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A inesperada chegada da pandemia fíxonos, se 
cadra, ser máis conscientes da inestabilidade da vida e 
de que todo futuro é incerto. Como xa hai moitos anos 
escribira  Ricardo Carvalho Calero, “pretérito imperfeito, 
hipotético / vindoiro, na miña vida mentida, / única que 
vivín desvivíndome”.

Dende marzo do pasado ano o noso futuro inmediato 
quedou alterado e sumido na incerteza a causa do Covid19. 
Sucedeu tamén coa vida académica, e así se frustrou 
a aparición no número de Xeada correspondente ao 
2020. É por iso que algunhas das colaboracións daquela 
proxectadas ou en curso de elaboración incorpóranse ao 
exemplar que agora tedes nas mans.

Este ano dedícase o Día das Letras Galegas a Xela 
Arias, figura salientable da chamada Xeración dos 
80, cuxa traxectoria poética viuse truncada pola súa 
repentina morte aos 41 anos. Como todos sabedes, o do 
pasado ano dedicáraselle a don Ricardo Carvalho Calero, 
merecida elección tendo en conta a súa inestimábel 
dedicación á cultura galega como pensador, lingüista, 
escritor e docente, sobre todo nos escuros anos da 
Ditadura. Elección que, con todo, fora inxustamente 
desestimada moitas veces por parte dalgúns académicos 
en desacordo co coñecido ideario lingüístico do noso 
autor. Pero unha vez máis o futuro incerto xogoulle unha 
mala pasada, porque por mor do estado de alarma os 
actos para conmemorar a súa figura e obra quedaron 
anulados ou escurecidos. Cumpriría, pois, que tamén 
este ano (e sen menoscabo dos actos dedicados Xela 
Arias) os responsables culturais non se esqueceran do 
que lle debemos a don Ricardo, sobre todo polo seu 
compromiso e labor docente en prol da nosa lingua, non 
só na Universidade senón tamén no Ensino Medio. A 
herdanza do seu maxisterio segue presente na Equipa 
de Normalización Lingüística e Departamento de galego 
do noso centro, do que cómpre recordar a  aportación dos 
profesores Rubén López e Xesús Seoane que se xubilaron 
hai poucos meses.
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ENTREVISTA A DAVID TREUBA

Nado en Madrid en 1969, David Trueba é o menor de 
oito irmáns. Estuda Xornalismo e pronto comeza a 
traballar en prensa, radio e televisión. Debuta como 
guionista coa película Amo tu cama rica (1992), 
de Emilio Martínez Lázaro, director co que volverá 
traballar tras estudar no American Fïlm Institute 
de Los Ángeles no filme Los peores años de nuestra 
vida (1994). Nesta época traballa tamén en televisión 
codirixindo xunto ao Gran Wyoming o show El peor 
programa de la semana (1993-94).

Os seus éxitos como guionista continúan con diversas 
películas e un documental dirixido por Carles Bosch, 
Balseros (2002), do que tamén foi coprodutor e que 
foi nominado ao Óscar.

O seu primeiro traballo como director, La buena vida 
(1996), foi presentado na Quincena dos Realizadores de 
Cannes. A esta primeira película seguiranlle outras como 
Obra maestra (2000) ou Soldados de Salamina (2003), 
presentada na sección Una cierta mirada do Festival 
de Cannes. Coa súa seguinte película como director, 
Bienvenido a casa (2006), recibiu o premio ao Mellor 
Director no Festival de Málaga. Ese mesmo ano codirixe 
xunto a Luis Alegre o filme-conversación sobre Fernando 
Fernán-Gómez, La silla de Fernando. En 2010 crea e dirixe 
a serie ¿Qué fue de Jorge Sanz?, e en 2011 volve ao cine 
con Madrid,1987. En 2013 dirixe un documental sobre o 
proceso de creación dunha obra do pintor Josep Santilari, 
El cuadro. Ese mesmo ano a súa película Vivir es fácil con 
los ojos cerrados obtivo 6 premio Goya e foi seleccionada 
para representar a España nos Óscar.

En 2015 edita os Monólogos de Montaigne por Ramón 
Fontserè, nos que se dirixe ao actor que interpreta algúns 
dos ensaios deste filósofo humanista. Ao ano seguinte 
dirixe Salir de casa, un documental no que acompaña ao 
cantante Francisco Nixon no seu percorrido polo territorio 
incómodo e hostil dos bares ruidosos. Este mesmo ano 
retoma, esta vez cunha plataforma produtora distinta, a 
serie ¿Qué fue de Jorge Sanz?.

