papel 
na loita pola paz ten a súa orixe na historia de Sadako 
Sasaki. Esta rapaza de 12 anos coñecía a lenda xaponesa 
de que se desexas algo con moita forza e constrúes mil 
grúas de papel concederase ese desexo que tanto deve-
ces.

Sadako era vítima dunha enfermidade por mor da irradia-
ción que lle produciu a bomba atómica de Hiroshima du-
rante a segunda guerra mundial. No hospital propúxose 
construír mil grúas desexando curarse desta enfermidade 
que lle causou a guerra.

A partir desa iniciativa de Sadako Sasaki, cada 6 de agos-
to miles de grúas de origami chegan a Hiroshima dende 
todos os lugares do planeta coa esperanza de transmitir 
unha mensaxe de paz a todo o mundo.

Este ano 2018, o IES Antonio Fraguas aportou a súa ilu-
sión e confianza no ser humano a través das súas mil fer-
mosas grúas de origami.

 Jimena Ballesteros Calleja 
 2º ESO D

 Andrea Lacaci Rubeiro 
 1º ESO B
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MATEMÁTICAS NA ESCOLA:

No día 12 de maio do curso escolar 2016/ 2017, en conme-
moración do día das matemáticas, celebrouse un obra-
doiro interactivo, no cal os monitores fomos os propios 
alumnos!

Os alumnos tiñamos uns xogos de lóxica expostos nun-
has mesas situadas no pavillón, para que os cursos que 
viñeran puideran probalos e divertirse.

Os monitores non se elixiron, presentámonos de forma 
voluntaria. Cando os profesores expuxeron a actividade 
e preguntaron se alguén quería participar como instruto-
res, un montón de alumnos estivemos dispostos a selo . 
Despois, os profesores do departamento de matemáti-
cas, dábanlle ós alumnos cadanseu xogo, os monitores 
probaban a intentar facelos e practicábanos para poder 
supervisar correctamente no día das matemáticas como 
o facía a xente, pois se era preciso, debían axudarlles.

Durante todo o día os instrutores estiveron no pavillón 
recibindo os distintos cursos e profesores, divertíndose e 
xogando todos xuntos.

E, para comprender mellor o que ocorreu fixémoslle unha 
entrevista á profesora do Departamento de Matemáticas 
e experta en papiroflexia Dª Teresa Otero, que respondeu 
amablemente ás nosas preguntas.

1.- Como xurdiu a idea do proxecto?

Co gallo do Día Escolar das Matemáticas instaurado pola 
Federación Española de Sociedades de Profesores de Ma-
temáticas (FESPM) dende o ano 2000, Ano Mundial das 
Matemáticas. Foi elixido este día en honor ao Ilustre Ma-
temático español Pedro Puig Adam nacido o 12 de maio 
de 1900.

2.- Fixérase algo parecido antes?

Hai bastantes anos celebrouse una xornada de xogos en 
xeral dos alumnos do Instituto e persoas dunha residen-
cia da terceira idade. Os rapaces ensinaban aos maiores 
os seus xogos e estes á vez demostrábanlles como eran 
os xogos da sús época: petanca, bólas, aro, estornela, etc.

Ao Departamento de Matemáticas pareceunos ben fa-
cer una xornada na que os alumnos puidesen aprezar as 
Matemáticas dende outro punto de vista. No ximnasio 

colocáronse ao redor mesas e nelas había uns cen moni-
tores (alumnos voluntarios) con diversos xogos: topolóxi-
cos, crebacabezas de madeira, de papiroflexia, todos eles 
xeométricos, encriptados de mensaxes, xogos de lóxica, 
adiviñas, xogos con grafos , unha gran variedade de cubos 
de Rubik etc… E no centro do ximnasio había una alfom-
bra cunha recreación das pontes de Köninsberg, as cúpu-
las de Leonardo e dous omnipoliedros que montaban e 
desmontaban os alumnos.

3.-Como reaccionaron os alumnos ante esta proposta?

Iso teríano que dicir os alumnos, o que nós observamos 
foi que se engancharon ás distintas actividades con in-
terese e entusiasmo, e moitos comentáronnos que fora 
pouco tempo e que querían repetir a experiencia.

4. Que foi o que máis chamou a túa atención ese día?

A relación entre profesores e alumnos pois neste caso os 
alumnos monitores eran os que coñecían as respostas e 
os profesores tiñan que traballalo. E o bo comportamento 
de todos os alumnos en xeral.

5.- Como foi o trancurso do día?

·De 8:45 a 11:25 alumnos de Bacharelatos 
·De 11:45 a 12:25 alumnos de 3º e 4ºESO 
·De 12:45 a 14:25 alumnos de 1º e 2º ESO

Foi un día de clases diferente nos que se aprenderon e 
ensinaron cousas de xeito diferente nun ambiente de 
harmonía exemplar.

Temos que agradecer: aos profesores do Departamento 
de Matemáticas as horas dedicadas, ao profesor Xosé 
Manuel Álvarez de Tecnoloxía que nos fixo algúns mo-
delos de xogos en arame e madeira; aos máis de 100 
alumnos monitores polo seu traballo, sen eles sería im-
posible facer este obradoiro; as fotógrafas que deixaron 
instantáneas boísimas, e a todo o persoal docente e non 
docente do centro que colaborou co seu traballo, facen-
do mención especial a Suso pola infraestrutura de mesas 
que trasladou dun sitio a outro sempre co seu sorriso por 
diante.

 Sara Lucía Cabanilla Rendón 
 2º Eso D
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CLUB DE AMIGOS OBRADOIRO

O actualmente chamado Monbus-Obradoiro CAB fun-
douse en 1970 co nome de Club de Amigos do Baloncesto 
Obradoiro. Eran 29 afeccionados do baloncesto que qui-
xeron impulsar ese deporte en Santiago. Anteriormente 
o baloncesto en Compostela estivera representado por 
dous equipos o denominado S.E.U. e pola sección de ba-
loncesto da SD Compostela . O Obradoiro comezou na 
tempada 1970-71 xogando en Terceira División . Naquela 
época xogaba no actual auditorio da USC que era o xim-
nasio da cidade.

Despois de ascender dende a Terceira División á Segunda 
no seu terceiro ano de existencia, o Obradoiro CAB ascen-
deu á máxima división do baloncesto español ao remate 
da tempada1981-82, tras derrotar o CB Mataró . Nesa pri-
meira tempada en Primeira División o Obradoiro gañou 
unicamente dous encontros, e rematou na 14ª e última 
posición. En 1990 volve intentar o ascenso a primeira esta 
vez contra o “Juver Murcia” actualmente chamado UCAM 
Murcia no primeiro partido xoga no equipo murciano Es-
teban Pérez xogador arxentino, que naquela época supo-
ñía aliñación indebida . O Obradoiro reclama a aliñación e 
nos seguintes dous partidos da eliminatoria o Júver non 
inclúe a Pérez. Os tres partidos rematarían coa derrota 
do Obradoiro, pero este club reclama, primeiro á xustiza 
deportiva e logo pola vía ordinaria.

Mentres se resolve o proceso, o Obradoiro descende va-
rias categorías e móvese durante os anos noventa polas 
categorías inferiores e polas categorías galegas.

Nese tempo naceu e medrou outro club de baloncesto na 
capital galega, o CB Rosalía , que se converteu no equipo 
de baloncesto de referencia na cidade durante máis dun-
ha década, chegando mesmo a loitar polo ascenso á Liga 
ACB na tempada 2007-08. En 2003 a xustiza obriga a liga 
ACB a admitir ao Obradoiro na máxima categoría, pero as 
condicións económicas do club naquela época non podían 
admitir ao club en Primeira entón o Obradoiro volveu re-
correr ao Tribunal Constitucional e por segunda vez volvé-

ronlle a dar a razón. O Obradoiro conseguiu volver a ACB 
na tempada 2009-10 . Ese ano o Obradoiro non consegue 
manterse na primeira división e descende quedando pe-
núltimo .

Tras unha tempada excepcional na segunda división, che-
gando a xogar os Play - Offs contra o Ribeira Sacra , derbi 
galego que rematou coa victoria do equipo Compostelán 
por 3 victorias a 0 o Obra xoga a final dos Play-Offs de as-
censo contra o Ford Burgos e tamén consegue a victoria 
por 3-1 e así pode voltar á Liga ACB grazas a xogadores 
como Alberto Corbacho e Oriol Junyent .

O Obradoiro na tempada 2011-2012 conseguiu manter o 
equipo que conseguira o ascenso e tras unha tempada 
moi irregular conseguía a permanencia na ACB.

A seguinte tempada o Obradoiro fixo moi boas incorpo-
racións como Pavel Pumprla, Salah Mejri conseguíu por 
primeira vez na súa historia a clasificación para os Play-
Offs da máxima categoría na tempada 2011-12 . Este feito 
fixo que os xogadores máis importantes marcharan para 
outros equipos españois e incluso da NBA.

Na actualidade o Obradoiro leva 7 anos seguidos na ACB e 
esta tempada estivo a piques de conseguir a clasificación 
para a Copa do Rei. A pesar de non conseguilo o club pi-
cheleiro está á metade da clasificación loitando por con-
seguir a clasificación aos Play-Offs .

Por último quero facer unha reflexión sobre o poder das 
persoas cando loitan por algo, xa que que tras moito es-
forzo conseguiu facer que un equipo de 29 amigos que 
xogaba nas instalacións dun ximnasio de Santiago pasa-
se despois de moitos anos a estar entre os 8 mellores 
equipos do país.

 Blas García 
 3º ESO C
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TRAS A SOMBRA DO BRUXO

Título: Tras a sombra do bruxo

Autor: Francisco Díaz Valladares

Editorial: Rodeira

Nº de páxinas: 194

Resumo: Xián volve a África (o lugar onde naceu), para 
tomar unhas vacacións da vida tan rutineira e monóto-
na que levaba nos Estados Unidos, a onde marchou para 
estudar. Tamén visitará ao seu avó Paulo, ao que lle ten 
un gran aprezo e co que goza moito as súas estancias alí. 
El ama ese continente, especialmente o poboado do seu 
avó: a súa tranquilidade, a súa  natureza e o feito de que 
cada día sexa distinto, sen obrigas ou rutinas que seguir. 
Non obstante, levaba moitos anos sen ir, e unha serie de 
circunstancias inesperadas para el trastocan as súas va-
cacións: Élodi, a nena rabuda e insensata que fora a súa 
compañeira de xogos durante toda a infancia, cambiou 
completamente. Namórase dela dende o primeiro mo-
mento en que a  ve, o que provoca nel numerosos confli-
tos emocionais ao longo da historia. Por outra parte, nos 
poboados da zona sucedéronse numerosos ataques dun 
vello león solitario. Buku, un feiticeiro moi coñecido e te-
mido entre os poboados de Virunga, manipulou aos seus 
habitantes para que cresen que o seu avó era o culpable 
de todo. Xián, Paulo e mais o fiel Kanja, un masai que 
sempre acompaña ao seu avó, terán que realizar unha 
longa e perigosa viaxe ata a gorida de Buku e matar o 
vello león para resolver a situación.

Análise psicolóxica dos personaxes:

Xián: é o personaxe principal da historia, o neto de Paulo. 
Ten dezanove anos e vive e estuda nos Estados Unidos, a 
pesar de que naceu en África.                            

Fisicamente é alto e forte, e a súa cor de pel non se co-
rresponde co seu lugar de nacemento, posto que é bran-
ca. Ten o pelo avermellado e a cara cuberta de pencas.

A nivel emocional é, en  xeral, un rapaz bastante sensato 
e tranquilo, aínda que demostra ter unha gran valentía 
nas diferentes situacións de perigo polas que ten que pa-
sar  ao longo do libro.

Está profundamente namorado de Élodi, a nena que fora 
a súa compañeira de xogos, pero  ao principio da historia 
ten dúbidas acerca de como expresar este sentimento.                      
A pesar da súa madurez, ese amor lévalle a actuar por 
impulsos en determinadas situacións, chegando a poñer 
en perigo a  vida dos demais.

Paulo: é o avó de Xián, e outro personaxe fundamental na 
historia. Naceu e vive en África, concretamente no Congo. 
É antropólogo, e tamén o director do Parque Nacional de 
Virunga.

A nivel físico, é alto, nervudo, e un pouco eslombado. Vis-
te case sempre roupa descolocada e folgada, calza botas 
de media cana e cobre a cabeza cun chapeu panameño.

Paulo é un home moi sensato e maduro, que aporta a 
sabedoría necesaria na longa viaxe que terán que facer 
Kanja, Xián e mais el. A súa experiencia axúdalle a mover-
se pola selva, identificando distintos perigos e seguindo 
sempre o bo camiño. Grazas a ela, tamén é capaz de de-
catarse de que o bruxo Buku non é unha persoa honesta, 
aínda que as tribos de Virunga o adoren polo medo que 
lles infunde.

Resumindo, Paulo é un personaxe cunha función im-
prescindible na historia. El será o que descubra todas as 
mentiras do bruxo, todo o dano que lle fixo á súa preciada 
terra.

Kanja: é o terceiro protagonista, dado que acompañará 
a Xián e a Paulo na sua viaxe ata a gorida de Buku. É un 
masai dunha tribo de Kenya, pero dende que Paulo o sal-
vou dunha morte segura cando tiña 14 anos, non se se-
para del.

Fisicamente, Kanja é un home moi delgado e alto, de pó-
mulos saíntes e ollos afundidos. Viste cunha especie de 
sari de pequenos cadros vermellos e brancos e sempre 
leva a súa lanza na man.
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Caracterízase por falar moi pouco e por non adoitar ex-
presar as súa emocións. Sempre está tranquilo e sereno, 
e Paulo admira a súa capacidade para falar só cando ten 
que dicir algo útil de verdade. Móvese con moita soltura 
pola selva e ten moitos coñecemnetos sobre a súa fauna 
e flora, polo que será fundamental para a súa expedición.

Aínda que sexa pouco expresivo, Kanja tenllle un gan 
aprezo a Paulo e á súa familia, chegando a arriscar a súa 
vida para salvalos en numerosas situacións.

Buku: é un coñecido e temido feiticeiro entre os poboados 
de Virunga. O medo que lles inculca ás tribos faino sentir 
moi poderoso sobre todos os seus habitantes. A súa ida-
de e o  seu paradoiro son descoñecidos, aínda que pos-
teriormente Paulo descubrirá a gorida onde se esconde.

A nivel físico é baixo, fraco e pateño. Leva sempre a cara 
oculta por unha máscara e o corpo cuberto por unha bas-
ta tea de esparto, decorada con colgantes de ósos e abe-
lorios. 

Segundo o bruxo el podía quitar o mal de ollo, reparar 
ofensas ou incluso chamar a choiva en tempos de seca, 
pero o avó de Xián nunca confiou nel.

De feito, Buku é un home que alberga moita maldade no 
seu interior, xa que todos os problemas e preocupacións 
que teñen que sufrir os protagonistas foron provocados 
polas súas mentiras e  enganos.

Opinión persoal: O libro estivo bastante ben. É moi doa-
do de ler: O autor mestura momentos de acción con mo-
mentos de relaxación e felicidade, un contraste que leva a 
que a historia non se faga lenta ou abu-
rrida. Outro factor a favor é que, na miña 
opinión, Francisco Díaz Valladares ex-
presa dun xeito moi especial o profundo 
amor que sente Xián por Élodi, que está 
presente ao longo de toda a historia e 
aumenta a calidade literaria da novela.

O único inconveniente que podo men-
cionar é que o libro carece das descri-
cións de moitas paisaxes que poderían 
tela, dado que tanto Xián como o seu 
avó Paulo téñenlle moito aprezo á súa 
terra e admiran  a súa beleza e natureza.

A historia desenvólvese na época ac-
tual. Sabemos isto porque, a pesar de 
que os personaxes están nun espazo 
rural e polo tanto non utilizan apare-
llos electrónicos; Xián fala dos Estados 
Unidos mencionando o bulicio da cidade 
provocado polos vehículos, e tamén fai 
referencia a aparellos electrónicos ou a 
videoxogos.

En canto ao tempo interno, o autor non concreta a dura-
ción da historia, pero deduzo que pasarán varias semanas 
dende que Xián chega a África ata o final do libro

A linguaxe empregada na maior parte da novela é colo-
quial, dado que os personaxes teñen confianza entre eles 
e adáptase ben ao contexto no que están, sen a presenza 
dun gran número de palabras malsoantes.

A historia segue unha orde cronolóxica dos feitos sen 
cambios ao pasado ou ao futuro. O primeiro capítulo 
narra unha situación que non pertence á vida dos prota-
gonistas, pero non se pode distinguir se transcorreu no 
pasado.

Por último, os espazos son na súa maioría rurais (salvo 
cando Xián está no tren ou vai con Paulo no coche), pos-
to que pasan gran parte da historia na selva e viven nun 
poboado pequeno e pouco desenvolvido de África; varian-
do entre espazos abertos e pechados (a selva, a cova de 
Buku, a casa...).  A pesar de ter estas diferenzas, todos os 
espazos que presenta o libro son reais, xa que se mencio-
nan países e cidades que existen na realidade e non hai 
ningún escenario fantástico.

A aventura, o amor ou a contaminación medioambiental 
son algún dos temas que trata o autor, e que se mesturan 
en harmonía para formar esta apaixonante novela.

 Erea Sanjurjo Carballleira 
 2º ESO A
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Iria Misa Peralba naceu en Gondomar o 23 de febreiro de 
1983.

En 2006 licenciouse en Filoloxía Inglesa pola Universida-
de de Vigo, na que tamén realizou estudos de Posgrao 
sobre a literatura e a cultura dos países de fala inglesa.

Actualmente reside en Baiona, onde compaxina o seu ofi-
cio de profesora de secundaria coa súa profesión como 
escritora.

Participou na creación de The transnational story hub: 
between self and other, un proxecto de múltiples etapas 
desenvolvido entre 2010 e 2015 por equipos da Universi-
dade de Vigo e a Universidade de Wollogong, en Austra-
lia, e que se publicou en 2016.

En outubro do mesmo ano publicou a súa primeira nove-
la, Xa non estou aquí, que foi galardoada co VIII Premio 
Jules Verne de Literatura Xuvenil, concedido por Edicións 
Xerais de Galicia.

Xa non estou aquí conta a historia de Ánxela, unha rapaza 
que repite primeiro de Bacharelato obrigada polos seus 
pais e que desaparece repentinamente.

Os hábitos e o carácter de Ánxela sufriran grandes cam-
bios recentemente ao verse incluída nos Murnios, un gru-
po de rapaces con estraños hábitos e moito poder social. 
Fascinada por estes rapaces, esta rapaza de personalida-
de feble déixase influenciar cambiando totalmente a súa 
personalidade e levando a cabo actos totalmente impro-
pios nela.

A raíz da súa desaparición, saen á luz cousas que impli-

carán aos Murnios neste horrible suceso, cuxa inesperada 
verdade sorprende pola súa simpleza e lóxica.

Nesta novela coral, actual e realista Iria Misa pretende 
mostrar os infinitos puntos de vista dunha mesma situa-
ción, poñendo de manifesto o cariz tan distinto que pode 
tomar a vida dependendo de quen a mire.

A devandita obra foi lida polos alumnos de 3º ESO, e o día 
6 de febreiro tivemos a sorte de poder recibir a súa visi-
ta, así como a oportunidade de falar con ela para coñecer 
máis a súa obra e a súa carreira.

1. Xa non estou aquí é a súa primeira publicación? Son 
difíciles os comezos en literatura?

Si, é a miña primeira publicación. Non é o primeiro libro 
que escribín pero si o primeiro que saíu publicado.

E si, teño entendido que os comezos na literatura son di-
fíciles, porque tes que ter a sorte de atopar a alguén que 
estea interesado nos teus libros.

Eu gañei un premio, que trouxo consigo o meu inicio na 
literatura. A min foi algo que me pasou, non tiven que 
buscalo. Non diría que foi fácil, porque tiven que traballar 
durante moito tempo para escribir os meus libros, pero 
non podo falar dende a perspectiva dunha persoa que 
tivo que comezar pola súa conta chamando ás portas das 
editoriais.

2.-Se tivese que escoller unha, que lectura foi máis in-
fluínte na súa decisión de dedicarse a escribir novelas?

Escoller unha soa sería moi difícil, escollería varias das 
que lin cando estaba estudando na universidade.

Eu estudei filoloxía inglesa, e ademais de aprender a fa-
lar a lingua inglesa estudamos moita literatura. Durante 
esta etapa da miña vida lin obras que me gustaron moito. 
Máis que obras podería falar de escritoras. Por exemplo, 
de Virginia Woolf. Foi unha escritora que me encantou e 
me levou a interesarme máis pola literatura.

3.- O libro, Xa non estou aquí, trata un tema que estivo 
moi presente nos medios de comunicación, inspirouse 
nun caso similar para escribir a obra?

Foi unha conxunción de varios casos similares. As desa-
paricións de rapazas son algo relativamente común. Vós 
estádelo vivindo agora, co que ocorreu estes días, pero é 
algo que ocorre cada certo tempo.

Cando eu era unha nena, desapareceron varias rapazas 
nun período de tempo moi curto, o que me impresionou 
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moito.

Sendo eu maior, cando estaba comezando a escribir, des-
apareceu unha rapaza na miña vila. Sentín este suceso 
moi de cerca, porque parecía que estas cousas só pasa-
ban na televisión e de súpeto sucedeu a carón da miña 
casa. Quizais isto foi “a semente” da novela.

4.-Cre que é interesante combinar realidade e ficción 
nas novelas?

Claro que é interesante. É moi importante que os libros 
reflictan o que nos pasa como individuos e como socie-
dade. Pero tamén temos que ter en conta que as nove-
las son ficción, que están pensadas para que a xente as 
desfrute, están feitas para entreter. Para mostrarnos as 
cousas que ocorren na realidade xa están os medios de 
comunicación.

5.-No libro trátase o tema do consumo de alcol e drogas 
en adolescentes. Cal é o motivo de que introduza este 
tema?

Penso que cada vez a rapazada comezades,(ou comezan), 
a beber e a meterse nestes mundos máis cedo. E creo que 
cando somos tan novos aínda non temos criterio para de-
cidir se ese tipo de cousas están ben ou mal. A min preo-
cúpame que isto ocorra cada vez a idades máis temperás, 
porque aínda non se está preparado e é algo que se fai 
con moi pouca consciencia.