En 2018 estrea Casi 40, película que tivo a súa 
presentación no Festival de cine de Málaga, onde obtivo 
o Premio Especial do Xurado, e que foi nomeada a Mellor 
Comedia nos premios Feroz 2019. Como escritor, publicou 
cinco novelas na editorial Anagrama que foron traducidas 
a máis de dez linguas: Abierto toda la noche (1995), Cuatro 
amigos (1999), Saber Perder (2008) (Premio Nacional da 
Crítica á Mellor Novela, finalista do prestixioso Premio 
Médicis na súa tradución francesa e “Novela do ano” polo 
Cultural de El Mundo), Blitz (2015) e Tierra de campos 
(2017) (Premio Los Libreros Recomiendan, outorgado pola 
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de 
Libreros, Premio da Crítica de Madrid de novela e finalista 

do Premio San Clemente Rosalía-Abanca, outorgado por 
alumnos lectores de institutos).

Os seus artigos en prensa foron recollidos nas antoloxías 
Artículos de ocasión ( Xordica, 1998), Tragarse la lengua y 
otros artículos de ocasión (Ediciones B, 2003), Érase una 
vez (Debate, 2013) e El siglo XXI cumple 18 (Debate, 2018).

Recentemente publicou o libro El río baja sucio e o 
documental Si me borrara el viento lo que yo canto, que 
xira arredor da vida do músico Chicho Sánchez Ferlosio.

O día 12 de novembro recibiu o Premio Novela Europea 
Casino de Santiago coa súa obra Tierra de campos. O día 
13 de novembro visitou o noso centro para unha charla 
coloquio e tivemos a oportunidade de facerlle unhas 
preguntas:

1.- Vostede traballou tanto na produción escrita como 
na audiovisual, ¿que diferenzas atopa? ¿Ten algunha 
preferencia?

A diferenza principal  é que a escritura é moi solitaria e 
cando fas un proxecto de cine, un proxecto audiovisual, 
tes que traballar en equipo. Tes que aprender a dirixilo, a 
sacar o mellor de todos, entón son moi distintas.

A soidade ten cousas boas, pero ás veces tamén se fai 
dura. E o traballo en equipo pode  resultar marabilloso 
porque todo o mundo colabora e aporta cousas, pero 
tamén hai que poñerse firme e actuar máis como se foses 
o capataz dunha obra. A miúdo cando estou escribindo 
unha novela penso <<ai, que horror, a ver se acabo xa e 
podo empezar a dirixir unha película para estar rodeado 
de xente>>, e cando estou dirixindo unha película <<ai, 
que horror estar aquí rodeado de xente, a ver cando podo 
volver a casa eu só a escribir>>.

2.-Moitas das súas creacións xiran ao redor da vida 
de artistas como Fernando Fernán Gómez, Francisco 
Nixon, Jorge Sanz, Josep Santiglari e por último Chicho 
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Sánchez Ferlosio. Que teñen estes artistas que espertan 
a túa inquietude para dedicarlle as túas obras?

 En todos os casos son persoas moi, moi difíciles de 
definir nunha frase ou de meter nun arquivo. Son persoas 
moi ricas, complexas, cunhas peripecias vitais con 
moitos altos e baixos, cunha actitude bastante digna 
con respecto ao seu oficio; non enganan. Son... son moi 
honestos en recoñecer o bo, en recoñecer o malo…

Entón sempre cando fago documentais fíxome en figuras 
así, non?  Pois non o pensara nunca e tes razón: son 
artistas e na maioría dos casos seguramente dalgunha 
maneira tamén estou a contar algo de min mesmo a 
través deles.

3.-Rafael Sánchez Mazas, personaxe de Soldados 
de Salamina, é o pai do protagonista do seu último 
documental, Si me robara el viento lo que yo canto. 
¿Descubriu vostede a Chicho Sánchez Ferlosio a través 
da figura de seu pai?

Non, descubrino antes que a seu pai. A Rafael Sánchez 
Ferlosio descubrino en Soldados de Salamina, ao traballar 
máis sobre el no filme. De Chicho xa oíra falar antes, e 
incluso puiden coñecelo en persoa. De feito, en Soldados 
de Salamina, inviteino a traballar e facer del mesmo.

Pero coñecérao nos anos oitenta porque o meu irmán 
rodara con el unha especie de filme chamada “Mientras el 
cuerpo aguante”, onde cantaba e contaba un pouco como 
fora a súa vida. Polo tanto xa era alguén que estaba na 
miña cabeza.

Ao pai estudeino máis cando fixen Soldados de Salamina. 
Un personaxe máis esquecido, que morrera nos anos 
sesenta. Foi un home que protagonizou episodios na 
guerra civil e que estivo moi cerca de don José Antonio. 
Porén tamén foise borrando da vida pública durante o 
franquismo xa que non comulgaba con Franco como 
persoa.

4.-Aínda que te dedicas á literatura e ao cine, outras 
artes como a música contan cun importante papel na 
túa obra, e é algo moi notable na túa novela Tierra de 
Campos. Que papel ten a música na túa vida?

A música é como unha especie de vocación frustrada. 
Antes contábavos a anécdota do meu intento de triunfar 
no mundo da música no instituto e o fracaso rotundo, 
que dalgunha maneira está no motor do principio 
de Tierra de Campos. Pero logo, teño moitos amigos 
músicos, e a música é un elemento que está presente, 
úsala nas películas, traballas tamén con músicos para a 
banda sonora. Entón, vas entrando na súa cabeza, no seu 
mundo que non é tan distinto do mundo dun literario e 
manexas, ás veces, moitas cousas comúns.

Tamén me decatei de que a forma cultural máis viva 
deste tempo é a canción. Ten máis vida, eu creo, a canción 
que incluso a literatura, o teatro, a pintura e outras 
formas de arte. A canción converteuse en algo tal, que 
escoitando 30 segundos dunha canción inmediatamente 
te transporta a unhas sensacións, unhas emocións. É a 
canción: agora que escoitamos a xente como Rosalía ou 
do seu ámbito que din que xa non gravan discos, senón 
que gravan cancións, fan un vídeo e sóltanas nas redes. 
É dicir, a canción converteuse un pouco como nunha 
explosión artística para tratar, en tres minutos, de contar 
un mundo. Entón téñolle unha certa envexa porque me 
parece que funciona moi ben.

6-.Era a túa idea mesturar tantos temas polémicos a 
nivel social no teu novo libro ou estes foron xurdindo a 
medida que escribías a novela?

En El río baja sucio?

Si

Nacía dun recordo moi gravado na miña memoria que era 
que se contaminou un río no que eu ás veces pasaba as 
vacacións e a impotencia de todos os que vivían por alí de 
loitar contra iso. Un pouco como… non sei se seguistes as 
noticias da Manga do Mar Menor. É moi degradante que 
a xente faga diñeiro á conta de esnaquizar a natureza. 
Entón, cando te opós a iso, como hai xente gañando 
diñeiro, ninguén quere paralo e só cando a catástrofe 
está causada empezan a tirarse dos pelos, pero a 
realidade é que actúan impunemente. E mentres hai 
diñeiro toda a sociedade está calada. Entón iso si que 
está mal. Sempre tentei que os elementos sociais estean 
presentes nas novelas, porque é moi importante que aos 
teus personaxes, aínda que sexan ficticios, os coloques 
en territorios reais e entón teñen que ter o que nós 
chamamos unha “toma de terra”, que é estar pegados a 
un tempo e a unha terra concreta.

5.-¿Que supón para vostede recibir o Premio Novela 
Europea Casino de Santiago grazas a Tierra de campos?

Para min é un gran orgullo, estou moi contento. Os 
premios non son o que me motiva a escribir. Terminar 
unha novela, cerrala dunha forma que me guste para min 
é o maior premio. Pero despois que iso sexa ben recibido, 
que a xente o valore, é marabilloso. O que sempre penso 
cando me dan premios é “espero estar á altura, merecelo 
realmente”. Pero cando empezas a escribir o seguinte e 
empezas a preparar a seguinte  película, o que gañaches 
antes non serve para moito. Volves a estar fronte a un 
folio en branco entón aí, por moitos premios que gañases, 
o folio segue estando en branco, e tes que enchelo de 
novo da mellor forma que poidas.

8.- Que diferenza ao personaxe de Antonio en Vivir es fácil 
con los ojos cerrados do resto de profesores da época?
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Ben, digamos que en toda época hai dúas liñas de 
profesores. Hai algúns que gañan o respecto e a 
admiración dos seus alumnos pola súa actitude e pola 
súa forma de ser, e hai outros que o único que gañan é 
o medo do alumnado polo seu autoritarismo. Eu penso 
que isto, incluso variando épocas, segue funcionando así.

É moi difícil traballar con rapaces novos, porque sodes 
coma o vento. Tedes moita enerxía, estades pensando 
en moitas cousas, tedes a cabeza continuamente chea 
de elementos e ademais sodes moitos metidos nunha 
mesma aula. Entón os profesores ás veces, se non teñen 
armas para seducirvos, para atraervos cara á materia, 
recorren á autoridade. Eu creo que isto sempre foi así.