6.-Podería describir a Ánxela nunhas poucas palabras?

É unha rapaza insegura, triste e soa. Creo que son os tres 
adxectivos máis acertados.

7.- O carácter da xuventude queda retratado á perfección 
na obra. Hai algún compoñente autobiográfico nela?

Esta é unha pregunta que me fan moito, non sei por que. 
Todos semellades estar moi interesados en se hai algún 
compoñente autobiográfico. A miña resposta sempre é 
a mesma:

O que hai de autobiográfico na obra son cousas que eu 
vivín cando era nova, pero que tamén viviu o resto do 
mundo porque todos tivemos adolescencia. Por exemplo 
a relación que podes establecer cun grupo de amig@s, eu 
tamén sei como é sentir o amor, o desamor, como é estar 
no instituto buscando o teu sitio sen atopalo...

Non hai ningún suceso concreto que sexa autobiográfico, 
a historia é autobiográfica naqueles sentimentos e sen-
sacións que comparto con todos e todas as que son ou 
foron adolescentes, non en ningún acontecemento con-
creto que me acontecese a min especificamente.

8.-Por que cre que é interesante que o alumnado do 

noso instituto lea este libro?

Contesto a esta pregunta falando dende a perspectiva 
dende a que eu escribín a novela. Eu tratei de crear un 
libro interesante para vós, no sentido de que reflectise 
un pouco o mundo no que podedes vivir nestas idades. 
Gustaríame que alguén o lese e se atopase identificado, 
ou que alguén o lese e lle axudase a comprender mellor a 
algunha persoa do seu entorno coa que non se entende 
ben.

Sobre todo paréceme interesante que o leades porque 
reflicte varias perspectivas. Quero que vos decatedes que 
ante unha mesma situación nós temos a nosa verdade, 
pero os demais teñen a súa propia, e temos que aprender 
a ter en conta os sentimentos individuais de cada persoa. 
Esa é a miña intención, pero sendo escritor nunca sabes 
se vas lograr o esperado cos teus escritos.

9.-Que nos pode contar sobre a súa publicación máis re-
cente, Segredos no Solpor?

Pois podo contarvos que aínda non saíu (ri), está a piques 
de saír. Imaxino que entrariades na páxina web de Xerais, 
onde xa aparece, entón non é un erro grave (ri). Sae o día 
8 de marzo, xa non queda nada.

Esa si foi a primeira novela que escribín, pero por circuns-
tancias da vida publicouse antes Xa non estou aquí.

Esta historia ten lugar nunha vila da costa, e a súa prota-
gonista é unha rapaza chamada Mara. Ela vive nun hotel 
que é propiedade dos seus pais, pero orixinariamente era 
dun tío seu que falece. A partir desta morte a rapaza ato-
pa unhas notas e descobre que hai certo misterio, e tira 
do fío para resolver os segredos. Non vos conto máis por 
se vos animades a lelo, e xa me contaredes que vos pare-
ce, oxalá me volvades convidar ao voso centro (ri).

10.-Poderíanos facer un adianto sobre outro libro que 
teña en mente?

Despois de que saia Segredos no solpor, que é un libro xu-
venil, teño a idea de que a miña seguinte obra sexa para 
un público infantil. Anímovos a lela, que pese a ser infan-
til penso que vai ser entretida.

Nun futuro máis lonxano non sei que vai pasar, xa verei o 
que me depara o tempo.

Aquí remata a entrevista. Grazas e moita sorte.

 Eva Pérez Vidal 
 Laura Silva Castelo 
 Rosalía Soto Rey 
 3º ESO C 
 Noela Sanjurjo Carballeira 
 3º ESO B
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VIAXE INTERESTELAR

—Leonardo! Leonardo!

Carlota entrou no estudio como unha exhalación. Estaba 
alporizada, completamente fóra de si, cuberta de suores 
frías baixo as súas finas roupaxes. Botouse aos brazos de 
Leonardo, que cambaleou confuso e sen saber moi ben 
onde poñer as mans, saloucando como unha cría de pom-
ba á que acababan de expulsar do niño.

Leonardo tratou de apoiar a brocha que sostiña no atril 
no que estaba pintando, e inmediatamente despois tra-
tou de desfacerse desa incómoda e húmida aperta cuxo 
motivo non tiña claro. Carlota adoitaba ser unha muller 
de antollos varios, pero endexamais a vira Leonardo tan 
fóra dos seus cabais. Quen podía poñer a unha dama tan 
recatada nese estado?

—Que ocorre, miña señora, acaso as servas volveron a ser-
vir a sopa demasiado quente?—aventurou Leonardo.

—Moito peor, señor Da Vinci —xemeu Carlota afundindo a 
cabeza nas teas do seu mestre. Mocos e mocos caían do 
seu nariz, como un manancial noxento—. O demo está no 
piso de abaixo, esixindo a súa presenza!

Leonardo botouse a rir de socato, tan fortemente que 
Carlota afastouse asustada.

—O demo... O demo reclama a miña presenza! —ría e ria 
ata fartar—. Carlota, a túa inocencia chegou ata límites 
incomprensibles! Parece que volviches tola dunha vez por 
todas!

—Non, señor, todas as mozas da casa están de testemu-
ñas, e vostede tamén pode ver probas do que digo se 
asoma a cabeza pola fiestra e ve o que apareceu no patio 
esta mañá.

A dama porfiaba tanto na súa tola idea que Leonardo, 
só por darlle o gusto, fixo o que lle pedía e asomouse á 
ventá. Deseguida abriu os ollos, a boca tamén, e mudou 
a súa expresión divertida por unha de completo abraio. 
Fregou as pálpebras pasmado para asegurarse de que 
non estaba tendo visións, porque alá abaixo, no claustro, 
encontrábase unha estraña estrutura brillante, como de 
prata ou algún outro tipo de metal, tan grande como para 
que coubesen polo menos tres ou catro persoas. Era algo 
tan prodixioso, tan incomprensible para Leonardo, que 
axiña quixo sabelo todo sobre ese misterioso artefacto.

—Carlota —dixo Leonardo taxativo—, lévame ante o demo.

•••

Carlota levou o seu mestre ata ao salón-comedor, onde 

as mozas arranxaran a situación tanto como puideran: O 
susodito demo estaba moi ben acomodado entre os me-
llores coxíns que tiñan os Da Vinci, ben provisto de todo 
tipo de manxares que as servas puideron ofrecerlle e con 
máis comodidades das que o señor da casa adoitaba ter.

Carlota aclarou a voz co fin de presentar o seu mestre, 
pero Leonardo non esperou introdución e abriuse paso 
entre coxíns antes de inclinarse precipitadamente e mos-
trar os seus respectos ao visitante.

—Señor demo, Hades, Plutón... Como debería tal humilde 
servo apelar á súa divindade...? Quero dicir... á súa... o que 
sexa?

O demo, que ía vestido dun modo extravagante (non 
coas roupaxes tradicionais, senón cunhas pezas moito 
máis elaboradas e con mellores acabados), ergueuse cun 
sorriso amplo pero traveso, que provocou un calafrío en 
Leonardo.

—Vostede debe ser o famoso Leonardo Da Vinci! —excla-
mou, abrindo os brazos en sinal de amizade—. Deixa que 
me presente. O meu nome é Xulio Verne, e veño dende 
moi lonxe para pregar a súa axuda cun tema de suprema 
importancia.

—Entón non é vostede o demo? —inquiriu Carlota dende 
a distancia.

—Non, miña señora, e debo dicir que, de selo, vostedes 
damas desta casa mereceriades un lugar no paraíso, e 
non no inferno, por serdes tan boas anfitrioas —Carlota 
suspirou aliviada, e Verne proseguiu o seu discurso—. A 
miña compañeira e eu sucamos mares de estrelas mor-
tas e partículas cuánticas para atopalo, señor Da Vinci. 
Prégolle que veña canda nós só esta noite, posto que non 
podemos afastalo da súa liña temporal por moito tempo 
sen causar resultados catastróficos na historia. Segura-
mente non entenda as miñas palabras neste momento, 
pero unha vez que teña aos meus compañeiros presentes 
poderei falar con liberdade e aclarar dunha vez por todas 
o asunto que tanto tempo leva rodándonos a testa.

Leonardo ficou aparvado durante uns segundos. Mentres 
procesaba a información máis preguntas aparecían na 
súa mente. Partículas cuánticas? Liña temporal? Había 
tantas cousas descoñecidas para el nese discurso! E a cu-
riosidade de Leonardo devecía por comprendelas todas. O 
resultado dese accidentado primeiro encontro foi o espe-
rado: Leonardo aceptou a invitación e Xulio e el acordaron 
verse cando a lúa aparecese no ceo.

•••
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As mozas da casa italiana pasaron todo o día de aquí para 
alá, cociñando, preparando o comedor (posto que Verne 
as informara que eran tres persoas en total)... en resumo, 
facendo todo o posible para compracer aos seus invita-
dos, fosen divinos ou demoníacos.

Leonardo tamén tiña o intelecto ocupado argallando teo-
rías sobre aquel máxico Xulio Verne, un ser doutra galaxia 
que dicía ser escritor. Serían os escritores os inventores 
doutro universo? Ou tal vez esa palabra fose unha clave, 
un enigma que Leonardo debería solucionar? Fose como 
fose, pronto as súas dúbidas serían aclaradas.

Os tres pintorescos personaxes chegaron puntuais á cita. 
Eran, en total, Xulio mais dúas mulleres, unha con cara 
de cabalo e outra cuns ollos amendoados e o xesto serio.

Leonardo acercouse a eles tratando de non reparar no te-
rrible que era o seu sentido da moda. A dama de compa-
ñía con cara de cabalo chamábase Mary Shelley e a outra 
era Marie Curie. Nomes exóticos, segundo lle pareceu a 
Leonardo. Debían ser prostitutas importadas, polo que 
Xulio sería un home con recursos e, polo tanto, un erudi-
to. Leonardo marabillouse ante tal perspectiva. Sempre 
lle gustara tratar co mellor da sociedade.

—Pensaba que traería colegas intelectuais, pero vexo que 
malentendín algunhas partes do seu discurso —dixo o 
pintor, unha vez feitas as presentacións.

—Non malentendiches nada, querido compañeiro —expli-
cou Verne—. Elas son as miñas asociadas, e aquelas que 
non están de acordo coa miña visión do asunto. Acomo-
démonos, e poderemos comezar a debater.

Ante tal confuso desenlace Leonardo non puido facer 
máis que seguirlles á corrente aos visitantes, aínda que 
no seu foro interno non lles daba moito crédito a esas 
supostas “mulleres intelectuais”. Fose como fose, guiou-
nos ata o comedor, onde os comensais se acomodaron 
sen présa.

—Verá, señor Da Vinci —a que falou primeiro foi a muller 
do xesto enfadado, Marie, e cando abriu a boca os sons 
que saíron dela foron tan brutos, tan pouco elegantes, 
que quedou claro que aquela señora non podía ser unha 
dama de compañía—, o tema que nos trae ata o seu tem-
po é un dos enigmas máis importantes da humanidade.

—Isto é tan importante que podería condenarnos á extin-
ción ou salvar a nosa existencia —Mary Shelley continuou 
a frase—. Nós as dúas, a parte feminina desta expedición 
espazo-temporal, cremos que si é posible, pero aquí o ca-
pitán da nave di que non paga a pena malgastar recursos 
intentando levalo a cabo.

—Porque a idea é completamente absurda —Xulio Verne 
tomou o relevo—. No caso de ser iso posible, non credes 

que xa estaría probado? Isto non é como as viaxes no 
tempo, é algo físico e comprobable.

—Pero é algo que necesita de investigación, dedicación, 
diñeiro! —argumentou MaryShelley—. Eu creo que é moi 
factible.

—Desculpade a interrupción, pero... de que estamos dis-
cutindo? —Da Vinci non estaba ao tanto da raíz do pro-
blema. Que podía ser tan importante? Un remedio para 
deter as guerras? Unha cura universal para calquera en-
fermidade?

—Das viaxes interestelares, por suposto —contestou Ma-
rie Curie—. Saberá vostede que a Terra é redonda, o mo-
delo heliocéntrico e todas esas cousas, verdade? E que, 
polo tanto, haberá outros planetas alá fóra coas mesmas 
dimensións ca o noso, e tal vez cos mesmos recursos na-
turais e ata outras civilizacións e coñecementos! Non cre 
que sería marabilloso poder intercambiar culturas cunha 
segunda humanidade?

Leonardo tomou un intre para pensar.

—Cientificamente, ben, podería ser, pero... se iso fose po-
sible, cre que Deus permitiría que saiamos do noso mun-
do para entrar noutro?

Houbo un suspiro xeral na mesa.

—Isto é o problema cos inventores do século XV, que 
aínda teñen a relixión moi presente —dixo Mary Shelley 
mentres negaba coa cabeza.

—Ao contrario, a intervención de forzas maiores é unha 
variable a ter en conta, como todas as outras parvadas 
coas que me bombardeastes polo camiño —interveu Xu-
lio Verne—. Obviamente non hai ningún material na terra 
capaz de soportar todo o peso do mundo, polo que saír ás 
estrelas é imposible.

A partir de aquí os tres viaxeiros temporais comezaron a 
proferir unha serie de cálculos tan disparatados e inco-
nexos para Leonardo que este optou por desafogarse cun 
bo viño italiano. Tomou un vaso e logo outro, porque lle 
era imposible entrar na conversación. Ao final, pegou un 
golpe na mesa e sentenciou:

—Dende o meu punto de vista, se todo isto das viaxes 
temporais é posible, que non pode selo?

 María Carballido Cerqueiro 
 1º Bach C

49

LITERATURA



HISTORIAS DE TERRAMAR

Só no silencio a palabra, 
só na escuridade a luz, 

só na morte a vida; 

o voo do falcón 
brilla no ceo baleiro. 

A Creación de Ea

Con estas palabras dáse paso ao inicio do primeiro ca-
pítulo de Un mago de Terramar, o primeiro libro da cele-
bérrima saga escrita por Ursula K. Le Guin: Historias de 
Terramar. Esta saga de libros empeza co xa citado título 
de Un mago de Terramar (1968), seguido de As tumbas de 
Atuan (1971), A costa máis lonxana (1972), Tehanu (1990), 
Contos de Terramar (2001) e No outro vento (2001). Todos 
estes foron escritos en inglés e traducidos a varios idio-
mas, entre eles o castelán; mais ao galego aínda non foi 
traducido.

Historias de Terramar é unha serie de historias de fanta-
sía que suceden no arquipélago de Terramar; unhas illas 
con sociedades de carácter premedieval ou da alta idade 
media, nas que non hai un goberno unificador e onde con-
viven distintas culturas. Baixo esta premisa introdúcese-
nos a maxia, que é o coñecemento do verdadeiro nome 
das persoas e das cousas para poder controlalas, e que 
non todos teñen a capacidade de exercer; os dragóns, 
membros, xunto os humanos, dunha antiga especie en 
común que falaba a lingua verdadeira, pero que tomaron 
camiños distintos; e a historia do arquipélago, por medio 
de cantares, xestas ou pola propia narración.

En Un mago de Terramar nárrase a historia de Ged cen-
trándose na súa evolución, como persoa e como mago. 
A narración comeza cos inicios de Gavilán na súa aldea e 
os seus primeiros contactos coa maxia, que o levarán a 
facerse aprendiz de Ogión, un famoso mago coñecido por 
parar un terremoto; e posteriormente a Roke, unha esco-
la para magos onde Gavilán dará mostra das súas habili-
dades na maxia e do seu grande orgullo, que o levaran a 
espertar unha sombra coa que terá que aprender a loitar 
ou a convivir. Neste relato cóntase como para converterse 
nunha persoa sabia, fai falta aceptarse a si mesmo.

En As tumbas de Atuan cóntase a historia de como a sa-
cerdotisa Arha, protectora do templo e o labirinto dos Sin 
Nome (antigos poderes da terra), cuestiónase, ao chegar 
á súa adolescencia, o culto a estes. As súas dúbidas ven-
se aumentadas cando coñece a Gavilán, que a farán darse 
conta de quen é.

A costa máis lonxana é a historia de como o Arquimago e 
decano de Roke, Gavilán, e o príncipe Arren embarcan na 
procura da causa da debilitación do equilibrio da maxia. 
Esta é unha historia de maduración por parte de Arren e 
de buscar a sabedoría nun mesmo, sen fuxir da realidade.

Tehanu, por outro lado, é unha historia moito menos épi-
ca, que se sitúa xusto despois do final de A costa máis 
lonxana, a diferenza do resto, é que conta como Tenar 
(antiga Arha) se fai cargo dunha rapaza vítima da cruel-
dade humana, ao estar marcada e desfigurada por ser bo-
tada ao lume. Esta é unha historia de aceptación persoal 
e a terceiros. Nun principio esta ía ser a novela que daría 
final á saga.

Contos de Terramar é un libro composto por varios rela-
tos que amplían o universo de Terramar: "O Descubridor", 
narra a historia de Nutria, un mozo mago que fundou, en 
parte, a escola de Roke; "Rosaoscura e Diamante", unha 
historia de amor entre o fillo dun rico mercader e a filla 
dunha bruxa de aldea; “Os osos da terra”, que conta como 
Ogión, coa axuda do seu mestre, parou o terremoto; “O 
gran pantano”; e “Dragonvolador” (en inglés “Dragonfly”, 
“cabaliño do demo”), unha historia que serve de ponte 
entre Tehanu e No outro vento.

Por último, No outro vento, é a historia de como un fei-
ticeiro de aldea, Aliso, ten uns estraños soños que o leva-
rán a falar cos mestres de Roke por un posible problema 
no equilibrio do mundo. Esta é unha historia de cambio e 
remate, que xa nos veu introducido No outro vento. Esta é 
a novela final da saga, que a separa 32 anos coa primeira.

Personaxes

Gavilán/Ged: mago de gran talento que o levará a ser Ar-
quimago de Terramar e decano da escola de Roke. Este 
personaxe é a clara representación dun mestre taoísta: 
falando só cando é necesario; observando e aprendendo 
sempre do mundo do seu redor; utilizando os seus po-
deres o mínimo posíbel, etc. Pola forma na que se narra 
cada libro, e por onde está posto o foco en cada historia, 
fai que Ged se vaia convertendo, a medida que les, nun 
personaxe máis sabio.

Tenar: esta personaxe representa claramente a liberación 
da muller e de un mesmo; xa que ela pasa de ser Arha 
(que significa “A Devorada”), unha muller obrigada a ser a 
sacerdotisa dun templo que é o único reduto onde o Rei-
deus non ten poder, a ser Tenar, a persoa desaparecida 
polo rol de sacerdotisa que porta o anel da paz e da uni-
ficación.

Arren/Lebbanen: príncipe e, posteriormente, rei de Ha-
vnor, é a representación da toma de responsabilidades e 
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da madurez. Por outro lado, está relacionado con Morred, 
antigo rei de Terramar.

Ogión: mestre de Ged e tamén quen lle outorgou o seu 
nome. Igual que Gavilán, é a representación dun mestre 
taoísta.

Dragóns: estes, como xa citei ao principio, eran unha soa 
especie xunto cos humanos, pero tras unha diferenzas 
entre eles separáronse en dúas especies distintas: os dra-
góns, que elixiron a liberdade; e os humanos, que elixiron 
as riquezas e o xugo. Ademais, ao seren moi lonxevos, 
os dragóns dominan a lingua verdadeira coa que Segoy 
creou o mundo, até tal punto que poden mentir usándoa, 
cosa que os humanos non poden facer.

Terramar

Antes de dar a miña opinión sobre a saga, gustaríame dar 
unha breve descrición sobre o universo e o mundo no que 
transcorren os feitos: o arquipélago de Terramar.

Para empezar, e como xa se daría conta o espelido lector, 
en Terramar existen varias linguas: dúas linguas de uso 
común e a lingua verdadeira. Esta última é a lingua coa 
que Segoy creou o arquipélago, dando un nome a cada 
obxecto, planta, persoa ou animal que o compoña, e se 
o mago ten a capacidade e o coñecemento poderá ter o 
control sobre o ente nomeado. Deste modo toda persoa 
ten un nome común polo que é coñecido e o seu nome 
verdadeiro, que é a esencia desa persoa; e que polo tanto 
se alguén con poder o coñece, pode ter control total sobre 
esa persoa.

Seguindo un pouco co tema da creación, no universo de 
Terramar o mundo, e a maxia, baséase no equilibrio das 
cousas na unidade, o cal lembra moito ao equilibrio taoís-
ta. Isto está claramente representado no tema da vida e 
da morte, sendo só posible a vida se hai morte e vicever-
sa, perdendo o sentido se unha das dúas desaparece. Isto 
vese claramente representado nos versos que dan inicio 
ao libro e ao artigo, facendo unha clara alusión a unha das 
bases do taoísmo: «Yi yin, yi yang, zhè wei tao», isto é, 
"un aspecto yin, un aspecto yang, iso é o tao" (na filosofía 
taoísta o tao é o todo, facendo así o yang o “leito polo que 
vai a auga”, o ying a “auga que vai polo río”, e o tao o “río”).

Para finalizar coa descrición, paréceme importante citar 
a distribución do arquipélago: por un lado, nas Terras de 
Kargad atópanse os kargos, un pobo de face branca, con 
lingua propia (o kargo), guerreiros, e que rexeitan a maxia. 
Por outro lado están os habitantes do arquipélago, de 
cara máis encarnada ou escura, que falan hárdico, e que 
basean a súa vida no mar e, en menor medida, na maxia; 
antigamente eran gobernados pola corte de Havnor, pero 
tras a idade escura son “gobernados” polo Arquimago e 
decano de Roke. Toda a historia de Terramar vén recollida 
en cantares e xestas, como A creación de Ea.

Análise e opinión persoal

Historias de Terramar é unha saga de fantasía digna de 
recordar. Xa sexa polo carácter filosófico de cada unha 
das obras ou pola crítica cara occidente que estas conle-
van, é unha saga que marca un antes e un despois cando 
a les. As historias narradas son historias agradables de 
ler, amenas e que non abusan das descricións; facendo 
así un mundo que se crea, fisicamente, na mente do lec-
tor case na súa totalidade. Cada un dos relatos dan que 
pensar en moitos sentidos: o feito de que a única socie-
dade con persoas de faciana branca, sexan os chamados 
bárbaros; como o mundo está en equilibrio, e o desequi-
libro vén cando os humanos interveñen; como a morte é 
parte da vida, e negar unha é negar a outra; ou como para 
escoitar, ás veces, hai que calar. Todas estas reflexións, 
fan que os libros deixen de ter un carácter puramente de 
entretemento, a ter un transfondo que dá que pensar.