Que recordo lle deixan a un os mellores profesores? Son 
aqueles que che fixeron sentir que a súa materia era 
fácil e que cun pouco de entusiasmo podías aprendela. 
Aqueles dos que non gardas máis que malos recordos son 
aqueles cos que daba a sensación de que a materia era 
imposible e só querías quitala de enriba. E a maioría das 
veces a culpa non é da materia, senón do xeito en que cha 
ensinan.

9.-Imaxinamos que o seu papel como escritor está 
intimamente ligado coa súa faceta de guionista. Cre que 
o cine español lle concede a esta figura a importancia 
que merece?

Á figura de guionista? Non, nas películas o guionista 
adoita ser moi esquecido e incluso maltratado. Todo 
o mundo pensa que podería escribir o guión se tivese 
tempo.

Constantemente vexo a directores, produtores, actores 
falar do guión dicindo “Eu despois inventei algunhas 
cousas...” pero non é o mesmo inventar ou improvisar algo 
sobre unha melodía que xa tes escrita, que ir ao baleiro. 
Eu creo que nunca se valora o suficiente, as películas 
necesitan o “andamio” dun bo guión para funcionar, e 
debe valorarse e dedicarlle tempo e esforzo a iso.

Carla Grela Niño 1º Bach B

Paula Sánchez Mondragón 1º Bach B

Laura Vázquez Vilanova 1º Bach B

Eva Pérez Vidal 1º Bach C

Andrea Redondo Mosquera 1º Bach C

Noela Sanjurjo Carballeira 1º Bach C

LER PARA REFLEXIONAR

A escritora Ana Merino di que a empatía e a bondade se 
aprenden e a literatura é unha forma de aprendelo.  Ta-
mén di que a literatura permite deterte a escoitar e dá 
tempo ao lector de comprender e recapacitar sobre as 
personaxes e as súas tramas. Permite tamén fomentar 
a imaxinación, porque inmediatamente o lector imaxina 
outro final para esa historia... 

 Sentencia que se deixamos de ler imos deixar de reflexio-
nar porque ler é de vital importancia. Temos que seguir 
lendo e facelo concentrados e non xogar ao estímulo, isto 
quere dicir que non podemos ler unha frase e contestala 
ao instante.  Tamén afirma que se se perde a lectura, pér-
dense os parámetros sociais e vitais para a convivencia. 
Afirma que a literatura é bondade e temos dereito a ela. 
Tamén di que ler axuda a escoitar, afirmación totalmente 
certa porque cando lemos unha historia, interesámonos 
nos personaxes e queremos saber o que lles pasa. Isto, 
pasado á realidade, fainos escoitar aos nosos amigos e a 
preocuparnos por eles.

Tamén afirma que na política española escoitar non é o 
principal. Por iso creo que os políticos deberían ler máis 
e aprender a escoitar para que o noso goberno sexa bo. 
Explica que os nenos teñen que aprender a convivir e a 
escoitar e que se fora por ela, poñería a todos os nenos a 
ler para que no futuro escoiten. 

Esta escritora creou un taller de escritura e pensa que 
pode ensinarlle a calquera neno a escribir ata poesía, pero 
para facelo, primeiro ten que ensinarlle a ler poesía. Di 
que a mocidade de hoxe en día non está rodeada da den-
sidade literaria que tiveron os adultos. Merino pregunta 
que como van saber os novos de literatura se non está 
non seu entorno. 

Para rematar, creo que o que quere dicir con este artigo é 
facer que a xente se dea conta da gran importancia de ler. 
Ler axúdanos a ser mellores persoas e tamén a aprender 
a escoitar e a ver o mundo con outros ollos. Se toda a 
poboación aprendera a importancia de ler, o mundo sería 
un mundo mellor, con persoas que saben escoitar e son 
bondadosas. Ler é vital para mellorar a nosa imaxinación 
e a nosa maneira de ver o mundo.

Ariadna Sande Silveira
2º ESO D
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Quentin era un neno que devecía polas películas de terror 
e artes marciais. Tamén pasaba moito tempo vendo 
a televisión e compartindo tardes de cine coa súa nai, 
Connie. 

Quentin Jerome Taratino nacera en Tennessee (Estados 
Unidos) o 27 de marzo de 1963 e mudara coa súa nai a 
Los Ángeles, onde foi á escola e ao instituto. Non era moi 
bo estudante, pero dende moi cedo sentiu unha grande 
paixón polo cine, os cómics e a música pop. Un dos seus 
primeiros traballos foi no videoclub “Vídeo Archives” 
onde aprendeu moito porque veu moito cine. Alí tamén 
organizaba faladoiros nos que se debatían as obras de 
diferentes artistas, moitas veces descoñecidos para a 
xuventude americana.

Qentin Tarantino tiña un interese especial pola 
combinación do humor, a morte e a música do momento. 
Tamén foi actor en series de televisión e empregou a súa 
formación autodidacta en escribir guións nos anos oitenta. 
Cando tivo oportunidade fixo estudos de interpretación e 
de dirección. Foi produtor de películas de terror e artes 
marciais, pero chegou a ser internacionalmente coñecido 
pola súa actividade de director cinematográfico.

A continuación imos facer un percorrido polas súas dez 
películas, que de seguro son moi coñecidas.

Con 29 anos e despois de traballar moito no seu guión, 
Tarantino dirixe a súa primeira película, “Reservoir Dogs” 
en 1992. Está feita cun orzamento moi baixo, moita 
imaxinación e unha boa dose de ideas procedentes do 
cine oriental. Trata dun grupo de criminais, alcumados 
con nomes de cores para manter o anonimato, que 
atracan unha xoiería. No momento do atraco a policía 
aparece inesperadamente e no masacre resultante 
morren policías, empregados e tamén dous membros da 
banda (Azul e Marrón). Como todo fai sospeitar que hai 
un traidor infiltrado, os superviventes resolven o tema 
pelexando entre si a sopapo limpo e enchoupados en 
sangue.

Esta ópera prima de Quentin Tarantino revolucionou 
a estética e o ritmo das películas de acción e suspense 
dos anos 90, debido ao emprego de linguaxe 
vulgar, hiperviolencia e a forma narrativa non lineal, 
esaxeradamente caótica. A irrupción desta película foi 
coma un ciclón, porque Tarantino naquel momento era un 
empregado de videoclub sen apenas formación en cine. 
Aínda que non acadou ningún galardón no momento, na 
actualidade a crítica é unánime en catalogala coma unha 
película de culto que roza a perfección.

Ao cabo de dous anos, en 1994, dirixe “Pulp Fiction”. 

Está inspirada nas publicacións “pulp”, revistas baratas 
editadas con papel de baixa calidade (feitas con papel de 
polpa), moi populares nos Estados Unidos desde comezos 
do século XX, especialmente as de detectives e misterio.

 A “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino baséase en tres 
relatos e conta cunha estrutura narrativa moi orixinal na 
que hai saltos adiante e atrás no tempo (“Flashforwards” 
e “Flashbacks”) así coma diálogos áxiles e intelixentes. 
A excesiva violencia explícita vai formar parte da súa 
pegada persoal como realizador. As historias mestúranse 
conforme avanza a película: dous matóns, por orde do 
seu xefe, deben recuperar unha estraña maleta que teñen 
uns ladróns afeccionados. Por outra parte, un deles ten 
que coidar á muller do xefe mentres está fora de viaxe. 
Nesta viaxe, xorde a historia dun boxeador que rexeita os 
cartos da mafia para amañar un combate. 

Esta película consagrou a Tarantino como director e 
foi premiada coa Palma de ouro do festival de Cannes 
e o Óscar ao mellor guión orixinal pola Academia de 
Hollywood. Estreouse en galego na TVG no outono de 
1998.

A terceira película non se fai esperar e no ano 1997 
Quetin Trantino estrea “Jackie Brown”, considerada ata o 
momento a mellor película do director. É unha homenaxe 
ao “blaxploitation”, movemento cinematográfico de 
tendencia afroamericana. A protagonista é unha azafata 
de voo que, necesitada de diñeiro, fai de correo para 

QUENTIN TARANTINO: A VIOLENCIA COMO ESPECTÁCULO
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un traficante de armas buscado pola policía. Un día é 
sorprendida na aduana e acusada de tráfico de drogas e 
diñeiro negro. Para evitar ir ao cárcere, a policía obrígaa 
a atrapar o cerebro da organización. A protagonista, 
lista coma un allo, empezará a actuar a dúas bandas, co 
obxectivo de tirar proveito de todo o asunto tamén.

“Jackie Brown” foi moi criticada por algúns seguidores de 
Tarantino, xa que é un estilo moi diferente as súas dúas 
cintas anteriores. Nesta ocasión conta unha historia non 
tan violenta, ten unha narración máis clásica e relaxada 
e o sangue non é tan abundante. Porén, foi ben recibida 
pola crítica especializada. 