Outro punto que ten todo; a saga en xeral é o carácter 
realista de todos os personaxes, facendo así que os ma-
riñeiros teñan problemas e un modo de pensar de mari-
ñeiros; que os pastores non lles preocupe, nin coñezan, 
a maxia; ou que os feiticeiros de aldea non se preocupen 
polas altas artes máxicas.

Por outro lado, vese moi ben durante a saga o pensa-
mento feminista e taoísta da autora: dende o xa citado 
paralelismo entre Ged ou Ogión cos mestres taoístas e a 
constante analoxía co yin e o yan no primeiro libro; até a 
crítica de que non estea ben visto ou non se permita que 
as mulleres desempeñen determinadas actividades, nes-
te caso a maxia. Debido tamén ao carácter da autora e a 
diferenza de tempo que hai dun libro a outro, fan que nos 
tres primeiros libros abonden as historias épicas; que o 
cuarto teña un carácter máis maduro e pausado; e que os 
últimos dous libros leven o carácter deste último a outro 
nivel, pero sen perder a esencia do primeiro libro en nin-
gún momento. Isto fai que se vexa moi ben a evolución de 
Ursula K. Le Guin como escritora.

Con todo, esta é unha obra que toda persoa que teña un 
mínimo afán pola lectura debería ler, incluso se non é moi 
“fan” do xénero fantástico; xa que ademais de ser unha 
obra moi entretida, dá moito que pensar sobre diversos 
temas.

Para rematar gustaríame comentar que este artigo foi 
escrito en honor e en memoria de Ursula K. Le Guin, a 
cal morreu o pasado 22 de xaneiro de 2018 aos 88 anos. 
Espero que este artigo vos anime a ler Historias de Terra-
mar, xa que creo que ninguén quedará indiferente ante 
esta obra.

 Pablo Sangó 
 4º ESO
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ENTREVISTA A EVA MEJUTO

Eva Mejuto naceu en Sanxenxo, estudou xornalismo e 
traballou no sector editorial infantil tanto en Kalandraka 
como en OQO. Actualmente forma parte do proxecto 
Capicúa de xestión cultural e é docente no máster Libro 
Ilustrado. Rematou a súa tese de doutoramento sobre o 
realismo social no álbum ilustrado. A novela “22 segun-
dos” é a súa primeira incursión na narrativa xuvenil.

O día 27 de febreiro contamos no centro coa súa presen-
za para falarnos do seu libro “22 segundos” e fixémoslle 
esta entrevista.

1. Dende cando sentiu interese pola literatura?

A verdade que desde pequena. Sempre me gustou moito 
ler e tiven moi bos profes de literatura que me axudaron. 
Entón creo que dende que aprendín a ler, porque ademais 
había moitos libros na miña casa, moitos cómics. Penso 
que dende que teño uso de razón, dende que teño recor-
dos.

2. Quen a introduciu no mundo da literatura? De cativa 
lía moitos libros?

Na miña familia había moitos libros, sobre todo cómics. 
Na escola tiven algún profesor que me fixo moi boas reco-
mendacións literarias e que lle agradezo moito porque eu 
non sabía que ler e os libros que había na miña casa non 
me chamaban moito a atención.

3. Que tipo de literatura prefire escribir?

Eu sempre escribín contos. Agora o da narrativa xuvenil é 
unha cuestión moi recente, pero teño pensado seguir por 
aí. Collinlle o gusto.

4. Como se lle ocorreu escribir unha historia sobre unha 
moza transexual?

Foi a raíz de ver o documental “o sexo sentido”. A par-
tir dese visionado, impactoume moito o tratamento que 
tiña e sobre todo o descoñecemento que había dentro da 
sociedade desa realidade. Pensei que era necesario con-
tar esa historia.

5. Inspirouse vostede nunha familia coñecida para es-
cribir a historia?

Unha boa parte do libro está inspirada nun mozo de Can-
gas, Marcos Ceive. Outra parte está baseada na historia 
doutros mozos, outra é inventada.

6. É o libro dunha historia creada desde hai moito, espe-
rando ser escrita?

Foi pensada hai tres anos, case catro. Foi publicada hai 
un. Estivo no meu maxín dous anos.

7. Foi difícil escribir este libro para que os moz@s de 
hoxe en día o entendan?

Foi un pouco complicado porque non é un público para o 
que eu estea afeita escribir e ademais sentín unha enor-
me responsabilidade ao saber que era o primeiro libro na 
narrativa galega que trataba o tema da transexualidade. 
Creo que non fun tan libre ao escribilo por iso, porque sen-
tía que ía ser mirado con lupa e estiven un pouco condi-
cionada por saber que para moitos moz@s ía ser o seu 
primeiro contacto con esta temática.

8. Baseouse en feitos reais ou é unha historia totalmen-
te ficticia?

Hai unha parte tomada da realidade pero é unha historia 
ficticia.

9. Tívose que informar moito sobre o proceso da tran-
sexualidade?

A verdade que si, foi un proceso moi madurado. Seguín 
canles como youtube, as asociacións de transexuais, pero 
o máis importante foi o testemuño directo das persoas 
que me contaron a súa vida. Para escribir de calquera cou-
sa é moi importante a documentación.

10. Este libro é unha obra liberadora das súas vivencias, 
é dicir, tiña a necesidade de expresar os seus sentimen-
tos sobre este tema?

Pois a verdade que si, non tanto expresar os meus sen-
timentos como contribuír a que a transexualidade fose 
coñecida, entón para min foi liberdador. É moi importante 
falar de moitas cousas das que non se fala.

11. Lingüisticamente os personaxes utilizan unhas ex-
presións moi características. Son do seu lugar de nace-
mento?

Si, é moi gracioso porque aí fálase como falo eu, como 
fala a miña familia. Hai tacos polo medio e expresións 
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como “tal para cual, maragota e media” ou “xurelos a 
20 pesos na carretera da Vichona”. Aproveitei para facer 
unha homenaxe a expresión que utilizan meu pai e miña 
nai.

12. Como definiría a figura do pai?

Pois ausente, non se sabe quen é. Xa se saberá...

13. Sabe sempre como continuar unha historia, ten dú-
bidas, bloquéase?

Neste caso, cando empecei a escribir xa tiña a estrutu-
ra feita, pensado o que ía pasar en cada capítulo, estaba 
todo moi madurado e, cando me sentei a escribir, saiu 
todo de golpe poque había un traballo previo. Non podes 
ter un bloqueo porque tes todo pensado.

14. De onde saca as referencias para escribir 22 Segun-
dos?

De internet, de Youtube, de libros, de asociacións, pero 
sobre todo testemuños e de noticias en prensa para sa-
ber como están as cousas legalmente hoxe en día.

15. Por que decidiu escribir unha novela deste tipo?

Porque penso que é necesario concienciar sobre situa-
cións moi complicadas coma o bulling e as tentativas de 
suicidio e creo que hai un descoñecemento e unha falta 
de sensibilidade neste tema que hai que atallar. Pensei 
que escribindo este libro podería contribuír a dar a coñe-
cer esta realidade.

16. Que mensaxe quere expresar @s lectores con esta 
historia?

O contrario do que dicía o autobús de “Hazte oír”, a diver-
sidade existe e é necesario que falemos dela.

17. Considera que conseguiu transmitir a súa mensaxe?

A verdade, creo que si. Non sei se vós pensades igual...

18. Cre que somos unha sociedade tolerante respecto a 
este tema?

Non, non somos unha sociedade tolerante con practica-
mente nada. Somos unha sociedade moi intolerante con 
todo o que teña que ver coa diferenza. Con calquera tipo 
de diferenza. E coas diferenzas que teñen que ver coa 
identidade ou coa orientación sexual somos moi pouco 
tolerantes e temos moito que avanzar. Dise que somos 

tolerantes e hai persoas tolerantes, pero no fondo hai 
moitísimos prexuízos.

19. E finalmente, que opinión ten vostede de nós, @s 
moz@s respecto á literatura e a vida en xeral?

É moi complicado falar en xeral... Creo que hai unha parte 
da mocidade que está moi concienciada, pero tamén hai 
moito machismo, tamén hai voces disidentes... É unha 
pregunta moi complicada.

 Alumnos/as de Tratamento da información 
 2º ESO A e C

AMENCE NO MEU FOGAR

Amence en Santiago de Compostela. Dende a miña ventá 
vexo o Sol saír tras o Monte Gaiás tinguindo as nubes, 
case sempre presentes, dunha bonita cor rosada. Aínda 
que a ventá está pechada, podo imaxinar o arrecendo da 
herba mollada despois dunha noite de treboada. Imaxino 
ese son tan curioso que fan as miñas botas cando meto o 
pé nunha poceira, rompendo ese silencio matutino, que é 
sinal de que o mundo aínda está durmido. Lembro o frío 
na miña man cando saco unha luva para escribir “Ola” na 
porta embazada do portal. Pero sobre todo boto en falta 
a sensación de respirar o aire limpo renovado polos fortes 
ventos nocturnos.

O astro continúa o seu ascenso, coroando o outeiro cos 
seus raios. Aínda que non estou aí, podo imaxinar a luz do 
Sol cegándome, facendo que os meus torpes pés trope-
cen co meu paraugas. Imaxino o camiño de area do par-
que cheo dos sucos polos que durante a noite escorreu 
a chuvia. Non me esqueceu o son do regato, máis forte 
que de costume debido ao aumento do seu caudal polas 
fortes chuvias. Ao chegar ao instituto, lembro a todos os 
alumnos tratando de resgardarse debaixo do pequeno 
teito exterior do edificio, e a menos da metade conse-
guindo o seu propósito. Pero sobre todo boto en falta as 
pingas de auga limpa mollando o meu rostro, xa que eu 
pertenzo á metade que non consegue resgardarse.
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SR. CARA DE PATACA

Clara viviu e vive nunha verdadeira mentira. É o que fai o 
que chamamos “tele”, un aparello cruel que anuncia mu-
lleres perfectas. Se non naces perfecta, facédeme caso, 
ninguén te valora ou quere, pero sempre podes mercar 
un par de adornos, non si? Só asegurádevos de ler ben 
as instrucións, nenos, porque pronto acabaredes cansos 
diso.

Anuncios e máis anuncios de parvadas: dieta; pílulas para 
parecer unha boneca, perrucas para disimular o teu es-
pantoso cabelo… Clara ten 
todo isto, pero nada a fai 
máis guapa. Ela quere ser 
fermosa, a máis fermosa 
de todas. Unha sempre 
pode poñerse en mans de 
profesionais. Tan só te pi-
carán con agullas coma a un 
vexetal. Nenas por sempre, 
con esa suave pel que pron-
to se converterá en coiro.

Coma sempre, Clara acen-
deu a tele, pero non na can-
le habitual. Nestoutra esta-
ban a botar unha especie de 
programa de beleza: non un 
calquera, senón un centra-
do na estética. Clara non vai 
cambiar. Isto foi o máximo. 
Fixo Clara a peor parvada 
posible? Ao día seguinte foi ver un profesional en beleza, 
Sr. Cara de Pataca. Non se lle vía o rostro e tampouco ao 
cirurxián que ía con el, xa que levaba un gorro de coello.

–Non sexas dramática. Só é un pouquiño de plástico. Nin-
guén vai amarte se non es fermosa –dixo o sr. Cara de 
Pataca.

–É verdade que a beleza é dor? –dixo Clara. Un rostro 

novo vén con garantía? Fará que sexa mellor? Oh, Sr. Cara 
de Pataca! Dígame, como costeo a cirurxía? Xúrame que 
quedará por sempre, incluso se non queda uniforme?

–Así é, incluso se non queda uniforme –afirmou o dou-
tor. Se queres un pouco máis de confianza, as patacas 
converteranse en patacas fritas. Si, é de sentido común. 
Todo o que necesitas son algúns condimentos máis e cen 
mil euros para algúns piropos.

É unha verdadeira mágoa can-
do as neniñas como Clara se 
converten no rostro da súa nai, 
pero só están aprendendo a 
cortar e pegar, e engurrar o ceno 
cara arriba ata que se sufocan.

–Fágao –dixo Clara.

–Non lle prometo nada –dixo o 
doutor.

–Pero un rostro novo quedara-
me mellor –dixo Clara. Fágao

O coello levouna consigo a un 
lugar horrendo, cheo de agullas, 
pero a dor é beleza, verdade?

Despois de horas e horas alí, 
saíu coa cara toda vendada e 

en cadeira de rodas. Levárona á casa. Era bonito pensar o 
fermosa que podería chegar a ser Clara, pero incluso se a 
súa cara non era uniforme, ficaría con ela, verdade, Clara? 
A dor é beleza, e a beleza é dor, e ás veces a beleza doe se 
non queda uniforme.

 Sheila Esturao Vilas 
 1º ESO C

Cando o Sol está no seu punto máis alto, toca o timbre 
para saír do instituto. Aínda que hai tempo que non o oio, 
non me esqueceu ese estridente son que moitos conside-
raban liberador. Aínda lembro a todos os rapaces tratan-
do de saír o antes posible por aquela estreita porta. Pero 
sobre todo boto en falta a leve caloriña do Sol mentres 
volvía cara a casa despois dunha longa mañá de traballo.

• • •

Observo o descenso do Sol dende a miña casa na Gran-
de Cidade. A vida cambiou moito dende que marchei de 

Galicia. Aquí o arrecendo da herba e o son das botas son 
eclipsados polo cheiro do fume e a ruxida do tráfico. Aquí 
xa non sinto nin frío nin calor; estou continuamente sufo-
cada pola monotonía das sensacións. Por moito que me 
intente convencer de que este é o meu novo fogar, a miña 
mente vai sen cesar ás miñas lembranzas sobre Galicia. 
E é que aínda que fisicamente estou na Grande Cidade, o 
meu corazón continúa en Galicia; o lugar onde realmente 
vivo. 

 Noela Sanjurjo Carballeira 
 3º premio de relato curto da EGAP
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O DÍA DE DEFUNTOS
O día de defuntos, os finados móstranse máis animados. Até o señor 
Adalberto, veciño meu de sepultura, se dignaba a saír do cadaleito 
para dar un paseo. Con coidado, iso si, e tras desconxuntarse o brazo 
esquerdo, ao que pouca carne lle quedaba, para usalo de bastón.
—Como vai, señor Adalberto?
—Imos indo—respondía mentres lle limpaba o po á paxarela coa que 
o enterraran—. Por casualidade, non vería vostede o meu pé dereito, 
non? Sempre se repetía o mesmo número. A dúas lápidas da miña 
descansaba Onésimo Meiras, en vida panadeiro e envexa do campo-
santo en morte. A viúva, como nin para mercar flores tiña, sempre lle 
deixaba algúns pans. Pola noite, víase unha procesión de cadáveres, 
cada un pedindo un chusco. Se un lle lembraba un favor pasado adoi-
taba haber sorte, porque ante todo era un morto de honor. Ao seu 
irmán, en cambio, nunca lle daba.Non cheguei a saber o motivo.
—Me caso en Dios!Suxéiteme, doutor, ou lle rompo o cranio! —dicíame 
ante as negativas.

Ao outro, con sorna, dáballe por lembrar a catequese cando ouvía nomear ao Altísimo, e comezaba 
“Bienaventurados sean los pobres....” O irmán enervábase aínda máis, e eu sempre escoitaba ao Adal-
berto bisbando algo sobre o poder igualador da morte mentres buscaba polo pé ao fondo.

 Fermín Caamaño Louro. 2º Bach

XII CONCURSO DE MICRORRELATOS
ESTE PANO NON RESPIRA

Hoxe era o día. Tocaba plantar unhas cebolas, e logo recoller 
unhas leitugas, pensou María antes de ir á horta. Facía un día 
caloroso. A medida que ía sachando, a calor ardíalle na caluga. 
Nunha destas, atopou unha tea de cor encarnada, bastante su-
cia. Resultáballe familiar e identificou o que era: un pano. Un 
filme proxectouse na súa cabeza e os síntomas de final triste 
foron evidentes. No entanto, unha bágoa foi percorrendo pase-
niñamente a súa meixela e fíxolle arder apel, coma quen bota 
gotiñas de limón nunha ferida aberta. O pano estaba cuberto 
de terra, porén decidiu limpar con el as meixelas. Na súa cara 
reflectiuse unha manchiña de terra e volveu enterrar o pano de 
novo, pero esta vez máis fondo, onde o sol non o consumise e 
as raíces das plantas o alimentasen.
—Sempre xuntos —pensou María.

 Leo Pereiro Pombo. 1º BACH

1º
PREMIO

2º
PREMIO

A AGULLA NA MAN
Agulla na man. Penso ben o que estou a facer. Pero finalmente decido 
facelo. Primeira picada: un fío de sangue percorre o meu brazo. Segunda 
picada: o caudal dun líquido quente e vermello percorre a miña man. 
Terceira picada: berro de frustración. De verdade quero continuar con 
isto? Si, si, debo continuar. Cuarta picada, esta é a última: así é abondo. 
O meu brazo está todo cheo de sangue, pero non importa; xa rematou 
todo. Fixen o correcto? Isto é concederlle a victoria, son consciente diso, 
pero debo facerlle caso. Todo o que me manda é porque me quere. No 
fondo, quéreme. Colgo o vestido, xa arranxado, no armario. Pareceralle 
así longo dabondo?.

 Noela Sanjurjo Carballeira. 3º ESO C

3º
PREMIO
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22 SEGUNDOS

Título: 22 segundos

Autor/a: Eva Mejuto

Editorial: Xerais

Número de páxinas: 136

Ilustrador/a: Na portada vemos o tronco dun mozo novo 
(que deducimos que é Hadrián pola cicatriz), que está 
sen camiseta e cos brazos levantados. Ao facer este xes-
to apreciamos que a súa cicatriz forma o sorriso dunha 
cara. Para min simboliza a felicidade de Hadrián ao poder 
sentirse a gusto consigo mesmo sen importarlle o que a 
sociedade pense del.

Resumo: Álex é un mozo transexual que decide crearse 
unha canle de YouTube chamado *Álex FTM ( female to 
male) para compartir as súas experiencias e o seu proce-
so de transición de muller a home.

Ao longo do libro imos descubrindo a historia de *Álex 
desde que tiña uns 3 anos pasando por diferentes eta-
pas e situacións da súa vida nas cales aos poucos ía des-
cubrindo que non se sentía identificado co sexo co que 
nacera (feminino), cóntanos por exemplo: como non se 
sentía cómodo usando os vestidos que a súa avoa lle re-
galaba; como na súa comuñón non quería levar o vestido 
que levaban todas as súas compañeiras; como en Nadal, 
a súa nai se empeñaba en regalarlle bonecas no canto 
das cousas que pedira, porque pensaba que eran cousas 
de “mozo”; fálanos do mal que se sentiu cando pasou a 
cuarto curso e os seus compañeiros non o deixaban xogar 
ao fútbol porque dicían que era unha nena; outra etapa 
difícil foi o paso do colexio ao instituto, a morte do seu 

avó ou a súa relación con Ana (unha amiga do colexio). 

Finalmente, aos 16 anos aproximadamente, despois de 
ir durante dous anos ao psicólogo, empeza o tratamento 
con testosterona para empezar o seu proceso de transi-
ción de muller a home.

Personaxes principais:

Álex: é o protagonista da historia. O seu nome era Ánxela 
Docampo Gondar (aínda que todo o mundo lle chamaba 
Xela, ou simplemente Xe).

Fisicamente non se di moito del, só que ten o cabelo re-
belde e curto. En canto ao seu carácter dise que é moi 
creativo (encántalle debuxar), ademais é moi inquieto, 
gústalle xogar ao fútbol e ler cómics.

Deduzo que o personaxe ten un carácter forte porque ao 
longo do libro é capaz de enfrontarse á súa avoa dicín-
dolle que non vai poñer os vestidos, á súa nai cando non 
quería poñer as coletas, aos seus compañeiros do colexio 
cando non a deixaban xogar ao fútbol, á súa profesora 
cando borrou as coletas e a saia nun debuxo que lle man-
dou facer de si mesmo…

Aínda que para expresar os seus sentimentos ou os seus 
medos, si que é reservado: non lle conta a ninguén os pe-
sadelos que tiña, pouca xente sabe que está a ir ao psicó-
logo para iniciar o tratamento de testosterona...

Ana: é a mellor amiga e noiva de Álex. Fisicamente só se 
di dela que ten o cabelo rizado.

En canto ao seu carácter vemos que é unha moza inteli-
xente, e observadora porque nota en Álex pola súa forma 
de ser que non se identifica coas mozas da súa idade, aín-
da que nunca o falaran expresamente.

Ten un papel moi importante na historia porque acepta 
a Álex tal e como é desde o primeiro momento, facendo 
que el colla confianza en si mesmo e non teña medo de 
dar o paso.

Avó de Álex: O seu nome completo é Ramón Gondar, non 
se especifica a súa idade. Fisicamente non se di moito 
del, só que ten o pelo rizado.

En canto ao seu carácter, é unha persoa alegre e con moi-
to sentido do humor, é capaz de facer rir a todo o mundo. 
É dos poucos que sabía que Álex non sentía como unha 
moza.

Tamén desempeña un papel moi importante, debido a 
que era un dos puntos de apoio máis importante para 
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Álex, era a persoa coa que podía desafogarse coa seguri-
dade de que el o ía apoiar en todo momento.

Nai de Álex: O seu nome completo é Adelaida Gondar 
(aínda que todo o mundo a chama Adela).

Fisicamente dise dela que ten o cabelo rizado, do mesmo 
xeito que o seu pai.

Nun principio non acepta que a súa filla queira ser un 
mozo, isto fai que Álex non teña moita confianza en si 
mesmo; pero aos poucos dáse conta de que el vai nece-
sitar a súa axuda, cambia de actitude e convértese nun 
apoio para el.

Cristina: é a psicóloga de Álex.

Aínda que non é unha personaxe relevante, axuda moi-
to a Álex e á súa familia para levar adiante o proceso de 
transición.