En 2003 e 2004 xorde “Kill Bill” (vol.1 e vol.2). Trátase 
dunha saga, porque a longa duración inicial (4 horas) fixo 
que se estreara en dúas partes. Amosa unha combinación 
maxistral das artes marciais de Bruce Lee e o manga. A 
protagonista forma parte dun escuadrón de asasinos de 
elite que a atacan a ela mais á súa familia o día da súa 
voda. Despois dun período en estado de coma, esperta e, 
chea de despeito, está decidida a vingarse.

“Kill Bill” recolle influencias de todos os filmes que 
marcaran a vida de Quentin Tarantino. Así, atopamos 
elementos propios do “espagueti western”, das películas 
xaponesas de samurais, do anime, do gore e, sobre todo, 
dos filmes de artes marciais de Hong Kong, aos que lle fai 
unha especial homenaxe. Despois de pasar todos estes 
ingredientes polo seu particular filtro cinematográfico, 
crea un universo propio no que as mulleres teñen un 
protagonismo lonxe da debilidade. 

Tamén de vinganza feminina trata a sexta película, “Death 
Proof (2007), unha “road movie” na que o protagonista é 
un psicópata que persegue pola estrada a tres rapazas 
novas que están a celebrar o aniversario dunha delas. 
Conduce un vehículo “death proof car” co que lidera unha 
das mellores persecucións de coches da historia do cine. 
Na velocidade indiscriminada tamén está a violencia.

En 2009 estrea “Inglourious Basterds”, unha coprodución 
estadounidense-alemá que conta unha historia 
alternativa de dous complots de asasinato dos líderes 
políticos da Alemaña nazi, un planeado por unha xudía 
francesa propietaria dun cinema, e outro por un equipo 
de soldados xudeu-americanos. Esta sétima película, de 
marcado carácter bélico, é unha apoloxía pirómana que 
tivo moi boa acollida nas salas de proxección.

“Django unchained” (2012) é a oitava película do 
realizador. Nunha atmosfera de “spaguetti western”, 
o protagonista é un cazarrecompensas alemán que lle 
segue a pista a uns asasinos. Promételle ao escravo 
Django deixalo en liberdade se o axuda a atrapalos. Nesta 
cinta Tarantino denuncia o pasado escravista de Estados 
Unidos e consegue o Óscar ao mellor guión orixinal.

En 2015 chega a novena cinta, “The Hateful Eight”, que 
trata o que acontece entre oito descoñecidos que, durante 
unha treboada de neve, buscan refuxio nunha parada de 
dilixencias, pouco despois da guerra civil estadounidense. 
É unha comedia negra na que o realizador pretende 
retratar de maneira salvaxe as peores facetas do ser 
humano. Os vaqueiros son a escusa para narrar un 
claustrofóbico filme de suspense ao máis puro estilo de 
Agatha Christie, que lembra a “Reservoir Dogs” (1992).

Aínda que para algúns críticos “The Hateful Eight” é a de 
menos calidade de Quentin Tarantino, chama a atención 
a espectacular música do compositor Ennio Morricone 
(gañador do Óscar por este traballo) e a beleza da 
inhóspita paisaxe nevada do oeste americano.

A décima e última película de Tarantino ata o momento é 
“Once Upon A Time in Hollywood” (2019), un filme que se 
centra no panorama cambiante de Hollywood a finais dos 
anos 60, cando a industria empezaba a esquecerse dos 
artistas clásicos. Hai dous protagonistas: unha estrela 
de “western” televisivo e o seu dobre. Ambos os dous 
intentan adaptarse aos cambios esixentes de imaxe (de 
xuventude) e de habilidades (máis rápidos e capaces). Hai 
amizade, lealdade e complicidade. Nesta última película 
hai máis espazo para a interpretación dos actores, a 
posta en escena, o guión literario ou mesmo a fotografía, 
aínda que en menores cantidades segue a estar presente 
a violencia desproporcionada. 

Ao longo das dez películas de Quentin Tarantino pódese 
ver que a violencia é divertida (non ten carga dramática), 
non incomoda e chega mesmo a producir gargalladas. É 
unha violencia cun grande compoñente lúdico, carente 
de dor ou de empatía. Deste xeito achega unha forma de 
entretemento e diversión que non busca a reflexión. O 
director non se sente con responsabilidade moral sobre 
a repercusión que poidan ter a súas películas sobre as 
persoas que as ven. Para el a violencia é un contido visual 
máis, é un produto, é un espectáculo para consumir en 
compañía. “A violencia é a mellor maneira de conectar co 
público” chega a dicir Quentin Tarantino.

Referencias consultadas

Corral, Juan M. (2005): Quentin Tarantino: excesos y 
cinefilia. Palma de Mallorca, Ed. Dolmen.