Opinión persoal: Pareceume un libro moi bo e que todo o 
mundo debería ler pola historia que conta.

Tendo en conta que a transexualidade é un tema delicado 
penso que a autora conseguiu incluír o tema na historia 
de maneira que non fose aburrida de ler e que conseguise 
conectar co lector/a.

Gustoume moito a estrutura da novela, pareceume moi 
interesante ir vendo o proceso de transformación de Álex 
e ver como foi madurando.

A linguaxe é variada, acorde co personaxe que fala nese 
momento.

É dun nivel medio, non é sinxela pero tampouco é exce-
sivamente complexa, na miña opinión, adecuada á nosa 
idade.

Cando fala Álex, utiliza a linguaxe adecuada á idade que 
ten en cada capítulo ao longo da historia: cando ten tres 
anos, a linguaxe é máis infantil, cun nivel máis simple, 
como calquera outro neno da súa idade. En cambio, cando 
ten quince anos, utiliza a linguaxe dun adolescente, con 
coloquialismos... (tío, guay…). Apreciamos máis narración 
que diálogo, porque nos conta os seus pensamentos e os 
seus sentimentos.

Cando fala Ana atopamos unha linguaxe dun nivel máis 
culto, a pesar de ter a mesma idade que Álex, usa pala-
bras como palíndromo, por exemplo.

Cando fala a nai de Álex utiliza a linguaxe apropiada dun-
ha muller adulta, con algunhas palabras malsoantes, ta-
mén utiliza expresións típicas dalgúns pobos de Galicia 
(tal para cal, maragota e media, por exemplo)

Cando fala o avó, utiliza a linguaxe dunha persoa maior, 
ás veces con palabras malsoantes, do mesmo xeito que a 
nai de Álex, tamén apreciamos expresións típicas e moito 
vocabulario relativo ao mar.

Por último, cando fala Cristina (a psicóloga), utiliza unha 
linguaxe culta, con tecnicismos, propia dunha profesio-
nal, aínda que fácil de entender.

A historia está narrada no presente, xa que atopamos re-
ferencias a aparellos tecnolóxicos actuais (móbiles, com-
putadores…). Desde que empeza ata que acaba a histo-
ria, transcorren 12 anos aproximadamente.

En canto á estrutura do tempo, vemos un flashback, xa 
que o protagonista bota a vista atrás á súa infancia e 
principio da adolescencia. Dentro do flashback, a estru-
tura é lineal, xa que os feitos ocorren en orde cronolóxica.

O final aberto permite ao lector reflexionar sobre a vida 
dos personaxes, creando así certa intriga.

O espazo ao longo da historia é moi variado, pero todos 
teñen unha característica en común: que son espazos re-
ais, é dicir, que os podemos atopar no noso día a día. 

Poden ser: pechados (o tellado, a habitación de *Álex…), 
abertos (o peirao, o patio do colexio…) e rurais (o centro 
comercial, a barbería…).

Tamén fai referencia a lugares de España, como as illas 
Canarias, por exemplo.

O tema principal da historia é a transexualidade: a expe-
riencia dun rapaz mozo que crece nun ambiente no cal 
non se sente cómodo; como a sociedade o presionaba 
para que seguise un camiño determinado; como conse-
guiu dar o paso e dicirlle á súa familia que quería cam-
biar…

 Carlota Díez Herrera. 
 2º ESO C
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ENTREVISTA A LEDICIA COSTAS

O xoves 22 de marzo os rapaces de 1º da ESO tivemos a 
sorte de contar coa presenza da escritora Ledicia Costas 
para falarnos do libro que lemos na 1ª Avaliación “Esme-
raldina, a pequena defunta”. Sabemos que naceu en Vigo 
e que estudou Dereito. Traballou un tempo como avoga-
da, pero agora dedícase só a escribir, que é o que real-
mente lle gusta. Recibiu premios moi importantes como 
o premio Merlín e o Premio Nacional de Literatura infantil 
e Xuvenil polo libro: “Escarlatina, a cociñeira defunta”. Ao 
rematar a súa charla, algúns rapaces fixémoslle esta  en-
trevista e quedamos encantados coa súa cercanía e saber 
estar.

E- ¿En que te inspiraches para escribir Esmeraldina, a 
pequena defunta?

L-  Primeiro escribín “Escarlatina a cociñeira defunta”, 
empecei a ir aos coles, e nenos e nenas, e rapazada pe-
díanme por favor que escribise 
a segunda parte e preguntá-
banme moitas dúbidas sobre 
o universo Escarlatina; por 
exemplo, ¿onde vivía Escarla-
tina cando estaba viva, e como 
se chamaba, que nome tiña? 
Porque, ese cambio de nome 
está en función da causa da 
súa morte, e entón dixen: ca-
ramba!, pois teño que escribir 
unha “precuela”, e así foi como 
fun cara atrás, literariamente 
falando, e escribín Esmeraldi-
na, logo de ter escrito Escarla-
tina.

E- ¿A que se debe a semellanza entre os nomes de Es-
carlatina e Esmeraldina?.

L- Porque  tomei a decisión de escribir unha especie de 
saga, pois parecíame importante que os títulos dos li-
bros estivesen conectados. Na liña disto, o que acabas de 
preguntar é moi interesante e tamén me parecía moi im-
portante que os nomes se parecesen. É dicir, Escarlatina 
tiña que parecerse ao nome dela de cando estaba viva; 
non vexades o traballo que me custou atopar o nome de 
Esmeraldina.

E- Xa, tivo que ser complicado.

L- Si, si que o foi.

E- ¿Con que personaxe te sentes máis identificada?

L- Eu son un pouco Escarlatina, pero tamén son un pouco 
Román, e tamén son un pouco Lady Horreur cando se ca-

brea; hai un pouco de min en todos os personaxes, agás 
en Amanito, ou Amancio, que o coñecedes co nome de 
Amancio, e os seus esbirros; tamén son un pouco Sibilina, 
son moi presumida, como Sibilina; por iso Sibilina sem-
pre está preocupada do seu aspecto, dos uniformes, da 
roupa. Eu son un pouco así, tamén, teño que recoñecelo.

E- ¿Por que a temática sobre o máis alá ten tanta pre-
senza na túa obra?

L- Porque desde moi pequena, con catro ou cinco anos, o 
meu avó empezou a levarme ao cemiterio, non de paseo, 
eh. E mentres el estaba facendo as cousas normais que 
se fan nun cemiterio, cambiar as flores…

E- Limpar…

L- Exactamente, mira como sabedes. Pois eu empecei aí a 
ter como unha noción, do que 
sucedía, porque había tum-
bas de nenos; dicía eu, anda, 
aquí hai tumbas de nenos, 
e iso empezou a espertar a 
miña curiosidade, andando os 
anos observo que as persoas 
adultas nos custa moitísimo 
traballo falarlle aos nenos da 
morte, non se lles fala, e díse-
lles trolas, por exemplo,  mar-
chou de viaxe, está nun bal-
neario, foi a china, este tipo de 
cuestións. Parece que as per-
soas adultas o facemos para 
protexer ó neno ou á nena, e 

ao final é peor, a que si?

E- Si, porque ao final confúndeste, e non sabes moi ben 
o que está pasando.

L- Claro, logo cando vos decatades de que non era ver-
dade o que nos dixeron, pasamos un mal momento, un 
momento malísimo, a que si? Pois por iso escribín estes 
libros, porque creo que a morte é triste, claro que é triste, 
pero forma parte da vida, e hai que estar preparados ta-
mén e saber de que vai isto, non?

E- ¿Teñen que ver as receitas do final do libro cunha 
afección persoal pola cociña?

L- Claro, a min gustame comer. Son unha larpeira de moi-
to coidado, e teño unha irmá que durante varios anos 
traballou como reposteira, entón ela axudoume a confec-
cionar as receitas deste libro e tamén do de Escarlatina. 
Botoume unha man moi importante.
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UN NOVO MUNDO LITERARIO: OS MICRORRELATOS.

Na literatura existen tres xéneros literarios, que son 
agrupacións de obras e textos literarios que se reúnen 
segundo características que conteñen en común, esas 
características poden ser a voz que o narra; como son as 
súas agrupacións, se en prosa ou verso, etc, que rodean 
dende a infancia ás persoas: lírica, drama/teatro e épica/
narrativa/romance.

A narrativa é a máis habitual nas lecturas dos mozos de 
hoxe en día, todos coñecen novelas, contos etc, pero a 
pesar de seren coñecidos e que algunhas persoas afirman 
incluso que é un cuarto xénero literario, o microrrelato 
(que provén do prefixo micro- e o substantivo relato, indi-
cando que é un relato pequeno) non abunda nas lecturas 
habituais. Hoxe en día o microrrelato é descrito como a 
narración dunha historia breve, para iso fórmanse elipses 

E- ¿Dende cando escribes?

L- Pois desde o cole, desde o que agora sería quinto ou 
sexto de primaria, xa escribía poemas, contiños, peque-
nos relatos; e logo no instituto empecei a escribir libros 
máis longos; noveliñas, e cando tiña dezaseis anos, era 
alumna de instituto, escribín unha novela titulada “Unha 
estrela no vento” e foi a primeira que publiquei no ano 
2000, aínda non nacerades vós. E aí dixen eu: “caramba 
!”, é posible escribir libros e que vexan a luz e que estean 
nunha librería, e iso animoume a continuar escribindo, e 
ata o día de hoxe.

E- ¿Foi sempre o que quixeches facer?

L- Quixen facer de todo,  dende ser bailarina ata ser actriz 
de Holywood, presentadora de televisión. Sempre con-
to esta anécdota porque é certo, pero tamén é verdade 
que sempre fun moi afeccionada á lectura e sempre me 
gustou escribir. Logo, por circunstancias estudei Dereito, 
¿sabedes o que é o dereito, non?

E- Si, si, si

L- Ata aí todo ben . Fun avogada, exercín durante varios 
anos, pero non me gustaba nada (en baixiño), a min o 
que me gustaba era escribir a ao final abandonei o Dere-
ito pola Literatura, e alégrome moitísimo de ter tomado 
esa decisión, porque agora, son bastante máis feliz que 
cando exercía como avogada.

E- ¿Algunha vez pensaches en deixar a literatura?

L- Pero, como vou deixar eu a literatura? ¿Xa queredes 
que deixe de escribir?

E- Noooon, non, non

L- Ah, diso nada, ao contrario, deixei outras cousas para 
dedicarme integramente á literatura. Claro, eu creo que 
hai que apostar por aquilo no que cres. Hai que perseguir 
as cousas con forza ata que consegues chegar, e cando 
chegas guaaa, é super gratificante.

E- ¿Escribes tamén para adultos ou só para adolescen-
tes e nenos?

L- Escribo tamén para adultos, teño un libro de relatos 
sobre a Segunda Guerra Mundial, titulado “Un animal 
chamado Nemo” que me levou escribilo dous anos. Por-
que me tiven que documentar e foi un traballo bastante 
duro. E agora mesmo, estou escribindo unha novela para 
adultos, tamén.

E- Este, levouche menos tempo de escribilo que dous 
anos?

L- Corenta e dous días. E Escarlatina trinta e catro días. A 
dedicación completa, eh; oito, nove ou dez horas ao día.

E- E dedícaste só á narrativa, ou tamén á poesía?

E- Eu teño un libro de poemas, titulado “Xardín de inver-
no”, que escribín despois de que morrese unha avoa que 
eu tiña. E durante varios anos pertencín a un colectivo, 
seguimos pertencendo que aínda non nos disolvemos, 
chamámonos “Poetas da hostia”. Fixemos moitísimos re-
citais, en bares, sobre todo polas noites, uns macarras... 
É super divertido, si; para achegarlle a poesía á xente; 
sempre rodeado de humor. O momento de recitar era moi 
serio, eh! Chistes, bueno, pasámolo pipa, super ben.

E- Poderíaste despedir cuns versos?

“ Cóntame quen son agora, 

e por que cada vez que respiro cáeme o tacto ao chan”

- Moitas grazas e moita sorte!

 Andrea Lacaci 
 Carmen Martínez
 Noel García, Óscar García
 Silvana López, Noa Lorenzo
 Alejandra Rodríguez, Ana Brenlla
 1º ESO
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e ademais busca ser unha historia austera.

A razón da existencia dos microrrelatos é, como todas as 
obras literarias, divertir e entreter ó público; o seu primei-
ro uso, como un verdadeiro microrrelato e non os antece-
sores (fábulas, na súa maioría) dáse en México, no 1977 
por Xosé Emilio Pacheco.

No seus inicios, os microrrelatos escribíanse nunha can-
tidade escasa, en linguas que non eran administrativas, 
e normalmente eran de transmisión oral (polas persoas 
a quen ía dirixida, persoas daquela analfabetas) etc. Na 
época franquista os microrrelatos foron permitidos e in-
cluso ben vistos, aínda que o seu crecemento dáse, na 
súa maioría, a partir dos oitenta. Logo o proceso do seu 
desenvolvemento ralentizouse, porén chegaron a crear a 
súa propia forma e independizáronse.

Na actualidade, o microrrelato xa non é considerado un 
conto breve ou popular (como o de Carapuchiña vermella, 
Os tres porquiños, Hansel e Gretel, etc), aínda que estes 
dous termos se seguen a confundir. Para a separación 
destes dous termos, creáronse concursos como o de Via-
qua (que moitos xa coñecen).

Nesta revista poderán atopar a algúns/algunhas gañado-
res/as de concursos realizados por este centro.

Algo moi común que usan os autores nas súas historias, 
son os recursos literarios: o calembur (que é un xogo de 
palabras como “Di amante falso/ Diamante falso”); as 
onomatopeas (representación de sons na escrita, por 
exemplo: “Shhh”); metáforas (substitución dun termo 
real, que aporta unha calidade, por un termo imaxinario; 
un exemplo: “os ceos da túa cara”, que se quere referir 
ós ollos); ironía (dicir unha cousa pensando a contraria, 
usando tons diferentes, xestos concretos… dependendo 
da persoa) existen máis, porén son estes os máis usados.

Nos microrrelatos cúmprese o dito de que “menos é 
máis”, porque nun microrrelato o que se precisa, é contar 
todo o importante en palabras escasas e concretas, por 
iso crean espazos, tempos e personaxes, describíndoos 
de maneira esquemática.

Precisan dunha unidade temática (un tema principal ó 
redor do que o microrrelato se desenvolve), unha pro-
gresión dramática (que siga a orde de todo subxénero 
narrativo:presentación, nó e desenlace), dándolle maior 
importancia ó nó, no cal existe un conflito que os perso-
naxes teñen que solucionar.

Para crear un microrrelato haberá que seguir unhas pau-
tas:

- Ser breve.
- Ser conciso.
- Precisar.

- Darlle un xiro final, que non se agarde, pero introducilo 
dunha maneira coherente.

- Non esquecerse da importancia do título. Xa que son 
obras dun tamaño ínfimo o título obtén unha impor-
tancia maior que noutras obras, posto que se encarga 
de explicar algo de relevancia dentro da historia.

- Que conte unha historia.
- Que sexa coherente (polo cal, que estea ben cohesiona-

do).

O microrrelato máis curto ten procedencia romana, aínda 
que daquela non existían, o autor é Xulio César no 47 a.C 
dirixíndose ó senado, despois da Batalla de Zela, no que o 
resultado fora a súa vitoria.

“Veni, vidi, vinci”(isto significa:cheguei, vin e vencín), in-
dicaba que a batalla fora moi doada de gañar.

Outros exemplos moi famosos son:

O dinosaurio: 
“Cando espertou, o dinosaurio aínda estaba alí”-Monte-
rroso.

Ó outro lado; 
“O cego agonizante descubriu que o agardaba unha es-
curidade maior que a que o envolvera na vida”

Declaración de amor: 
“Ao final recorrín ao valor para declararme ó meu amor, 
co corazón na man. Ela simplemente berrou ó ver tanto 
sangue”

Muro: 
“O muro era tan alto que en vez de protexelos illounos”

Orde: 
“Dáme a túa man ordenou meu pai. Collín o coitelo e 
comecei a cortar”

Sen dúbida os microrrelatos non deixarán indiferentes ós 
seus lectores.

E sen dúbida agardan novos escritores… ou a vellos ami-
gos que xa os escribiran no seu momento, listos para 
deixar por eles o seu legado.

E ti… atréveste a ler algún? Seguro que descobres un 
novo mundo, unha nova aventura lista para partir contigo 
como capitán, formar novos amigos e pasar momentos 
moi divertidos. Es quen de embarcarte cara algo seme-
llante? Pois agardan por ti.

 Alba Cerqueiro 
 3º ESO
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Non mercar unha vivenda aquí é unha parvada. –meteu-
lle unha calada ao puro e as súas palabras saíron entre o 
fume- Pero se esta é unha cidade intelixente como Deus 
manda! Que vostede ten que ir a algures? Colle unha ga-
mela e, dándolle ao remo, aínda se aforra traballar o bra-
zo no ximnasio. A recollida de lixo? De iso xa se encarga 
a auga, que aquí non é intelixente, senón intelixentísima. 
–tirou o puro pola ventá- Míreo, alí o vai, xa o recolle a 
corrente. A contaminación? As mareas lévana máis ao 
norte. É máis, dígolle que pode vir a vivir aquí integra-
mente por compromiso co medio ambiente. E, ademais, 
pense nos rapaces. Sabe que van a poñer un trampolín na 
Berenguela? Poden saltar directamente á Quintana, que 
xa terá uns tres metros de profundidade. Vamos, que a 
súa casa é coma se estivese en primeira liña de praia, ou 
de piscina, ou do que sexa. Se quere, por unha pequena 
ampliación, poñémoslle un motor e pode levala a navegar 
por aí. É que isto da subida do nivel do mar é un choio, 
home. –botou o pelo graxento para atrás e prendeu outro 
puro- Un maldito choio. Fermín Caamaño Louro  2º Bacharelato

Enrique Salvado Vigo, de 2º de Bacharelato, recibiu unha 
mención de honra no Certamen Ciceronianum de Arpino 
en Italia no que participaban máis de 300 estudantes 
de Bacharelato de distintos países de Europa, entre eles 
Francia, Alemaña, Serbia, Mónaco, Hungría ou Italia. Nas 
37 edicións anteriores soamente catro alumnos de Espa-
ña acadaron un premio e Enrique é o primeiro galego que 
o consegue. Parabéns!

BO NEGOCIO Segundo premio microrrelatos Viaqua

ENRIQUE SALVADO VIGO
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SOBREVIVINDO

Título: Sobrevivindo

Autora: Arantza Por-
tabales Santomé

Editorial: Galaxia

N.º de páxinas: 132

Resumo e opinión 
persoal:

O libro conta a histo-
ria de Val Valdés, unha 
muller que, tras pre-
sentarse e vencer un 
reality show, se con-

verte nunha descoñecida e rica empresaria. Moitos anos 
despois do seu éxito televisivo ten lugar un acontece-
mento que sacará á luz todo o pasado da protagonista. 
Así, o lector vai descubrindo pouco a pouco todas as caras 
de Val, dende a moza adolescente ata a empresaria de 
éxito, vendo nesta traxectoria unha vida chea de adversi-
dades, hipocrisía e persoas ruíns que loitan por un único 
obxectivo: sobrevivir.

Esta novela, gañadora do premio de Novela por Entregas 
La Voz de Galicia en 2015, ten todas as características 
para enganchar ao lector e mantelo coa intriga e a incer-
teza ata a derradeira liña.

A estrutura da obra foxe completamente da orde lineal 
cambiando de espazo, de tempo e de narrador en cada 
novo capítulo. Desta forma non logra só un dinamismo 
vertixinoso senón tamén crear a máxima expectación no 
lector, que se ve completamente enganchado pola com-
plexa trama da historia. A este dinamismo contribúen 
tamén os abundantes e ocorrentes diálogos, sempre car-
gados de emoción e que reafirman a comple-
xidade dos personaxes.

Resulta sorprendente a complexidade dos 
personaxes tendo en conta a brevidade da 
obra (tan só 132 páxinas). Todos eles contan 
cunha notable evolución ao longo da historia, 
pero a máis notable e sorprendente é, como 
non podía ser doutra forma, a de Val Valdés, 
a nosa protagonista. Esta personaxe, confor-
me se desenvolve a historia, cambia inten-
cionadamente a súa personalidade, formula 
opinións que lle son totalmente impropias, 
terxiversa información e xoga con todos os 
factores que pode (dende o seu ben pareci-
do corpo ata a súa condición de viúva) para 
adaptarse a cada situación proposta na his-

toria, sempre cun único propósito: sobrevivir. Pese a que 
parece imposible, estes constantes cambios da perso-
naxe son narrados con absoluto realismo. O feito de que 
o libro estea ambientado en Santiago de Compostela fai 
a historia mais próxima a nós e contribúe a este devan-
dito realismo.

Ademais da personaxe principal, a autora xoga cun am-
plo elenco de personaxes secundarias, (o fillo de Val, a 
súa sogra, o seu defunto marido, o seu mozo do insti-
tuto, entre outros), xogando a mostrarnos as opinións 
e actitudes que estes teñen cara a Val, e decidindo que 
cara desta mostra en cada situación. Vemos así a logra-
da recreación dunha clara hipocrisía, que no libro non é 
presentada como tal senón como un exitoso intento de 
sobrevivir nas múltiples adversas situacións que xorden 
na vida desta persoa.

A todos estes factores que fan o libro unha auténtica 
obra de arte súmase a inesperada e abraiante final. Na 
derradeira páxina, a 132, hai unicamente catro liñas. Catro 
liñas que descolocan toda idea que se puidese ter sobre 
a protagonista, catro liñas que cambian o libro enteiro e 
que constitúen o broche de ouro dunha historia que en 
ningún momento deixa de sorprender ao lector.

Recoméndolle o libro a calquera persoa á que lle gusten 
os libros realistas cun toque de misterio. É un libro apto 
para calquera, dende lectores experimentados ata aque-
les aos que lles custe mais pórse a ler, porque a histo-
ria que conta ten a capacidade de enganchar e é narrada 
dunha forma amena. Pode que a complexa trama sexa 
algo complicada de entender, e quizais por iso diría que 
2º da ESO (13-14 anos) é a idade mínima aproximada para 
poder entender e gozar deste libro.

 Noela Sanjurjo Carballeira
 3º ESO
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RAPEA, QUE A LINGUA NON PARA!