Orellana Gutiérrez de Terán, Juan (2007): “Cine y violencia”, 
Escuela Abierta 10, pp. 91-99.

https://es.toonpool.com

https://www.abc.es/play/cine

https://gl.wikipedia.org/wiki

Daniel Wall Losada - 4º ESO C
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Esta foto é aproximadamente do 1950 e nela aparecen a miña avoa e bisavoa no seu traballo de toda a vida. A miña avoa 
traballou dende os 10 anos na praza de Abastos, o segundo monumento máis visitado turisticamente de Santiago, des-
pois da Catedral. Traballaba vendendo legumes e froitas nun posto e máis tarde flores. Cando vendía legumes e flores 
levábanlle todos os días produtos a dous dos hoteis máis importantes de Santiago, o “Hotel Peregrino” e o “Hostal dos 
Reis Católicos”. Traballaba todos os días pola mañá menos o domingo. Ela deixou de traballar aos 65 anos e sempre dixo 
que estivo moi contenta alí. Aínda hoxe existen estes postos na praza de Abastos de Santiago e mulleres e homes que 
veñen de pobos limítrofes vender os seus produtos do campo. Algo que non se debería perder. Encántame ir á praza os 
sábados coa miña avoa e miña nai!

Claudia Vigo López - 2º ESO C

1º PREMIO III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
AS IMAXES DO PATRIMONIO”.
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LOCALÍZASE EN FONTECOVA UNHA GRAN COLECCIÓN 
DE PETRÓGLIFOS

En primeiro lugar temos que saber que é un petróglifo.

Os petróglifos son deseños simbólicos gravados en 
rochas, realizados desgastando a capa superficial. Moitos 
foron feitos polo ser humano no período Neolítico. Son 
o antecedente máis próximo dos símbolos previos 
á escritura. O seu uso como forma de comunicación 
dátase preto ao 10000 a. C. e pode chegar ata os tempos 
modernos nalgunhas culturas e lugares. A palabra provén 
dos termos gregos petros (pedra) y glyphein (talar).
Nestes estraños debuxos podemos atopar animais, 
labirintos e figuras humanas.

Os petróglifos máis importantes de Galicia son 
os de Campo Lameiro (Pontevedra), os de Mogor 
(Marín,Pontevedra)...

A zona de Fontecova en Santiago de Compostela, xa 
fora visitada por arqueólogos hai 25 anos, pero nunca se 
divulgou, por ese motivo un dos arqueólogos contoullo a 
A Rula, unha asociación que divulga a arte rupestre e que  
atoparon a colección de 26 petróglifos.

As rochas atopábanse entre unha morea de toxos e 
constan dunha recompilación de figuras xeométricas e 
animais. Os membros da asociación dividiron a cova en 
dúas partes, na primeira documentouse a imaxe dun 
par de cuadrúpedos, polo que ascenden a seis as rochas 
de arte figurativa na comarca de Santiago. A pesar de 
que as rochas xa están moi erosionadas aprecian varias 
“coviñas” distribuídas ao longo dunha canle. Despois 
pódese observar unha combinación formada por dous 
círculos e a un metro outras figuras circulares con ambas 
“coviñas”.

Na segunda parte da cova hai unha gran cantidade 
de gravados que xuntos forman 19 combinacións. 
Hai “coviñas”seguidas de círculos concéntricos cun 
diámetro de 21cm. Nesta parte da caverna, repítense 
maioritariamente as figuras circulares, a máis grande é 
de 47cm de diámetro.

O máis interesante da colección

Nunha das combinacións da primeira parte da cova 
atópase un dos cervos dos que consta esta zona, mide 
21cm de largo e 16 de alto e é un dos petróglifos mellor 
conservado da colección. Tamén é moi interesante outro 
cervo que está máis desgastado pola erosión o cal mide 
26 cm de largo, 11cm de alto, pero ademais en fronte del 
ten un círculo e mira en sentido contrario a este.

Os cervos de Gorgulliños

Entre os últimos descubrimentos de A Rula destaca o do 
petróglifo de Os Gorgulliños a 600 m da Casa do Frande. 
Os de A Rula tiñan un dito, onde hai un gravado, hai máis. 
Polo que se puxeron a buscar e atoparon dous grandes 
cervos, un deles estaba realizado cun só suco e longos 
cornos, ademais mide 31 cm de largo e 45 cm de alto. 
O outro cervo a penas se distingue á luz do día, ten un 
corpo estreito formado por dobre suco, alcanza os 22 cm 
de largo e os 26 de alto.

Onde se produciu o descubrimento?