REGUEIFAS POLA GALIZA

A LINGUA NON PARA 
dende as vellas cantigas 
onde as Ondas do Mar de Vigo, 
as ondas do mar levado, 
xa falaban como eu falo. 
Dicía Francisco Añón  
“Esperta, adorada Galicia”, 
albiscando a alborada, 
a alba para a nosa fala. 
Os malditos prexuízos 
son coma unha Negra Sombra, 
que escurece a súa honra, 
pero aínda así, 
A LINGUA NON PARA! 
Porque na nazón de Breogán, 
que vas falar, castelán? 
Ao longo da nosa historia 
A LINGUA NON PARA!

Que por que falo galego? 
Porque é a miña lingua, 
porque tamén é a túa, 
porque vivo na Galiza 
e porque non me dá preguiza. 
Porque o fala a miña xente, 
iso sempre teno en mente. 
E sobre todo porque quero, 
por que non falar galego?

Cres, que es,  
máis pailán 
se non falas castelán? 
Non eres un paifoco, 
por falares connosco. 
Cres, que es, 

máis rústico por ter 
o galego como lingua 
dime, 
ti que queres ser? 
Non pareces un boubexo 
por falares o galego. 
Cres que o era Castelao 
por non falar castelán? 
Ou érao Rosalía 
por falar como quería?

Sexas de Santiago, 
de Viveiro ou de Tui. 
Veñas da Coruña, 
de Lugo, de Marín, 
de Ourense ou de Lalín. 
Aínda que vivas na cidade 
ou sexas do rural, 
escoita: A LINGUA NON PARA!

Dirás, 
que no instituto non o falas, 
porque as matemáticas, dalas, 
en castelán. 
Ensinaríanche 
a contar en inglés 
mais non sabes de onde vés. 
O galego é a túa lingua, 
é que aínda non o ves? 
Pois nas aulas, A LINGUA, 
TAMPOUCO PARA!

Cres que es máis guai 
por escribir en castelán 
no teu estado de Whatsapp. 
En vez de música galega 

prefires o reggaeton: 
por que razón? 
Chega outro século escuro 
cando apagas 
a pantalla do móbil, 
despois de chatear, 
con Uxía, con Brais e con Xián, 
pero só en castelán. 
Na túa conta de Instagram, 
no Twitter ou no Facebook, 
A LINGUA NON PARA! 
Aínda que che poñan trabas, 
FÁLAA!

Queremos que che quede claro 
que o galego hai que falalo. 
Así que na escola, 
na casa ou na rede, 
recorda, 
A LINGUA NON PARA!

 Labregos da linguaxe 
 Rosalía Soto Rey 
 3º ESO C

Para min isto está mal 
é que non vos dades conta? O galego 
está en diglosia, 
é que a ninguén lle importa?

Pois eu digo que o galego 
é unha lingua excepcional 
por que non estar na prensa? 
E ata nun documental.

Servizos coma o ensino, 
nos que falan castelán, 
ti fálaslle en galego 
e aínda lles parece mal.

Hai que aprender idiomas 
o galego é fundamental, 
inglés, francés ou chinés 
e ata incluso o castelán.

Esta lingua tan fermosa 
eu non quero que se perda 
hai que defender a lingua 
pero non hai quen o aprenda!

Ademais da nosa lingua 
moito patrimonio temos 
como a muralla lucense 
ou os bonitos museos.

Este é o noso deber 
como galegas e galegos 
a nosa lingua non para 
todos a falar galego!

Os galegos polo mundo 
inclúense neste lote 
falade todos galego 
hai que expandir o pegote!

Preguntaredes por que 
estou agora a regueifar 
pois porque é a nosa copla, 
o noso xeito de rifar!

Rifar rifo cos que non 
deixan avanzar camiño 
expanden malas noticias 
parecen un paxariño…

Quero vivir en galego 
por algo estou na Galicia! 
Defendo o meu idioma 
non ten ningunha malicia!

 Bolboretas 
 Laura Silva Castelo 
 3º ESO C

Primeiro Premio Do Manifesto Correlingua
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MITOLOXÍA GALEGA

Constantemente escoitamos falar de heroes mitolóxicos, 
seguramente algunha vez leriamos algún libro (aínda que 
fose para o colexio) relacionado coa mitoloxía grega, ro-
mana, exipcia...

Pero, algunha vez afondamos no marabillosa que é a 
nosa propia mitoloxía? As lendas que contaban os an-
ciáns, relatos de medo, de fantasía, historias propias 
dunha comarca... Pequenos anacos de cultura galega que 
ás veces pasan algo desapercibidos e que a xente non 
adoita coñecer; relatos rodeados de intriga normalmente 
situados nalgún lugar referente ao misterioso e feiticeiro 
verdor de Galicia.

Os tres primeiros son definicións e explicacións acerca 
dalgúns dos moitos personaxes tradicionais da nosa cul-
tura ós que a maioría da xente non coñece en profundi-
dade e que serán explicados con detalle. A última inter-
vención explicará un fenómeno denominado mal de ollo e 
algunha das medidas que se poden aplicar para que non 
nos afecte.

As feiticeiras:

En xeral unha feiticeira é unha muller que como ben o 
seu nome indica, elabora feitizos e normalmente adopta 
unha natureza malévola. Están relacionadas coas lavan-
deiras, estas habitan en certos ríos, sendo moi habituais 
no Miño.

As feiticeiras galegas efectúan a súa arte a través de mé-
todos e artimañas que recordan as empregadas polas fa-
mosas sereas da coñecida mitoloxía clásica, pero existen 
diferenzas que as distinguen.

A crenza relata que as persoas poden chegar a morrer 
afogadas de incumpriren algún aspecto e existen infor-
macións que alegan que as feiticeiras poden introducirse 
no corpo da vítima e tomar o control do su corpo.

Todo isto fainas ter certo parecido coas bruxas e as súas 
prácticas tamén poden ter que ver coa pesca, pois circu-
lan historias de diversos altercados: escasez de peixe, 
abaloar e ata afundir pequenas embarcacións.

As meigas:

As meigas galegas son mulleres que asinaron un pacto 
co demo e que son coñecidas tamén como bruxas. Nor-
malmente os termos bruxa e meiga tómanse como sinó-
nimos aínda que existen diferenzas claras que as distin-
guen, como por exemplo o feito de que as bruxas “ voen” 
ou que se lles atribúa un caracter máis malévolo e unha 
natureza perversa e enxeñosa. Representan a crenza no 
mal.

Á meiga popularmente atribuíronselle os trazos dunha 
muller anciá e de pouca fermosura, así como desdentada 
e de ollos pequenos; aínda que hai variantes que alegan 
que son mozas con diferentes graos de beleza.

Ás veces nalgunhas zonas confúndenas coas 
Sabias termo co que se poderían chamar ás 
meigas curandeiras.

Aínda que normalmente son portadoras de 
desgrazas, ás veces, a causa do seu poder, 
pode ser considerada alguén capacitado 
mesmo para conceder boa sorte ou actuar 
como curandeira. De feito, debido ao seu 
poder, de cando en vez, as persoas acoden a 
elas para levar a cabo curacións milagreiras 
ou para combater presenzas extranaturais, 
por exemplo o mal de ollo (do que falaremos 
máis adiante en profundidade). Outras ve-
ces algunhas meigas axudaban (nas vilas e 
aldeas situados preto do mar) a combater a 
escaseza de pesca.

O seu comportamento é oposto ó dos cristiáns pois ado-
ran ó demo, rexeitan o bautismo e celebran o día da morte 
de Xesucristo; certas fontes aseguran que son totalmen-
te incompatibles co sagrado. Por iso mesmo posúen a ca-
pacidade de voar xa que os “servos de Deus” non teñen 
esa capacidade e están destinados a morar en terra firme. 
Segundo a tradición para poderen voar as meigas preci-
san unha vasoira ou algún obxecto que as vincule á terra, 
así mesmo contan os mitos que as meigas untan o seu 
corpo cun ungüento e despois de pronunciar a frase “por 
riba das silveiras, por debaixo das carqueixas” emprenden 
o voo.

Ás veces xúntanse en determinados lugares, formando 
os coñecidos aquelarres (que son reunións de meigas co 
diaño).

64

CULTURA



Algunhas fontes din que é posible que as meigas sexan 
antropófagas; outras fontes insisten na súa capcidade 
para exercer o mal (recalcando a posibilidade de que se 
poidan perder obxectos pola súa causa ou de transpor-
tar a humanos polo ar) e que executan meigallos. Tamén 
existe a crenza de que as meigas poden metamorfosear-
se en abellóns, curuxas, arañas, cans, corvos, gatos ou 
mesmo moscas.

Pedrochosco:

Personaxe da cultura galega caracterizado como un home 
de barba branca e ademán amable.

Tense como a representacion do sono e como amigo dos 
nenos ós que engaiola con agarimos.

Como aspecto destacado dise que fai durmir especial-
mente ás raparigas servintes e impídelles facer os seus 
labores.

Aínda que existen varias versións de pedrochosco, al-
gunhas benignas e inofensivas e outras pérfidas e máis 
terroríficas, pedrochosco é un personaxe moi coñecido e 
que aparece en numerosas historias.

Mal de ollo:

É un conxuro maléfico procedente da ollada de certos 
individuos sobre outras persoas, animais ou facendas e 
caracterízanse por implicar danos materiais, desgrazas 
e doenzas nos mellores casos; aínda que nas peores cir-
cunstancias tamén pode conducir á morte do afectado, 
isto coñecese polo nome de alloado.

En Galicia son numerosas as maneiras de nomear esta 
doenza, entre as cales atópanse: frida de ollo, má fada, 
ollada, mal de envexa, más miradas, maus ollos... e máis 
denominacións que son vinte en total. Isto demostra que 
o mal de ollo é unha doenza moi coñecida entre os ga-
legos. En case todas as ocasións o principal culpable da 
adquisición da ollada é a envexa, non tanto como senti-
mento, senón máis ben como unha acción que vai consu-
mindo á persoa.

Normalmente execútano adultos aínda que de vez en 
cando son crianzas, pero estas frecuentemente son as 
vítimas.

Noutros casos apúntase que os causantes poden ser ta-
mén a lúa e o sol, este último polo seu carácter destruti-
vo (pode queimar a pel, pode secar a terra...) e nos dous 
casos pola súa forma significativamente parecida á dun 
ollo. Dise que o mal de ollo pódese adquirir despois dunha 
exposición prolongada ós seus raios.

Ten a capacidade de afectar á mente e causar desgrazas, 
murchar árbores, romper obxectos ou alterar a orde na-

tural das cousas; esta capacidade pode ser voluntaria ou 
involuntaria, pois algunhas persoas que xa posúen a olla-
da poden transmitila se ollan a outro ser, aínda que se di 
que o uso de lentes minora dita acción. É considerado un 
comportamento habitual das MEIGAS xa anteriormente 
mencionadas.

Acerca do mal de ollo tamén hai relatos en África, Esco-
cia, Córsega e no Próximo Oriente.

Ademais das persoas que posúen de nacemento esta ca-
pacidade, hai outras que a chegaron a adquirir; de feito 
hai algunhas receitas que se di que aportan a capacida-
de de exercer a ollada, este tipo de crenzas xa se podían 
achar en manuais alemáns do século XV.

Aínda que nalgunhas culturas detéctase a unha persoa 
que exerce o mal de ollo polos seu aspecto físico, en 
Galicia o seu físico é normal, exceptuando os ollos que 
adoitan ser grandes e expresivos ou unha mirada intensa, 
forte, daniña, abrasadora...

As medidas que se adoitan tomar para prever o mal de 
ollo son, entre moitas outras:

•	 Untar os porcos con allo para libralos de olladas 
perigosas

•	 Cravar unha cruz de madeira (ou poñer unha coroa 
de allos - o allo é un forte amuleto contra estes 
males-) no fondo da pía na que se come xunto con 
outros amuletos

Outros amuletos son:

•	 As cordas de sete nós

•	 Un corno de carneiro

•	 Un dente de porco bravo

•	 Unha figa

 Ailén García Fernández 
 2º ESO A
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CRÓNICA DO ACTO EN HOMENAXE A Mª XESÚS JUANATEY

O pasado 16 de xaneiro ás 7 da tarde tivo lugar no salón 
de actos no IES Antonio Fraguas unha homenaxe á que 
fora profesora deste instituto, Mª Xesús Juanatey, finada 
hai un ano. Pola súa gran implicación co centro e coa súa 
biblioteca e a súa gran calidade humana decidiuse que 
se poría o seu nome á biblioteca. Neste evento non só 
participou toda a actual comunidade educativa (directiva, 
profesorado, alumnado) senón que tamén estiveron pre-
sentes antigos profesores e alumnos e tamén membros 
da familia da homenaxeada.

O acto abriuno o Director do centro que, nun breve discur-
so, gabou a dedicación da homenaxeada cara o instituto 
dende o a 1988, ano en que chegou. Tamén explicou bre-
vemente de quen partira a proposta de organizar o acto 
que nos ocupa: os Equipos de Biblioteca e Normalización 
Lingüística. Finalmente, agradeceu a todos os presentes 
a participación no acto.

Acto seguido, tomou a palabra o Vicedirector que para a 
ocasión escribira unha historia na que repasaba os prin-
cipais fitos da historia da biblioteca do centro na que 
tanto colaborara Mª Xesús Juanatey. Puidemos escoitar 
como se comezou a biblioteca, nun principio totalmente 
baleira; como se organizou; como chegou a ela o primei-
ro ordenador; como se colocaron os armarios que hoxe 
en día atopamos nela. Salientouse como todo canto se 
conseguiu se debeu en boa parte á axuda desinteresada 
de moitas persoas. Tamén se lembrou todo canto fixo a 
homenaxeada pola biblioteca; non só como logrou mo-
dernizala presentando un proxecto á Consellaría, senón 
que tamén como tentou levar a literatura ás aulas e ás 
familias mediante iniciativas como as mochilas viaxeiras. 
Ademais, destacáronse o entusiasmo e os valores que 
Juanatey transmitía en todas as actividades que realiza-
ba. O Vicedirector concluíu a súa intervención cunha cita 
do poeta latino Ennio que recolle Cicerón no seu tratado 

DESTINO: NOVA YORK

“Viaxar é un exercicio con consecuencias fatais para os 
prexuízos, a intolerancia e a estreiteza da mente”.  Esta 
é unha das frases que mellor define o que descubrín via-
xando, xa que viaxar me fixo moito máis tolerante en to-
dos os aspectos.

Saír da miña zona de confort e deixar atrás a miña fa-
milia, os meus amigos e a miña vida aquí en Galiza non 
foi nada fácil, pero si algo que repetiría e teño pensado 
repetir moitas veces máis por varios motivos. Viaxar fíxo-
me madurar e desenvolver a capacidade de ter unha opi-
nión propia. Axudoume a ver as cousas dende diferentes 
perspectivas, a sacar as castañas do lume sen depender 
de ninguén máis que de min;  a darme conta de que das 
cousas malas tamén se aprende e que de algo malo, case 
sempre se saca algo bo. Resumido en poucas palabras, 
fíxome medrar.

Marchar con 16 anos soa a Estados Unidos dábame medo. 
Recordo o verán antes de marchar como se fose onte, e 
recordo que non había nin un día no que non pensase no 
feito de non ver á miña familia e aos meus amigos nun 
ano, porén despois sorprendeume o feito do ben que o 
asumín. Collín o avión convencida de que ía chegar alá e 
ía coller outro de volta, pero fixen a promesa de aguantar 
e foi o mellor que puiden facer. Foi o mellor ano da miña 
vida, cargado de cousas boas e tamén algunha mala. Ti-
ven que afrontar moitas cousas que nunca pensei que 
tería que afrontar, e tiven que facelo soa; o que me fixo 
moito máis forte. Coñecín xente de moitos países e vivín 
experiencias incribles. Hai moitas cousas que agradezo 
desta viaxe, pero se tivese que escoller unha, diría que o 

mellor de todo esa gran aprendizaxe que realicei e o fei-
to de descubrir alá ao que me quero dedicar nun futuro 
grazas aos programas de voluntariado nos que participei. 
Grazas a esas horas de voluntariado que nun principio 
eran obrigatorias pero que despois facía por propia von-
tade, sei que quero ser educadora social. 

Así que..., se tedes a oportunidade, viaxade, descubride 
lugares, xente e novos costumes; porque nun principio 
pode que todo iso dea medo, pero ao fin todos os aspec-
tos negativos que lle poidades atopar, convértense en 
positivos.

 Marta Gil Paramos 
 2º Bach C
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Sobre os deberes. Esta foi expresamente traducida e lida 
en castelán xa que María Xesús Juanatey era profesora 
desta lingua, e nesta tamén a recollemos nós:

Quien enseña enciende con su vela otra, 
mas por encender la lumbre a la ajena 

no alumbrará menos la suya propia.

O seguinte en subir ao escenario foi Andrés Romarís, pro-
fesor de Lingua e Literatura Castelá no instituto e com-
pañeiro de Mª Xesús Juanatey entre o 1988 e o 2015, que 
sería o condutor do acto e que nesta primeira intervención 
súa pronunciou algunhas palabras sobre a súa compañei-
ra. Este, ademais de mencionar as facetas xa citadas, 
explicou a felicidade da homenaxeada cando soubo que 
no centro se impartiría a modalidade artística do Bacha-
relato e o seu compromiso cara a materias relacionadas 
co teatro como Artes Escénicas. Tamén destacou a súa 
enteireza fronte as adversidades, o seu compañeirismo, 
a súa vocación como docente,...

Nese momento comezaron as actuacións culturais. Tiven 
a honra de ser o primeiro destas ao subir ao escenario a 
ler un poema, “Educar”, no que se nos fala de como, tras a 
morte, os mestres seguen vivos naquelas mentes ás que 
lles transmitiron coñecementos. Tras este, un grupo de 
alumnos do Bacharelato de Artes xunto co profesor Pablo 
López interpretaron a peza “Os teus ollos” de José Castro 
“Chané”, compositor galego do Romanticismo que musi-
cou algúns poemas de Curros Enríquez co que mantiña 
unha estreita relación.

Rematada a fermosa actuación tocoulle a vez a Charo 
Iglesias, antiga alumna de Mª Xesús Juanatey que nos 
contou algunhas da súas experiencias con esta. Referiu-
nos como ela mantiña unha relación de proximidade cos 
alumnos, de ti a ti; como conseguía transmitir as súas 

ganas ao alumnado. Foi quen de organizar un grupo de 
teatro no que reunía moi distintos mozos. Sempre cría 
que os seus alumnos chegarían a grandes cousas e im-
pulsábaos a elas.

Para continuar co acto, os alumnos do Bacharelato de Ar-
tes e o profesor Pablo López Campo volveron interpretar 
unha canción, neste caso “Negra sombra” coa letra do 
poema rosaliano, cantándoa o profesor de filosofía Xa-
bier Prieto. Este máis outra ex-alumna, Sara, protagoni-
zan a seguinte intervención. Esta última contounos como 
Mª Xesús Juanatey sabía transmitir aos seus alumnos a 
paixón que sentía polas letras e a poesía. Acto seguido, 
leunos un dos primeiros poemas cos que se atopou nas 
clases da homenaxeada, o celebérrimo “Ítaca”, do poeta 
grego Cavafis, que sinala que o importante é o camiño 
non a meta. Pola súa banda Xabier Prieto explicou como 
a homenaxeada era quen de conseguir que a xente se 
comprometese en distintos proxectos. Hai moitas das 
súas facetas que habería que destacar: como compañei-
ra, como amiga, mesmo como nai aconsellando e sendo 
moi amable con todos.

A seguinte participante foi a xornalista Tareixa Navaza, 
que formaba parte do Club da Libreta. Esta destaca da 
homenaxeada o seu amor pola literatura, polos libros, 
pola vida. O seu compromiso víase nos máis diversos ei-
dos desde a loita por unha educación máis xusta ata o 
apoio aos profesionais da interpretación galega. Tareixa 
Navaza lembra as viaxes que xuntas fixeron co grupo 
da “furgo”, durante os cales sempre quedaba patente o 
amor de Mª Xesús pola literatura. Logo disto, unha anti-
ga profesora do instituto, María, subiu ao escenario para 
ler un pequeno poema de Nimbos, obra de Xosé María 
Díaz Castro. Por último, para cerrar o evento, mentres a 
banda tocaba proxectouse un vídeo no que se recollían 
algunhas fotos da homenaxeada.

Rematada a cerimonia no 
salón de actos, os asisten-
tes desprazámonos ata a 
biblioteca para ver como 
se descubriu a placa que 
indicaba que a biblioteca 
do centro pasaría a cha-
marse Mª Xesús Juanatey 
en adiante. O honor disto 
recaeu por protocolo no 
Director. Descuberta a pla-
ca os asistentes puideron 
gozar duns pinchos no hall 
do instituto antes de vol-
veren aos seus fogares.

 Enrique Salvado Vigo
 2º Bach C
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OURO BRANCO

En xullo de 2017 un iceberg xigante do tamaño de dez ve-
ces Madrid desprendeuse do Ártico. A este iceberg segui-
rao outro, logo ducias, centos, miles.

O xeo decrece no Ártico. Hai científicos que cren que non 
quedará nada en 2100. Outros adiantan as predicións a 
dentro de 20 a 35 anos en verán.

Obsérvanse glaciares desxeándose e fiordos que xa non 
sempre se conxelan en inverno como sucedía hai 100 
anos. Pero non só hai menos xeo en extensión, senón en 
grosor. AS tres cuartas partes do volume que había en 
1979 non existen.

As terribles consecuencias deste acelerado desxeo no 
Polo Norte son sumamente coñecidas, por citar algunhas:

• Aumento do nivel do mar, que avanza a un ritmo de 3,2 
milímetros anuais na última década ameazando zonas 
costeiras baixas.

• Modificación da salinidade do mar, alterando as corren-
tes mariñas.

• A retirada do xeo a favor da auga reduce a capacidade 
da rexión de rebotar radiación solar, fai que se quente 
aínda máis e retroalimente o desxeo, o que pode fran-
quear o paso a patóxenos, algúns vidos do pasado.

• Condicións climatolóxicas extremas en distintas partes 
do mundo xunto con fenómenos meteorolóxicos extre-
mos que se van dar máis frecuentemente.

• Aumento dos niveis de contaminantes, como o mer-
curio.

• Liberación de grandes cantidades de metano (un gas 
de efecto invernadoiro) atrapado na codia terrestre 
baixo os xeos eternos de Groenlandia.

A pesar da distancia que separa a España do Ártico, un 
cambio sobre o ecosistema desta rexión polar encargada 
de refrixerar o planeta afectaría directamente sobre a Pe-
nínsula Ibérica.

Pero centrémonos en Galicia. Un aumento xeneralizado 
das temperaturas ao mesmo tempo que descenden as 
precipitacións, máis días e noites cálidas e menos xea-
das invernais, son as principais consecuencias ás que se 
enfronta Galicia cara ao 2050, pouco máis de 30 anos, se 
a temperatura do planeta sobe dous graos nas próximas 
tres décadas.

Tamén afectaría e en consecuencia debería replantearse 
o calendario de cultivo de produtos da horta, como a pa-

taca ou as árbores froiteiras que retrasarán a súa flora-
ción máis de 20 días en 3 décadas.

A subida das temperaturas nos próximos anos obrigará 
aos agricultores galegos a adiantar ata dous meses a 
sementa das colleitas e a optar por especies resistentes 
para soportar a calor e a falta de auga. Os viñedos veran-
se gravemente afectados polas escasas precipitacións, 
e o posible cambio nas propiedades da terra afectaría á 
calidade da uva. As consecuencias negativas tamén se 
estenderían á pesca e ao marisqueo ao reducirse as cap-
turas de mexillón ou sardiña debido á subida do nivel do 
mar.

Finalmente, o impacto do cambio climático chega incluso 
ata os incendios, que van cambiando ao longo dos anos, 
sendo cada vez máis virulentos e máis devastadores, en 
dez minutos convértese un pequeño lume nun incendio 
descomunal. Ademais, a tempada de incendios irá au-
mentando e prolongarase dende marzo ata outubro.

Pero o que máis aterroriza non son estas futuras conse-
cuencias do desxeo do Polo Norte senón que para algún 
sexa unha boa noticia que o xeo se derreta. Este desxeo 
é visto por moitos como unha gran oportunidade para 
explotar recursos naturais. No Ártico hai reservas pe-
troleiras por 90.000 millóns de barrís, ademais de gas e 
minerais, podería dicirse que alberga un 20% ou 30% do 
petróleo e gas do mundo aínda sen descubrir.

O cambio das rutas marítimas, son unha tentación. Uti-
lizar novas rutas acurtaría as distancias entre portos de 
América do Norte, Europa e Asia.

Resumindo, o cambio climático beneficiaría as industrias 
do petróleo, gas e navieras entre outros.

Hai potencias mundiais que teñen postos os seus ollos 
e intereses nesta marabillosa zona do planeta e no seu 
subsolo.

A pesar de que existe o chamado “Consello do Ártico” for-
mado por Canadá, Rusia, Noruega, Dinamarca, Islandia e 
outros países como observadores (entre eles España), a 
ambición humana e os sempre intereses económicos fan 
que o futuro do Polo Norte penda dun fío. O que está en 
xogo non é cousa de pouco, trátase da destrución dun 
ecosistema clave para a supervivencia do planeta.

 Jimena Ballesteros Calleja 
 2º ESO D 
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Este bicho, tamén chamado avespa asiática, está a aca-
bar con moitas das abellas en Galiza, o que é un gran pro-
blema medioambiental. Tamén se alimenta de froita e 
prexudica os agricultores.

Trátase dun insecto de gran tamaño que captura abellas 
principalmente ademais de outros insectos para alimen-
tar as larvas; o seu modus operandi consiste en sobrevoar 
a colmea e pillar á abella cando entra ou sae. As avespas 
adultas aliméntanse de froita madura e do néctar das 
flores como as avespas comúns pero en maior cantidade, 
ao seren considerablemente máis grande. É unha especie 

OS PERIGOS DO GLIFOSATO

A INVASIÓN DA VELUTINA

En moitas ocasións, 
non nos paramos a 
pensar no que real-
mente conteñen os 
alimentos de orixe 
vexetal que comemos 
ou o dano que ocasio-
na o seu cultivo; aquí 
traémoslles unha 
pouca información 
sobre un dos herbici-

das máis de actualidade e moi popular no noso país. O 
glifosato é un herbicida que se usa para a eliminación 
de herbas e arbustos nas plantacións agrícolas. Empré-
gase nas plantacións de transxénicos que o resisten. Foi 
creado pola multinacional Monsanto na década dos 70 co 
nome de Roundup. É un produto eficaz, rápido e barato e, 
por iso, é o máis estendido en Galicia.

Pero tamén está no punto de mira debido aos seus po-
tenciais perigos para a saúde e o medio ambiente. Aínda 
así, a directiva da UE sostén que non é prexudicial nas 
persoas e por iso en decembro de 2017 aprobou o seu uso 
durante 5 anos máis, a pesar de afirmar que si afecta a 
vida acuática. Por outra banda, a OMS clasificou o glifo-
sato como posiblemente canceríxeno para o ser humano 
tras experimentos con animais, para os que é canceríxe-
no. Ademais disto, hai sospeitas de que é tóxico para a 
reprodución e de que altera o sistema endócrino. Máis 
alá dos seus probables efectos nas persoas, ao empregar 
esta substancia redúcese a cantidade e diversidade de 
plantas, o que afecta aos polinizadores.

As persoas inxerímolo en múltiples produtos agríco-
las que foron tratados co glifosato así como no mel, ao 
transportalo as abellas que estiveron en contacto con 
herbas tratadas co herbicida en cuestión.

O testemuño do apicultor Jesús López Pernas dinos que 
o glifosato aplicado nun eucaliptal a 100 metros da súa 
explotación de colmeas acabou con dez delas; tamén 
contou que na zona na que se botou xa non se ven le-
bres e a herba está queimada. Non obstante, hai estudos 
australianos que mostran que non afecta directamente 
as abellas tras días de exposición continuada.

A Axencia Galega de Apicultura denunciou os efectos 
colaterais do glifosato, que é usado incluso pola admi-
nistración pública. Certas fontes pensan que o produto, 
aínda que non as mata, afecta as abellas facéndoas máis 
lentas e torpes no seu traballo.

As alternativas ao uso masivo do glisofato poderían ser 
promover a agricultura ecolóxica arrincando as malas her-
bas con outros métodos ou en todo caso con un herbicida 
alternativo. Mais se non se prohibe, é difícil evitar o seu 
uso nalgúns ámbitos, debido á súa enorme rendibilidade 
en moitos sectores; por exemplo, para a deputación de 
Ourense é arredor de 495.000 € máis barato limpar as 
marxes das súas estradas usando o glifosato que usando 
métodos mecánicos.

Por outra banda, a compra-venda do herbicida está moi 
controlada: necesítase ter un carné que se obtén facendo 
un curso e faise un seguimento desde o punto de venta 
ata envases baleiros.

Na nosa opinión debería primar a saúde das persoas e o 
coidado do medio ambiente antes que os intereses eco-
nómicos, pero os políticos non adoitan interesarse neste 
tipo de cuestións.

 Ismael López Becerra 
 Xacobo Insua Mariño 
 1º de Bach
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É curioso como un termo que podemos escoitar tanto 
como “democracia” teña un significado tan amplo. Se-
mella que é o lema de tódolos partidos e movementos 
políticos que se desenvolven na actualidade, xunto con 
outras palabras tamén moi repetidas como “liberdade”, 
“pluralidade”, etcétera. É tamén interesante como na 
nosa sociedade, que se proclamou a si mesma aberta, se 
produciron tan recentemente movementos como o 15 M 
ou “Occupy Wall Street”, que reclamaban, entre outras 
cousas, máis democracia. É unha expresión estraña, pois 
case todos esperariamos dun sistema que fose ou non 
democrático, sen gradación ningunha. A fin de contas, o 
goberno depende do voto, e este está condicionado polo 
que di a xente. Pero seguíanse escoitando eses berros 
que, xunto con promesas de cambio e novas agrupacións 
políticas, irromperon de forma repentina no panorama 
nacional. Xa era bastante anómalo aquel desafío ao bi-
partidismo, como para engadirlle por riba mecanismos 
como aqueles “círculos” e asembleas cidadás. Máis tar-
de viñeron as eleccións municipais e semellaba que algo 
cambiara de verdade, coas vitorias de formacións como 
Ahora Madrid, Barcelona en Comú ou as Mareas Atlánti-
cas, no caso de Galicia. Pero, que era o que traían? Por que 
se facían chamar tan orgullosamente partidos en contra 

do “Establishment”? A resposta xace, entre outras, na 
participación cidadá.

Para entender como se chegou a este punto hai que 
retroceder a aquel 15M tan cheo de esperanza. Ante as 
consecuencias da crise do 2008, desamparados por unha 
clase política incompetente e sobre a que xa caía a som-
bra da corrupción, foron as asociacións de consumidores, 
os sindicatos e demais formacións heteroxéneas as que 
se manifestaron na Praza do Sol. Todas tiñan en común, 
ademais dos seus obxectivos, que eran de orixe popular. 

É A PARTICIPACIÓN CIDADÁ UNHA FORMA VIABLE  
DE FACER POLÍTICA?

diúrna procedente do continente asiático ata o norte da 
India e as montañas de China, onde hai unha tempera-
tura similar á do oeste de Europa, por iso se adapta ben 
aquí. É característico desta especie o seu tórax e abdome 
de cor negra, agás o cuarto segmento, de cor amarelo.

Chegaron a Galiza en 2012, cando se descubriron os pri-
meiros niños en Burela e O Rosal. Agora, están estendi-
das pola maioría de concellos galegos e no ano 2016 xa 
había máis de 1200 niños. Como ben ilustran estes datos, 
esténdese moi rapidamente.

As medidas que se toman desde a Xunta son un “Plan de 
vixilancia e control” e chamar ao teléfono 012 cando se 
vexa un niño para que vaian retiralo os especialistas. Aín-
da así, estas medidas case non solucionan nada, polo que 
cada un fai a guerra pola súa conta. Hai empresas que 
retiran os niños a cambio de arredor de 60 €. Por outra 
banda está a cuestión das trampas caseiras e múltiples 
métodos, por exemplo: decapitalas, usar paneis eléctri-
cos ou fabricar trampas caseiras nas que se mete un lí-
quido (como vermú ou viño) que as atrae e á vez mátaas. 
Por outro lado, tamén existen trampas comerciais con un 
líquido especial que as mata. Outra boa maneira de loitar 
contra a avespa asiática e eliminar a raíña, xa que sen ela 
desaparece o seu niño.

Os dous últimos veráns houbo tantas chamadas aos 
bombeiros por este tema que quedaron saturados, e que 
se houbese un incendio ou outro problema maior non te-
rían traballadores dabondo para actuar. Pénsase que se 
segue estendéndose a este ritmo acabará por non haber 
efectivos suficientes e haberá que idear outro sistema. 
Incluso houbo niños en fachadas de edificios do centro 
de Santiago.

Para eliminar as colonias, os bombeiros inxéctanlle un 
insecticida moi potente e despois quéimase ou conxélase 
para eliminar as larvas que poden quedar no interior. Esta 
operación realízase de noite porque polo día hai insectos 
fóra e poden crear rapidamente outro niño.

Pode ser perigosa para os humanos se atacan en gran nú-
mero, como o caso do veciño do Porriño que faleceu. Se 
ataca en solitario non é máis perigosa que unha avespa 
común, só que é máis doloroso ao inxectar maior cantida-
de de veleno. Só serían mortais en caso de alerxias.

 Ismael López Becerra 
 Xacobo Insua Mariño 
 1º Bach
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Entón, é normal que deste episodio saísen outros move-
mentos de carácter similar, coa a democracia aberta e a 
participación constante e activa por parte dos cidadáns 
como bases. Esta última, como o propio nome indica, é 
a intervención da cidadanía de forma directa na política. 
Lendo esta definición simple, un podería pensar que, en 
realidade, isto ocorre en calquera democracia (é o go-
berno do pobo, despois de todo) ou, canto menos, nas 
formas abertas e directas da mesma. Mais, a diferenza 
delas, na participación cidadá non median a Administra-
ción nin os partidos políticos, senón que son os electores 
os que deciden mediante referendos, plebiscitos ou, no 
caso de partidos como Podemos ou as Mareas en Espa-
ña, asembleas. Para nós, acostumados á representación 
parlamentaria, pode parecer estraño, pero o certo é que, 
no seu berce heleno, a democracia recollía estas ideas. Se 
ben é certo que hai moitos teóricos que defenden o seu 
uso a nivel máis amplo (incluíndo a supresión dos Esta-
dos e outras ideas que se achegan ao anarquismo e ao 
cooperativismo), neste artigo centrareime na súa dimen-
sión urbana.

Aínda que se pode considerar que, mediante a elección de 
representantes, o pobo xa participa no goberno, moitos 
opinan que este sistema crea unha distancia entre o ci-
dadán e a política. Creo que non é necesario pararme nes-
ta cuestión, pois todos coñecemos os mecanismos que 
existen entre as clases políticas para gañar e manterse 
no poder, que abranguen dende as mentiras na campaña 
electoral ata o financiamento de medios de comunicación 
afíns ás súas políticas. Tamén hai que facer fincapé no 
feito de que, desde un despacho no concello, costa moito 
facerse unha idea do que é vivir o día a día como o resto 
do vulgo. Ademais,entran aquí os intereses económicos 
de empresas, concesións e demais vocabulario que os es-
pañois xa identificamos coa corrupción.

Pola contra, se é a cidadanía a que toma directamente 
as decisións, atenderá irremediablemente aos seus inte-
reses e tratará de resolver os problemas que padece. Do 
mesmo xeito, redúcese drasticamente a influencia que 
exercen os “lobbys” e outros grupos de presión empresa-
rial. Porén, para que este sistema se leve a cabo con éxito, 
fai falta un electorado tremendamente formado e com-
prometido. Por un lado, élles necesario un profundo coñe-
cemento non só das cuestións a tratar, senón das formas 
de tratalas e das posibles implicacións que traerían estas 
solucións. En contraposición, unha serie de representan-
tes poderían erguer unha estrutura tecnocrática que ser-
vise para levar a cabo a tarefa do goberno coa máxima 
experiencia posible, grazas ao seu amplo coñecemento 
e dominio profesional da mesma. Do mesmo xeito, sería 
moi necesario, sobre todo nestes tempos nos que xa nos 
comezamos a familiarizar con termos como “posverda-
de” ou “bulo”, ter un especial coidado fronte á manipula-
ción periodística ou informativa, que pode afectar a unha 
parte ampla da poboación e xa ten causado estragos sen 
necesidade de recorrer ás iniciativas populares. En defini-

tiva, faise imperativa unha cultura democrática moi for-
te, difícil porén de adquirir e que, no caso dunha España 
que era unha ditadura tan só corenta anos atrás, está en 
interdito.

Unha das formas de participación cidadá máis comúns 
durante os últimos anos foi a dos orzamentos participati-
vos. A pesar de que xurdiu en Brasil durante os anos 80 e 
se foi estendendo por moitas cidades (París, Nova York...) 
e mesmo países (Portugal) do hemisferio occidental, non 
chegou a España ata hai relativamente pouco tempo. 
Como se pode intuír, consiste en destinar unha parte do 
produto interior da cidade ao cumprimento de propos-
tas e achegas por parte dos electores. A esta iniciativa 
sumáronse unha gran cantidade de concellos como Ma-
drid, A Coruña e mesmo Santiago de Compostela. Non 
obstante, o que, por unha parte, pode ser unha medida 
que axude a fomentar a actividade e a comunicación di-
recta entre a Administración e o público, tamén pode ter 
consecuencias sobre os fondos dos que dispón o conce-
llo. Actualmente, as porcentaxes son bastante baixas 
(100.000.000, 3.000.000 e 1.100.000 de euros durante 
o 2017 nas cidades anteriormente nomeadas, respectiva-
mente), polo que o risco é menor, e os resultados seme-
llan ser positivos. Porén, non se pode ignorar que existe 
a posibilidade de que estes investimentos non acaden 
o seu máximo rendemento. Non por incompetencia, nin 
moito menos maldade, por parte da persoa que propón, 
senón debido a que, a fin de contas, un cidadán dificil-
mente vai ter a visión xeral que dá a alcaldía, ou a expe-
riencia que proporciona esta posición. Ademais hai que 
considerar, por unha parte, que en determinadas cidades 
divididas en barrios ou distritos, estes poden ter distintas 
necesidades, que mesmo entran en conflito ás veces.

Mais, a pesar de todo, sempre se pode contar coa apro-
bación e a representación cidadá, ou iso é o que cabería 
agardar. O certo é que, para que realmente se vexa o aval 
do electorado, fai falla unha mobilización case continua 
ou, como mínimo, cunha frecuencia superior á normal. 
Gran parte da comunidade, en realidade, non pode ou non 
quere (e ten dereito a iso) participar en asembleas, vo-
tacións ou referendos con tanta regularidade. Entraríase 
entón no debate da representación, pois aquí non vota 
a maioría, senón quen está activo na política (xa que ás 
veces pode resultar complicado decatarse de que estas 
votacións existen nun primeiro lugar) ou ten a posibili-
dade de facelo (debido a que, por razóns loxísticas, es-
tes procesos fanse comunmente de forma telemática). 
Independentemente das opinións que isto poda suscitar, 
hai que recoñecer que se dan casos ben curiosos mesmo 
en Santiago (un concello duns 100.000 habitantes), onde 
1.350 electores decidiron o destino de 1.000.000 de euros 
no ano 2017. En realidade, é a loita entre a comodidade 
que supón decidir cada catro anos a quen deixar o cargo e 
a necesidade de exercer o voto en cada cuestión.

Só queda preguntarse cal é a efectividade real da partici-
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pación cidadá. Ata o de agora, é difícil xulgar porque hai 
que discernir ata que punto se lle deu poder real a esta 
opción. Non esquezamos que en ningún concello se subs-
tituíu a alcaldía por unha asemblea, e todos os procesos 
mencionados anteriormente estiveron controlados pola 
administración e baixo unha porcentaxe do orzamento 
moi reducida. De tódolos xeitos, semella que o fenóme-
no deixou resultados máis ben positivos. Xa desde un 
principio, a transparencia é case total, pois poden consul-
tarse tanto as propostas como os fondos dedicados ás 
mesmas moi facilmente. No caso de Santiago, estas in-
clúen medidas tanto para a construción de infraestrutu-
ras como para a planificación de eventos. Se ben é certo 
que a porcentaxe de participación non representa a unha 
maioría da municipalidade, tamén hai que destacar que 
as necesidades básicas xa están cubertas polo equipo de 
goberno e, polo tanto, estas achegas deberían ser vistas 
como o que realmente son: proposicións para axudar a 
mellorar a súa xestión, e que exista unha comunicación 
e un vínculo directo entre a cidadanía e o goberno da ci-
dade. O exemplo a gran escala que máis se aproxima a 
isto seguramente sexa a democracia directa dos cantóns 
suízos, pero segue estando demasiado afastado do noso 
caso como para facer comparacións. A isto súmase o fac-
tor da novidade,que pode alterar tanto para ben como 
para mal a experiencia, pois na maioría das cidades estas 
medidas tomáronse no medio das lexislaturas dos gober-
nos formados despois das eleccións do ano 2015. Así con 
todo, non se pode negar que esta opción, ou máis ben o 
feito de que exista e estea impulsada polas institucións, 
é signo da política máis democrática e aberta que, en re-
sumidas contas, se propoñían os partidos e agrupacións 
que agora a impulsan.

En definitiva, quizais sexa un pouco pronto como para de-
terminar as consecuencias e os efectos que en xeral su-
pón a participación cidadá. A nivel político, aínda gardan-

do evidentemente as distancias; éntrase no vello debate 
que acompaña á democracia en si mesma: darlle o poder 
a un pobo que descoñece o goberno, ou a un goberno que 
descoñece o pobo. De feito, non creo que este sexa un 
cambio tan profundo como queren facer crer tanto de-
tractores como defensores. Non é nin o principio da revo-
lución anarquista, nin o milagre que ven reparar todas as 
desfeitas causadas polo réxime do 78. Algúns, no aspecto 
económico, falan de desbaldido pero, malia o risco de ser 
un feble argumento, creo que outros poderían responder 
“para malgastar, antes nós ca os políticos”, e non lles fal-
taría razón. Porén, eu inclinaríame de parte dos que din 
que o máis importante é o propio aspecto social. Agora 
os cidadáns teñen un poder innegablemente real e, de 
forma máis importante, directo sobre os asuntos que lles 
afectan na vida cotiá. E, aínda que non vote unha maioría 
da cidadanía, si é certo que a que o fai adoita sufrir estes 
problemas ou, mellor incluso, estar atenta e preocupada 
polo desenvolvemento da política da cidade.

O que si é obvio, é que este novo sistema supón un sopro 
de aire fresco a unhas institucións que a cidadanía xa per-
cibe como desgastadas. O experimento, sen dúbida, é do 
máis interesante a moitos niveis, e é posible que revele 
verdades de nós como cidadáns, ademais de proporcio-
narnos unha visión interna, aínda que superficial, do que 
supón a xestión da urbe. A polémica, como a que acom-
paña a case todas as medidas de carácter político, e máis 
nestes tempos revoltos, está servida. Para algúns é un 
símbolo de apertura e de renovación dun sistema preto á 
morte, mentres que para outros é a última parvada “pro-
gre”. Argumentos non faltan en ningunha das posturas,e 
será curioso ver a quen lle dá a razón o tempo.

 Fermín Caamaño Louro
 2º Bach

1984

Todo libro necesita unha recensión para resolver os mis-
terios que garda máis alá das páxinas, como leremos a 
continuación.

Neste artigo intentarei resolver algunhas dúbidas res-
pecto ao escritor Eric Arthur Bail, coñecido como George 
Orwell. Nacido en Motihari (India), colonia inglesa, mo-
rreu en Londres o 21 de xaneiro 1958. Comecemos.

Winston, un home de mediana idade vive nun Londres 
ficticio dominado por un estado totalitario e dirixido por 
unha figura chamada “Gran irmán”. Traballa nun organis-
mo censurado, refacendo artigos, revista, libros, etc.

Realiza sempre unha rutina asfixiante e a medida que 

avanza o libro, o protagonista empeza a recordar o mun-
do antes de chegar a organización dominante “O partido” 
(profundizaremos máis adiante sobre “O partido”).

Agora o mundo divídese en dous grandes bloques: O pri-
meiro chamado Oceanía abarca Reino Unido, Estados 
Unidos, certas zonas de Europa e Norte de África; Eurasia 
que abarca zonas do Leste de Europa, zonas do centro e 
Leste de Asia.

Están en guerra constantemente (ata que se aclara se 
realmente a guerra é ficticia ou non).O partido usa todo 
tipo de métodos para censurar e como eles din “vapori-
zar” a todo o mundo que poida realizar calquera protesta 
contra a ditadura.
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Os métodos de control das mentes e dos actos son moi 
diversos. A través da educación os gobernantes transmi-
ten aos estudantes valores fanáticos respecto ao “Gran 
irmán”, chegando a delatar ata os seus pais.

O partido e a policía do pensamento utiliza todo tipo de 
cámaras e altofalantes para controlar o mínimo contra-
tempo ou irregularidade con todas as súas forzas .

Crean unha nova linguaxe chamada “Novalingua” que é 
creada co fin de que a poboación do futuro non poida ex-
presarse nin pensar, xa que non terían a forma de facelo.
Winston empeza a ter unha relación afectiva cunha mu-
ller do partido e este tipo de socialización é inconcibíbel 
nesa sociedade no que o mínimo sentimento é un sím-
bolo de rebeldía.

Fartos deste réxime deciden contactar cun suposto sim-
patizante de Winston ao que todos chaman O’Brien, 
organizan unha reunión con el e confesa que pertence 
a un grupo revolucionario chamado “A irmandade”. Eles 
prometen que servirán a ese grupo e realizarán múltiples 
atrocidades co fin de derrocar o réxime.Tempo despois 
son traizoados por aquel emblemático personaxe que ao 
final era un membro con poder da Policía do pensamento. 
Son torturados ata morrer e de forma coloquial “lávanlles 
o cerebro”. Como dixo O’Brien a súa forma de loita contra 
o inimigo non é matalos e que despois se convertan en 
mártires senón como di o fragmento:

-O poder radica en inflixir dor e humillación, o poder está 
na facultade de facer anacos os espíritos e volvelos a cons-
truír dándolles novas formas elixidas por ti -

Tras saír dos centros de tortura, Winsotn transfórmase 
nun home novo xa que todo o que odiaba, agora adórao 
e acaba sendo asasinado por un policía do pensamento.

Agora metémonos nun aspecto moi interesante xa que 
conviven respecto ao libro diversas opinións respecto a 

Orwelll e a súa critica cara o totalitarismo nazi e ao su-
posto totalitarismo soviético. Penso dar datos respecto 
ao libro e sobre o autor como forma de contraste coa tra-
ma.

Eu expoño a miña opinión e convido a todo o mundo a lela 
e sacar as súas conclusións sobre certos autores sobreva-
lorados do século xx como creo que é Orwelll.

Comecemos cos aspectos de redacción. Considero que o 
libro está escrito cunha gran precisión e cun léxico políti-
co bastante exquisito respecto ao coñecemento de certas 
ideoloxías naqueles tempos.

Como parte fundamental dunha opinión, neste caso crí-
tica construtiva sobre el, temos que dar datos. Sabemos 
que foi un periodista británico que criticou o colonialismo 
da súa nación en países como India e que foi brigadista 
na Guerra civil Española e loitou na fronte republicana .

El mesmo se consideraba un anarquista conservador en 
resumo un “modernita” con aires de revolucionario que 
realizou múltiples narracións falaces e utópicas respecto 
ao socialismo.

Volvendo á miña opinión rexeito gran parte do contido 
do libro por facer unha crítica indirecta de como a Unión 
Soviética foi supostamente unha distopía (utopía de ca-
rácter autoritaria).

Tampouco temos que pensar que Orwell é estúpido se-
nón inxenuo, el viuse influenciado polo liberalismo atroz 
que influenciou moito a súa ideoloxía e fixo que realizase 
certos actos pouco honorábeis dunha persoa suposta-
mente progresista (delatou a trinta e oito simpatizantes 
comunistas á policía nos anos corenta, na súa maioría 
periodistas).

Este libro cativou a moita xente porque naqueles tempos 
había unha gran falta de información respecto aos terri-
torios socialistas.

Se me permitides una connotación moi subxectiva quería 
dicir que este libro é moderno para a época e segue sendo 
como dirían os americanos un bestseller de carácter polí-
tico.

É interesante subliñar como unha persoa con tal poten-
cial como escritor consegue camuflar como innovación a 
través dos seus libros un panfleto simplista que nos fai 
pensar se Orwell é un home que revolucionou a narrativa 
política ou que simplemente recalca un discurso neolibe-
ral. Como ben se di “a ignorancia é o brazo armado dos 
poderosos”.

 Xavier Soto López-Suevos 
 4ºD
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O nacemento de facebook no ano 2004 supuxo o gran 
primeiro paso no desenvolvemento das redes sociais, 
que a día de hoxe constitúen un dos principais mercados 
da Internet. Esta oportunidade empresarial propiciou 
o nacemento de innumerables plataformas das cales a 
maioría fracasaron, de modo que a día de hoxe este sec-
tor atópase dominado principalmente por 4 xigantes: 
Facebook, Youtube, Twitter e Instagram, que acaparan a 
maioría dos usuarios. Así tan só Facebook posúe mais de 
2100 millóns de persoas activas na plataforma. Nos últi-
mos anos este fenómeno de masas está a espertar moito 
interese e precupación dende o punto de vista sociolóxi-
co. Por un lado é evidente que as redes sociais inflúen na 
maneira na que nos relacionamos coas outras personas 
e vivimos as nosas amizades, e por outro, cada vez se fai 
máis patente o poder que posúen estas plataformas para 
influír na opinión pública, tal e coma se manifestou no 
recente escándalo de Cambridge Analytica. A isto súmase 
a xeneralización do uso de Smartphones cuxa presenza 
supón unha ameaza crecente para a nosa privacidade.

Facebook, doce anos despois

Nos últimos meses sorprenderon a comunidade online as 
declaracións marcadamente críticas de dúas figuras fun-
damentais na historia de Facebook: Sean Parker, antigo 
presidente da marca, e Chamath Palihapitiya, un dos co-
fundadores da plataforma. Así, en novembro do ano pa-
sado Sean Parker denunciou nunha conferencia en Phila-
delphia que Facebook estaba deseñada para aproveitarse 
das vulnerabilidades humanas, co obxectivo de manter 
os usuarios conectados o maior tempo posible. Unha das 
funcionalidades que máis criticou foi a do botón “gús-
tame” que segundo el conduce ós usuarios a perseguir 
unha validación allea constante. Por outro lado, Chamath 
Palihapitiya declarou poucos días despois nunha confe-
rencia en Stanford que estaba profundamente arrepen-
tido de ter participado na fundación da compañía, e que 

segundo el Facebook estaba a derrubar os fundamentos 
das relacións interpersoais e a deteriorar a autoestima de 
moitos usuarios. Ademais tamén criticou a difusión de 
noticias falsas na plataforma poñendo coma exemplo a 
viralización dunha delas na India, relacionada co secues-
tro de nenos, que conduciu ó axustizamento público de 7 
persoas.

O escándalo de Cambridge Analytica

A esta serie de acusacións sumóuselle recentemente un 
dos maiores escándalos relacionados coa filtración de in-
formación privada da historia, que supuxo o roubo masi-
vo dos datos persoais de ducias de millóns de usuarios a 
mans da empresa británica de análise de datos Cambrid-
ge Analytica. Tal é a envergadura destes feitos que se cre 
que é posible que as accións desta compañía foran decisi-
vas na elección do presidente dos EUA Donald Trump, ou 
da victoria do Brexit no Reino Unido. Unha das principais 
particularidades desta empresa é o uso de perfiles “psi-

cográficos” centrados en aspectos da perso-
nalidade, coma a tendencia á agresividade, a 
fidelidade, ou ó traballo en equipo; sen aten-
der prioritariamente a factores socioeconó-
micos coma os ingresos, o sexo ou a idade. 
Non obstante gran número de analistas e pe-
riodistas son escépticos respecto ós efectos 
reais das accións de Cambridge Analytica no 
referente a inxerencia electoral. Aínda que é 
certo que é posíbel desenvolver perfís psico-
lóxicos de usuarios en redes sociais co obxec-
tivo de dirixir campañas de publicidade de 
maneira personalizada, non está asegurado 
que estas poidan ter un efecto a gran escala 
nos resultados electorais.

Entre os días 10 e 11 de abril Mark Zuckerberg compare-
ceu ante o senado e o congreso dos Estados Unidos, para 
esclarecer cuestións relativas á privacidade da súa pla-
taforma. Nas súas declaracións admitiu a gravidade do 
problema e manifestou que realizaría medidas para me-
llorar os dereitos dos seus usuarios. Ademais confirmou 
a existencia dos chamados “perfís ocultos”, é dicir, datos 
recompilados por Facebook de persoas que non son usua-
rios da plataforma.

O reto da privacidade

A pesar da gran notoriedade deste escándalo, cómpre 
destacar que só é a punta do iceberg. Empresas coma 
Google que controlan o fluxo de tráfico na internet, son 
amplamente coñecidas por empregar sistematicamente 
información de buscas e usuarios con fins publicitarios 
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ou estatísticos. Aínda que eliminemos o noso historial, 
este só desaparecerá do noso ordenador, e seguirá alma-
cenado nas bases de datos de Google e de moitas páxinas 
web que visitemos. Se ben é certo que existen servizos 
alternativos coma o motor de busca DuckGoGo (que non 
recolle os datos de busca) ou o navegador Tor (que es-
conde o enderezo IP dos usuarios), estes ofrecen unha 
velocidade menor e uns resultados peores que as opcións 
predominantes.

Por outro lado os Smartphones con servizos de xeoloca-
lización coma os que ofrecen Google ou Apple permiten 
o acceso a un volume de información sen precedentes. 
Grazas a eles é posible reconstruír case a totalidade da 
a rutina dunha persoa: onde traballa, a que locais aco-
de a cotío, en que tipo de tendas compra ou onde viaxa. 
Mesmo se non empregamos estes servizos revelouse que 
Google recollía datos de localización de usuarios Android 
a través de información obtida das redes de telefonía 
móbil. Ademais gran número de aplicacións esixen certos 

permisos para poder operar, mesmo se non son estrita-
mente necesarios, coma o acceso ós teus contactos ou ó 
teu historial.

Un futuro cheo de retos

O ano 2018 está a supoñer un punto de inflexión no de-
bate en torno as redes sociais e a privacidade online. A 
repercusión mediática e a preocupación pública en torno 

ós numerosos escándalos rela-
cionados coa espionaxe masiva 
e o roubo de datos dos últimos 
anos vólvese cada vez máis vi-
sible grazas a actual situación 
de facebook, debido a que in-
volucra directamente a usua-
rios reais e a acontecementos 
políticos de gran relevancia. A 
internet é unha ferramenta moi 
potente chea de vantaxes e de 
oportunidades de todo tipo. 
Non obstante debe de iniciarse 
unha conversación aberta, onde 
se debata sobre as implicacións 
que ten a cantidade masiva de 
datos que se acumulan na rede. 
O fenómeno do chamado “Big 

Data” permítenos realizar estudos a grande escala en 
campos tan dispares coma a xenómica, a meteoroloxía 
ou a sismoloxía, non obstante tamén ten o potencial de 
influír de maneira desmesurada na opinión pública ou nos 
hábitos de consumo dos cidadáns.

 Martinho Cacheda
 1º Bach
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No noso día a día recibimos moita información mediante 
diversos medios. O problema é que recibimos un exceso de 
información e que unha boa parte dela non é totalmente 
verdadeira e ten máis intencións que a de informar.

Falsear deliberadamente os feitos é unha práctica que 
se leva facendo dende a antigüidade. Non consiste en 
cambialos por mentiras, senón en mermar o xuízo co que 
tomamos posición respecto ao ocorrido, para así poder 
influenciarnos. Lévase facendo dende hai tanto tempo 
que desapareceron os límites, e con eles a reflexión 
de cómo afecta na nosa percepción do mundo e na 
democracia, ademais de que non é doado decatarse de 
que son bulos. Este tipo de información é mundialmente 
coñecida co nome de “fake news.”

Ademáis das “fake news” tamén hai un exceso de 
información que nos angustia xa que, ademáis de 
contarnos o ocorrido, trátanse moitos problemas á vez, 
como por exemplo, os que hai na economía, na política, no 
terrorismo e no cambio climático, entre outros. A maiores, 
coas novas tecnoloxías, multiplicáronse as opcións para 
poder manterse ao corrente do que sucede no mundo, 
pero tamén aumentou a cantidade de información que 
recibimos normalmente e a cantidade de “fake news”.

Nós, como persoas, temos dúas opción: aceptar a 
influencia dos medios e das redes na nosa opinión, ou 
intentar manter unha opinión propia.

Se optades por intentar manter unha opinión propia, hai 
varios pasos que deberedes seguir:

O 1º é dubidar da información recibida. Todos sabemos 
que nun anuncio dun limpador calquera, onde se mostra 
unha superficie con moita suciedade, e acto seguido 
emprégase o limpador para demostrarnos o ben que 
funciona, é unha mentira. Xa que se compras o limpador, 
non che vai funcionar tan ben como o ensinan no anuncio. 
Pois coas noticias pasa algo parecido, xa que están as fake 
news, noticias falsas para desinformarnos e facernos crer 
o que os medios queren; e as junk news, noticias nas que 
nin se comproban os feitos nin se explican; entre outros 
tipos de noticias.

Para intentar evitar os tipos de noticia anteriores, 
deberemos acudir a fontes oficiais e buscar a opinión de 
expertos sobre o tema do que trata a noticia.

O 2º paso consiste en contrastar a información atopada, 
é dicir, comparar o que se di nuns medios co que se di 
noutros, o que pensan uns expertos co que pensan 
outros, Tampouco debemos pensar que a opinión que 
máis se pareza á nosa é a mellor.

O 3º consiste en mellorar a opinión que intentan inculcar 
os medios utilizando a información obtida e pensando 
sempre dende o noso punto de vista.

O 4º e último paso consiste en desconectar, tomar 
distancia para velo dende outro punto e así obter unha 
opinión o menos influenciada posible. É moi difícil 
desconectar de todo, á parte dos nosos medos tamén 
obtemos os medos doutras persoas que os comparten 
nas redes. Para empeorar as cousas, non estamos 
seguros de se unha noticia é certa ou se, sinxelamente, 
é un bulo que calquera puido subir á rede. Tamén 
deberemos desconectar porque, estar pendente de todo 
o que se di na última hora, non quere dicir que saibamos o 
que está a acontecer. Moitas veces non poderemos facer 
nada para solucionar os problemas que nos preocupan, 
polo que deberemos intentar desconectar e seguir co que 
estiveramos facendo ata ese momento.

Non hai que esquencer que hoxe en día non temos a 
obriga de posicionarnos e ter unha opinión sobre todos os 
temas, polo que ninguén nos pode obrigar.

A comezos deste ano, nun colexio francés, levouse a cabo 
un proxecto para exemplificar o doado que é espallar 
rumores na era da internet. Este proxecto é coñecido 
co nome de “O misterio das bragas e dos calzóns de 
Poligny”, e consistiu en colgar polas mañás, na rúa, 
cordas de tender con roupa interior. O resto fíxoo a xente. 
Buscando unha explicación, a xente comezou a dicir que 
era un acto de protesta contra a construción dun parque 
de atraccións. Tamén dicían que era un acto publicitario. 
Outros crían que estaba relacionado con San Valentín, 
e moitos pensaban que era unha broma. Pero non era 
ninguna das teorías anteriores, simplemente era para 
demostrar que non todo o que se di é certo porque o 
único que se buscaba era ver o rápido que se espallaban 
os rumores.

Polo tanto, antes de crer todo o que se di, deberanse 
seguir a serie de pasos dados anteriormente.

 Paula Pérez Antelo
 3º ESO A
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Hai un tema que preocupa cada vez máis aos adultos de 
hoxe en día: a xeración hiperconectada. A chamada iGe-
neration, que abarca aos rapaces entre os 5 e os 22 anos. 
Non poden vivir sen o seu Smartphone, prefiren ver as 
persoas a través dunha pantalla e pasan o día pechados 
no seu cuarto.

A orixe deste problema poderían ser os pais, xa que son 
os primeiros que lles proporcionan un aparello tecnolóxico 
aos fillos. Normalmente, os motivos son a necesidade de 
entreter facilmente aos nenos e desta forma obter máis 
tempo libre. Deixar o cativo vendo Peppa Pig ou xogan-
do coa tablet é unha maneira pouco complicada e que o 
mantén sen estorbar. Por outra parte, non é malo todo o 
que a tecnoloxía pode ensinarlles dende pequenos cara o 
ámbito académico. Ademais, o feito de ter que aprender 
a usar un móbil a unha curta idade tamén os desperta.

Porén, non podemos negar que existe un problema real, 
sobre todo entre os adolescentes e a tecnoloxía. O abuso 
dela provoca que se aíllen, porque a pesar de estar moito 
tempo na casa non crean un vínculo cos seus pais. Non 
falan con eles para contarlles os seus problemas ou expli-
car como lles foi o día. Co cal, no ámbito social e máis tar-
de na súa vida adulta, non teñen adquirido o relacionarse 
co seu entorno. Se agora prefiren falar cos seus amigos a 
través dunha pantalla e non saír, cando non estean obri-
gados a establecer contacto coa xente (cousa que moitas 
veces teñen que facer no instituto) poden chegar a ser 
persoas solitarias. O ser humano é un animal que preci-
sa relacionarse, non está na súa natureza vivir só. Falar, 
ter amigos e interactuar coa nosa familia proporciónanos 
unha educación emocional, que é necesaria: aprender a 
expresarnos, contar os nosos problemas, ter empatía... 
Todo isto favorece un mellor funcionamento da socieda-
de.

Cabe destacar a depencia causada polos aparellos tecno-
lóxicos na iGeneration. Son case coma unha droga. Sen-
ten que teñen que mirar a pantalla todo o tempo, non 
poden pasar un día sen Instagram ou Twitter (non vaia 
ser que perdan algo importante). Iso tamén o poderia-
mos aplicar ao mundo dos videoxogos. Pero como punto 
a favor podemos dicir que é a súa fonte de información; 
os adultos len o xornal, ven as noticias, escoitan a radio... 
A xente nova coñece o que pasa no mundo mediante as 
redes sociais. Moitos adultos quéixanse do pouco inte-
rese que teñen os mozos na política, economía, proble-
mas sociais... Cando en realidade parte da mocidade si 
o fai, aínda que non sexa polos medios convencionais. 
Non sempre estragan o seu tempo. Algúns deles poden 
aprender sobre temas importantes como o feminismo 
ou o respecto, xa que a globalización permite que nun-
ha mesma páxina web se atopen persoas de múltiples 
países, etnias, relixións, sexualidades... E que vexan isto 

como algo normal, como ten que ser.

A psicóloga Jean M. Twenge dá no seu libro iGen unha se-
rie de características que, segundo ela, son propias da xe-
ración hiperconectada. Entre elas atópase a relacionada 
coa educación sexual que posúen os mozos. Twenge ar-
gumenta que agora teñen menos interese polas relacións 
sexuais e que se emparellan menos. O primeiro estaría 
causado porque as tecnoloxías lles dan acceso ao porno. É 
posíbel que iso inflúa, pero non é a razón principal. O mo-
tivo de que consuman máis pornografía está na educaión 
patriarcal que dende pequenos se lles inculca aos rapa-
ces. Se de verdade a tecnoloxía fose a causante do incre-
mento da visualización deste xénero, consumiríano tanto 
rapaces como rapazas; e está demostrado que os maio-
res consumidores son os homes e o porno está dirixido 
principalmente a eles (até o lésbico). A solución para isto 
está precisamente na tecnoloxía,que é a principal fonte 
de información. Existen páxinas nas que os adolescentes 
se poden informar sobre a sexualidade e expresar as súas 
dúbidas en foros anónimos se non teñen posibilidade de 
facelo na casa. Para que nun futuro esta situación me-
llore é responsabilidade das figuras adultas educar aos 
mozos e mozas e máis tarde deles ao deconstruírse e ad-
quirir novos valores se non llos deron antes. Unha destas 
páxinas en Galiza sería Quérote+, que ademais proporcio-
na preservativos, pílulas, tests de embarazo, etc.

Esta dependencia tamén carrexa consecuencias físicas. 
Un dos problemas máis importantes é o da falta de sono. 
En España, un 70% dos nenos en idade escolar dorme 
menos de 7 horas, e un 30% dos nenos entre 10 e 15 anos 
padecen somnolencia diurna. Pasar demasiado tempo 
enganchados á tecnoloxía provoca insomnio. Tardan máis 
en durmir ou déitanse máis tarde por espremer os mo-
mentos conectados. Despois non están atentos no seu 
día a día e non aproveitan igual de ben as horas. Aínda 
que de pequenos o uso moderado da tecnoloxía pode es-
pilidos, máis tarde, o uso excesivo e de contidos que non 
lles aportan nada, pode aparvalos; realmente están des-
perdiciando tempo da súa vida con algo que non lles serve 
nin beneficia. Por non dicir que o mal uso destes aparellos 
provoca que a xente nova faga moito menos deporte, au-
mentando as cifras de obesidade infantil, debido a que 
non teñen interese nas actividades deportivas e ao aire 
libre. Isto sumado aos problemas alimentarios (relacio-
nados coa comida lixo) é tamén causa de preocupación a 
nivel social.

En conclusión, podemos afirmar que se está empregando 
a tecnoloxía dunha forma prexudicial e as consecuencias 
comezan a verse na sociedade. Porén, como todo, isto 
non significa que os novos avances electrónicos poidan 
ser tachados de nocivos se se fai un consumo responsábel 
deles. É visíbel que tamén nos teñen aportado e aportan 
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Co auxe da tecnoloxía os dispositivos móbiles estanse a 
converter en parte indispensable da nosa vida diaria, nun 
apéndice máis do noso corpo. Tan natural é o movemento 
de coller o teléfono para avisar á nosa parella de que non 
quedan ovos que non consideramos as consecuencias 
que pode supoñer utilizar tales aparellos en ámbitos da 
vida cotiá nos que, tal vez, o seu uso debería ser limitado. 
A información que nos reporta a rede é boa en todos os 
sentidos, pero o uso e a interpretación que lle damos non 
sempre é a mellor.

Poñámonos en situación. Que pasaría se o alcalde dunha 
comunidade fixese un grupo de Whatsapp cos veciños? 
Poden as túas mensaxes privadas ser probas plausibles 
nun xuízo? E non nos esquezamos do chamado ciber-
bullying. Todos estes casos son posibles e ocorreron, e 
ningún dos culpables pensou sequera nas consecuencias 
das súas accións. Isto debería facernos reflexionar sobre 
a estima excesiva que lle damos ás aplicacións de men-
saxaría, que só son ferramentas e, como tales, o seu uso 
responsable recae sobre as nosas costas.

Pretendo orientar este artigo cara o emprego de Whats-
app en ámbitos escolares, tanto dos alumnos como dos 
profesores e os pais. Noticias sobre a imprudencia entre 
adolescentes encóntranse por todas partes, pero os adul-
tos tampouco están exentos de responsabilidade.

Porén, é certo que cada vez as plataformas educativas 
como Edmodo están adquirindo máis e máis sona. Este 
tipo de páxinas web non require que se comparta infor-

mación persoal como o número de teléfono, e ademais 
asegura un entorno no que os profesores e os pais poden 
controlar as actividades dos alumnos de forma segura. A 
razón principal é que Edmodo está deseñada especifica-
mente para labores educativas, cousa que non é o mes-
mo no Whatsapp. É moi útil para coordinar traballos en 
grupo, actividades extraescolares como os clubs de lectu-
ra, facilitar o contacto dos alumnos co profesor, consultar 
dúbidas, etc. Os problemas que pode causar a tecnoloxía 
fan que os mestres prefiran utilizar as ferramentas “clá-
sicas” para ensinar, pero tal vez abrirse ao actual mundo 
industrializado non sexa tan malo.

Un dos usos nocivos do Whatsapp hoxe en día son as 
chamadas nais/pais-axenda. Todos soubemos algunha 
vez dun pai ou nai que controla por completo as tarefas 
e exames do seu fillo. Isto parece un problema que só 
ocorre na primaria, pero cando se traslada á secundaria 
convértese nunha gran eiva para o alumno. Desta forma 
prívaselle dunha educación na responsabilidade fun-
damental para o seu futuro, e créanse fillos demasiado 
dependentes que non desenvolven as ferramentas para 
valerse no mundo real, o que deriva de adultos sen auto-
nomía nin iniciativa. Pode parecer unha nimiedade, pero 
os pais “hiperprotectores” son un mal da sociedade ex-
clusivo do século XXI.

Por se fose pouco, moitas veces os grupos de Whatsapp 
que posibilitan este fenómeno dan máis problemas aos 
mestres que aos alumnos, porque un grupo de nais e 
pais descontentos son como unha bomba de reloxería. 
Imaxina que hai un exame moi difícil e que unha canti-
dade considerable de nenos o suspenderon. A culpa é do 
profesor, claro, porque ademais os pais cren máis ao seu 
fillo que ao adulto. E as queixas, que poden comezar con 
só un alumno, esténdense e acaban converténdose nun-
ha protesta colectiva contra o mestre en cuestión, cuxo 
aliciente principal e único era avaliar obxectivamente os 
alumnos. Evidentemente ninguén se molesta en acudir 
ao centro, falar co profesor e informarse, xa que as men-
saxes que chegan polo Whatsapp son sagradas.

A visión das institucións educativas como “empresas” 
fai destes casos a norma, sobre todo nos cursos máis 
baixos (porque a medida que van avanzando e crecendo 
os alumnos pouco poden facer sobre as notas dos seus 

WHATSAPP, CONTROLÁMOLO OU CONTRÓLANOS?

moita axuda. Grazas a eles a sociedade avanza en certos 
espectos a unha velocidade vertixinosa. O problema está 
na cantidade. Todo nun uso desmesurado é malo. Temos 
que ter a responsabilidade de empregar as ferramentas 
que temos ao noso alcance de forma que non se conver-
tan en obstáculos.

 Noelia Pereiro Valiñas 
 Sophia F. Rodal 
 1º BACH D
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Hoxe en día a maior parte da poboación do noso país em-
prega case diariamente Internet. Pero, está Internet a 
empregarnos a nós sen que nos decatemos?

A intelixencia artificial xa é un feito co que os seres hu-
manos estamos aprendendo a convivir neste século. As 
innovacións sucédense moi rapidamente e temos por 
diante un mundo de posibilidades que descubrir. Non 
obstante, hai certas áreas tecnolóxicas nas que hai un 
maior esforzo de investigación que noutras. Unha das 
máis puxantes dos últimos tempos é a dos asistentes 
virtuais, que moitas empresas están a desenvolver.

Que é un asistente virtual? Vén a desempeñar as mesmas 
funcións que un asistente tradicional, pero non se trata 
dunha persoa senón dun axente de software. Podemos 
encontrar asistentes virtuais en móbiles e reloxos inte-
lixentes, electrodomésticos, vehículos, aplicacións,… Un 
dos máis coñecidos é Siri, de Apple, que foi o primeiro 
asistente virtual integrado nun teléfono intelixente. Ou-
tros que podemos citar son, por exemplo, Google Assis-
tant de Google ou Birbix de Samsung.

Non obstante, hoxe por hoxe, que tarefas poden realizar 
os asistentes virtuais? Nas súas propias páxinas webs 
especifícannos as súas funcións. Por exemplo o Google 
Assistant infórmanos sobre o estado do tráfico, lugares 
próximos,… Tamén organiza a axenda ou a lista da com-
pra. Pode chamar, mandar mensaxes ou emails, informar 
sobre as últimas novas ou o tempo, pór un vídeo en You-
Tube ou buscar algo en Google. Mesmo conta chistes!

Como podemos comunicarnos cos asistentes? Vexamos 
Birbix, que apareceu recentemente e cuxas funcións to-

tais só están dispoñibles en coreano. Para activar as súas 
funcións pódeselle escribir un texto, falarlle, tocar a pan-
talla o ensinarlle unha fotografía. Este último modo per-
mite novas posibilidades que, por exemplo, o Google As-
sistant non ofrece. Podemos, por exemplo, tomar unha 
imaxe dun obxecto e Birbix diranos como compralo ou 
captar as palabras dun documento e traducilas.

Ademais, que fai que a parte de todo isto poidamos con-
siderar esta tecnoloxía como intelixente? Pois ben, os 
asistentes virtuais, como o Birbix, son capaces de apren-
der do seu dono. Cando se comeza a usalos empezan a 
almacenar datos sobre o seu “dono” e a súa forma de uti-
lizar o aparato de tal forma que poden facer unha apro-
ximación das súas necesidades en todo momento. Desta 
forma, ofrecen, ao buscar algo na rede, aquilo que se-
gundo os seu datos consideran que é máis probable que 
queiras atopar, ordenando os diferentes enderezos que 
aparecen segundo as túas preferencias.

Hoxe en día xa hai moita xente das clases medias ou 
mesmo baixas que está a empregar asistentes virtuais 
e estase a dar unha importante carreira tecnolóxica entre 
compañías para desenvolver os mellores asistentes po-
sibles. Porén, moitos asistentes virtuais son totalmente 
gratuítos e, nalgúns casos, veñen incluídos en certos pro-
dutos, ou teñen unhas tarefas moi baixas. Non dubida-
mos que haxa empresas altruístas que só busquen unha 
mellora da calidade de vida, non obstante debemos ser 
conscientes de que os riscos que este axente de software 
podería entrañar son grandes.

En primeiro lugar, un axente virtual manexa moitos da-
tos privados do seu usuario. Mediante a localización ou 
os lugares aos que se acode poden saber a onde vai. Co 
manexo da súa axenda poden mesmo saber a súa ruti-
na. Tamén coñecen o que se busca en Internet. O home 
moderno está a aprender a xestionar os seus datos nun 
mundo en que a privacidade é cada día máis complicada 
de manter a salvo. Existe un mercado de datos persoais 
nos que estes (como números de DNI, contas de correo,…) 
se venden a bo prezo. Por tanto, a nosa información é 
ouro e debemos escoller moi ben a quen darlla se non 
queremos que un día, por exemplo, alguén utilice unha 
conta nosa coma súa.

SOMOS SERVOS DE INTERNET?

fillos). Os pais non son “clientes” do centro e o obxectivo 
dos mestres non é contentalos, senón ensinar aos seus 
fillos, e se o alumno non dá a talla a responsabilidade é 
de el mesmo, nin sequera dos pais.

En conclusión, o uso que lle damos ao Whatsapp ou a 
outras aplicación de mensaxaría é unicamente responsa-

bilidade nosa, e a maioría das veces non reflexionamos 
sobre os nosos actos como deberiamos.

 María Carballido Cerqueiro
 1º Bach C
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En segundo lugar, ao empregar a súa intelixencia artificial 
para aprender os gustos dos usuarios e en base a estes 
organizar a información que busca en Internet ou os res-
taurantes que lles recomenda. Mediante isto estamos a 
darlle importantes competencias sobre todo déixalos or-
ganizar o noso mundo. Se nos paramos a observar, con 
isto eles elixen que información chega a nós e incluso a 
que lugares imos ou non. E que obtemos a cambio disto?, 
unha vida moito máis cómoda na cal podemos gañar os 4 
minutos que perdemos ao día tecleando buscas ou mar-
cando números de teléfono.

Lémbrome ante isto da película de animación Wall-E na 
que vemos como a cambio da máxima comodidade a es-
pecie humana déixalle todo o poder ás máquinas. No caso 
dos asistentes virtuais non lles deixamos (a estes ou ás 
empresas que os sosteñen) o poder, senón a capacida-
de de organizar a información que recibimos. Téñense 
escrito moitas distopías acerca do que pasaría no futuro 
cando o home renuncia a algo que é “xusto” (neste caso 
informarse buscando a información de forma libre e im-
parcial) por algo que lle facilita a vida ou lla fai máis segu-
ra. E estas distopías non adoitan ter fins felices.

Mais, ao final, tanto importa que alguén organice as no-
sas buscas na rede para configurar a forma que temos de 
observar o mundo? Así nos pese, Internet está cada día a 
gañar máis terreo nas nosas vidas. Con el lense as novas, 
planifícanse viaxes, faise a compra,… Xa non se recorre 
a métodos tradicionais; algunhas das súas vantaxes son 
evidentes: permite facer todo dende a casa; obter infor-
mación inmediatamente;… Non obstante, estamos a caer 
na dependencia de Internet? Se alguén ten ganas e non é 
fácil de horrorizar podería probar a solicitar a un rapaz de 
15 anos que realice unha mínima tarefa de investigación 
sen recorrer á rede. Na maior parte dos casos o resulta-

do é decepcionante. Moitos xa asumen que o único lugar 
ao que poden acudir en busca de saber (ou polo menos o 
único que é práctico) é Internet. En absoluto quero dicir 
que esta sexa inútil, pero un uso desmesurado pode levar, 
segundo algúns, a graves consecuencias.

No ano 2008 houbo un forte debate arredor do artigo 
Is google making us stupid?, publicado en The Atlantic 
por Nicholas Carr. Neste escrito o autor defende que o 
uso de Internet lévanos a cambios no noso cerebro que 
el sente en si mesmo, sobre todo no relativo á lectura. 
Segundo el, tras un longo período usando Internet per-
de capacidade de concentración e de pensar e ler ideas 
profundas, porque o seu cerebro estase a adaptar ás in-
formacións fragmentadas da rede. Ademais, manifesta o 
seu temor a que, de seguir aumentando a dependencia a 
Internet, rematemos todos por pensar sobre os mesmos 
esquemas mentais e que diminúa a orixinalidade. Moitos 
medios internacionais como Le Monde fixeron eco deste 
artigo e mesmo algúns xornalistas escribiron outros re-
baténdoo engadindo que Internet mellora as nosa inte-
lixencia visual.

Todos os avances teñen o seu lado positivo e o seu lado 
negativo que debemos coñecer e cuxos efectos debemos 
intentar minimizar. As consecuencias de abrazar o pro-
greso polo mero progreso poden ser tan malas coma as 
de condenar calquera nova tecnoloxía sen analizar antes 
as súas posibilidades. Tanto Internet como os asistentes 
virtuais ábrennos novos horizontes, só temos que saber 
como empregalos. O que hai que salientar é a importan-
cia da información que recibimos e a forma na que a em-
pregamos.

 Enrique Salvado Vigo
 2º Bach C
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MENSAXES XEADA 2018
_ Grazas María Fandiño por facilitarnos cada ano os “in-
gredientes” necesarios que fan posible a saída do “forno” 
desta revista cun arrecendo que convida a saboreala!

_ Para Maica, a profe de Matemáticas: Como es unha fada 
e tes maxia vas poder transformar todo o negativo en 
cousa boas e marabillosas e moi pronto estarás subida ao 
escenario cun sorriso para esparexer felicidade sobre o A. 
Fraguas. Querémoste!

_ Contáronche a verdade, eu negueina;se son sincero, non o 
aceptei. Sempre te amarei.

_Viva Artes. O mellor 2º de Bach da historia.

_Grazas Suco por marcarnos. 2º Bach.

_ Para Rafa de Filosofía, grazas pola túa alegría e tranquili-
dade. Levámoste no noso corazón. Sara,María, Cris e Joel ( 
sempre rodeado de mulleres).

_Para Collazo e Mourao de 2º ESO D. Spiderman/ QuicKsil-
ver...

_Para a miña amiga Marta, boa compañeira. Sempre 
contigo.M.P

_Media vida neste lugar. Grazas a todas as persoas que fi-
xeron posible que fosen os mellores, especialmente ás mi-
ñas papadinas fieis compañeiras de vida. Quérovos. Antía.

_Grazas ao 2º Bach de Artes por serdes uns piares funda-
mentais na miña vida.Que vivan as Artes.

_Para “Mozilla de cidade” grazas por ser a miña compañeira 
de baile durante todos estes anos, polas viaxes, as clases 
de física con B.,nas que case morremos...Aínda que ás ve-
ces sexas algo borde, quérote igual. “Mozilla de campo”

_Viva Lord TachanKa. V/. Lenin.

_Para Philip, Grazas por chegar á miña vida, facerme rir...
quérote osiño polar. Margaret.

_Para toda a familia por axudarme a baixar as escaleiras do 
instituto que nunca graduei. O avó.

_Para o profesor de Xeografía Xavier por ser tan simpático 
e explicar tan ben. Quero que me deas clase para p ano 
que vén.A.L

_Para a miña Himeko:por aturarme a min e á miña positi-
vidade, por apoiarme e valorarme. Por sesr como e, porque 
sei que cando sorrís e os teus ollos coruscan, es a máis 
linda,Quérote.Heal Me

_ Para Néstor Rego, o noso profesor favorito. Grazas por 
todo o que nos ensinaches e por estar sempre aí animán-
donos. Querémoste. Xoel e María

Para Iji e familia. Deixade as sangradurasen paz. Polo resto, 
quérovos moito.

_Para Adriana. Moitísimas grazas por ser a miña amiga du-
rante estes dou anos. Espero que sigamos así moitos anos 
máis. Heal Me

_Charo: Tes que poñer máis películas, porque sempre nos 
encantan. Explicas moi ben, pero ás veces pos demasiados 
deberes do workbook. Teletubbies.

_Para Afonso e Carlos Encisa: Grazas polo grupo de teatro e 
o coro, paseino de marabilla.

_Somos as túas fans Nº 1! @franky_beatbox. Dúas nenas 
de 2º ESO A

_Para as miñas papadinas, sodes o meu día a día. Quérovos 
mil! Sou.

_Gústame o teu pelo así. Alumna 2º D. Loco.

_Willy, as Kipsta xogan soas. Huguillo.

_Para a miña clarinetista preferida. Quérote! A túa prima

_En memoria de todas esas décimas que perdemos no re-
sumo e no comentario crítico. D.E.P

_Para Jelsa: Por ser a miña compi de ximnasia, laboratorio...
Temos que quedar para que me ensines fotos do ameri-
cano....

_ Para Santiago S.D, o mellor profesor de Lingua Castelá que 
tiven ata agora. Este ano aprendín moitas cousas contigo. 
Espero que o ano que vén esteas outra vez neste instituto. 
“ Castaña C”

_2º ESO C, sodes parviños e ruidosos, pero facédesvos 
querer...

_Cafetera para Rodrigo: Non cambies. Segue sendo igual, 
xogando ao parchís pásase ben. Grazas por traer pegatinas.

_Grazas Lau. Ti es o meu universo, a que se queda ao meu 
carón cando máis o necesito, aínda que che diga que te 
marches.

_ Para o profesor Santiago Sanjurjo. Non te vaias profe. 
Querémoste! 1º ESO

_Para Celia, unha persoa moi importante para min, que é a 
miña mellor amiga porque me demostrou moito en pouco 
tempo. A. L

_ Santiago, Marcos, Luís, Carlos, Tizón: Valedes un montón! 
Os do Fraguas.

_Piña, es o mellor que me pasou na vida. A túa Piña.

_Grazas a todas as persoas que atopei durante a miña 
viaxe, aos mellores amigos e tamén aos inimigos por mor 
dun desafortunado encontro que nunca souben aproveitar. 
Navy 365

_Para Lupe, grazas por ser amiña profe de galego e o que 
organizaches para nós.

_Xa van alá 7 anos, moitos recordos e grandes cambios na 
miña persoa. Grazas a todos os profesores e alumnos que 
formastes parte desta etapa. Sa.

_ Marisa Calderón: Grazas por regalarnos a túa arte!

_Para Pablo L.C, o profe de valores: es o mellor profe de 
valores do mundo. Quero que o ano que vén sexas outra 
vez o meu profesor. Seguirei regalándoche pegatinas. NAB

_A Pombo, sempre está ao meu lado / cando estás comigo 
pareces un dado/ espero que sempre me esperes/ levareite 
nas estrelas...TM

_O que máis me gusta de ti é que nos gustan os dramas 
coreanos e xaponeses. Parecémonos bastante. Espero que 
sigamos sendo amigas. Alice.

_E agora que chegou o final do instituto, deséxovos unha 
fermosa vida chea de faíscas de fantasía.Foto de despe-
dida.

_Para Ollomol: Aínda que este ano non estivemos na 
mesma clase, es o meu mellor amigo. Quérete Bubu-

_Cando che din: “Non o conseguirás”, estanche dando a 
razón máis poderosa para facelo. Willy....

_Para Pablo de música, querémoste moito, non te esquezas 
de nós, botarémoste de menos. Voltaremos por aquí coa 
botella do licor café. Dos tres soles e Joel.

_Queridas Ailén, Gadea, Uxía, Jimena, Sara, Gala, Erea,...
quérovos moito. MD

_Para 2º de Bach D, cos nosos máis e os nosos menos, ao 
final ímonos botar de menos. Quérovos artistas. Criss

_Para Yebra: Por que che caio tan mal? Alberto. 2º ESO A.

_M.A., non vales un peso.

_ Son fan de Rudolf e Patricio Estrela

-Andrés Mato, casa comigo! Alguén.

_De Tris para Catro. Grazas por alegrarme as mañás. 2ºA.

_Marta Gil, encántasme en serio. Judith.

_Para Pablo López. Grazas por todo o que fixeches por min 
e pola clase, por axudarnos, por motivarnos e facer de 2º de 
Bach un curso un pouco máis leve. Moitos marchamos de 
aquí cun bo amigo e o recordo dun bo profesor. S. Loureiro.

_Para Sofía, a profe de francés: Grazas por ser a mellor profe 
que tivemos! Por favor, quédate para o ano. 3º B

_David L. Vémoste polos corredores e parécesnos adorable!

_Para 3º A: por este ano xuntos, os bos momentos, as 
queixas, as risas e tonterías, polos exames de física ( nunca 
copiamos tanto), polas pelis sen bicos, pola obra de teatro 
en francés... De tres.

_ Quérovos moito ás cinco. Nunca deixedes de ser así.

_Vatafac, por que son a última en enterarme?..ja, ja, ja....

_Teresa Otero e A. Romarís: As grúas de origami estarán 
piando por vós o curso que vén.Grazas!

_Queridos Xoán e Leo. Moitas grazas polas fotos do outro 
día. Se queredes máis, vide a 2º da ESO.

_Para Paula de 2º A. Grazas por aguantar os meus cambios 
de humor, o meu estres, os traballos de tecnoloxía. Quérote 
moito. Cacahuete.

_Para as miñas princesas. Isto é unha familia. Muah!

_Para Maika. Grazas polas túas grandiosas clases. Guillén.

_Ámote M.A

_Aos alumnos/as de 1º da ESO, ( que o ano que vén irán en 
2º): Se nas clases de galego estades máis perdidos que un 
pulpo nun garaxe e incluso confundides o touciño coa ve-
locidade, non vos preocupedes que Lupe será boa e pasará 
pulpo como animal de compañía. Grazas Lupe polas túas 
célebres frases! D e N

_Carlota, necesito viaxar xa ata Australia contigo. Ámote. 
Weasley

_Para Alba Leis. Grazas por aguantarme. Es a miña mellor 
amiga. Para Celia Vidal, quérote moitísimo. Para Noa, es 
moi especial. Se soubera antes que eras así, non esperaría 
a este ano para ser a túa amiga. María.

_Para os alumnos/as de 2º de Artes. Perdón polas veces 
que vos mandei calar. Foi un pracer coñecervos. A vosa 
delegada.

_Escoita Xavier Rey: Ti seguirás sendo sempre o Rei. Ilu-
minati.

_Para Gala: Coñecinte este ano e caíchesme moi ben. En-
cántame falar contigo de dramas ( por moito que Adriana 
se enfade). Con cariño. Heal Me.

_Para as miñas Jäger, Meinter, fixestes destes anos de ins-
tituto uns cursos divertidos. Sodes as mellores persoas que 
coñecín e a nosa amizade non se vai acabar, aínda que os 
nosos camiños se separen. Sempre vos vou querer porque 
sacastes o mellor de min e marcastes a miña vida dentro 
e fóra do Centro.

_Xavier Rey: Es moi gracioso. Se podes conta máis chistes, 
pero non nos fagas traballar tanto porque é difícil concen-
trarse contigo. Enyel
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