Este achado atópase en Fontecova, unha pequena 
aldea ás aforas de Santiago e á beira do Monte Pedroso, 
concretamente nunha cova no campo arqueolóxico Casa 
do Frande.

A importancia destes descubrimentos

Grazas aos achados de petróglifos podemos coñecer 
como vivían os nosos ancestros, estes descubrimentos 
son moi importantes porque nos axudan a cambiar a 
historia, a saber de onde procedemos, o que facían os 
nosos devanceiros.

A valoración dos achados

Os petróglifos están valorados moi ben debido a súa gran 
importancia para coñecer a nosa historia e a descubrir 
cousas que non sabiamos, a parte da “beleza” das súas 
imaxes.

Como espallar este coñecemento

Habería que visitar estes lugares para valorar a arte 
rupestre moito máis, xa que son figuras moi bonitas 
aparte das fermosas paisaxes nas que normalmente 
están situadas, tamén estaría ben que houbera máis 
asociacións como a de A Rula.

Roi Broullón Verdes.2º ESO B
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ENTREVISTAMOS A NURIA KOLB

O pasado 14 de marzo publicouse na edición de Carballo 
da Voz de Galicia un artigo que relata como é vivir entre 
dúas linguas. Un grupo de alumn@s de 1º ESO E e F 
decidimos entrevistar a Nuria Kolb, a súa autora, para 
facerlle algunhas preguntas que nos xurdiron. O encontro 
tivo lugar por videoconferencia. A pesar dos problemas 
técnicos, foi moi interesante conversar con ela. Velaquí as 
respostas que nos deu ás nosas preguntas:

O asunto principal que tratas no artigo ten que ver 
coa túa propia experiencia como unha persoa que vive 
entre dúas linguas e dúas culturas. Persoalmente, 
cales consideras que son os principais beneficios desa 
situación na que te atopas desde a infancia?

No meu caso, despois de ter pasado experiencias 
negativas nalgún momento, considero que hai bastantes 
beneficios, xa que criarte entre culturas e linguas ofrece 
unha perspectiva máis ampla para entender o mundo e 
outras formas de vivir. De todos xeitos, cando es pequena 
ou pasas a adolescencia, vivir entre dúas linguas e 
culturas é algo difícil. Non obstante, a longo prazo é un 
agasallo. Es máis tolerante e pensas máis antes de actuar 
en certos contextos. Iso é unha vantaxe importante. 

No artigo mencionas que a túa familia decidiu mudarse 
de Alemaña a Galicia nos anos 80 co obxectivo de vivir 
unha vida máis simple e vencellada á natureza. Con 
cantos anos viñestes para aquí. Recordas como foi esa 
adaptación? 

Cando a miña nai quedou embarazada de min foi unha 
sorpresa. Meu pai e miña nai eran novos, tiñan arredor 

dos 30 anos e querían ver mundo. O seu plan era non 
seguir vivindo en Alemaña. Unha das opcións era ir a 
Francia. Pero, por casualidade, viron un anuncio dunha 
ruína que estaba á venda en Galicia. Era un lugar que eles 
non coñecían de nada. De feito, se te crías en Alemaña, 
a Galicia que coñeces é unha rexión de Polonia, así que o 
seu primeiro paso foi buscar no mapa.

Cando chegaron a esta terra, encantoulles. Foi como 
unha viaxe no tempo a un paraíso. Naqueles anos, na 
Costa da Morte, que foi onde finalmente se estableceron, 
a natureza aínda era virxe. A paisaxe era moi distinta 
para eles. 

Eu vin con moi poucos meses. Nacín en Alemaña por 
decisión da miña nai e despois xa viñemos para aquí. A 
adaptación non foi difícil para una neniña tan pequena. 
Porén, para a miña familia foi un cambio nas súas vidas. 
Non creo que fora fácil ao principio, pero foi unha decisión 
e tiveron que vivir con ela. Eu supoño que tampouco se 
arrepentiron naquel entón. Foi unha experiencia positiva, 
non en todos os aspectos, pero en xeral si.

Unha vez pasaches a túa infancia en Galicia, volviches 
máis adiante a Alemaña. Cando ocorreu iso? Unha vez 
alí, que era o que botabas máis en falta de Galicia? E en 
Galicia que é o que máis botas de menos de Alemaña? 

Supoño que decidín volver a Alemaña nunha época na 
que moitos dos meus compañeiros e compañeiras foron 
vivir a outros países porque, daquela, España e sobre 
todo Galicia, estaban en plena crise económica. Entón, 
imaxinade: unha estudante, chea de vida, coa carreira 
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feita, que quere traballar… pero non hai traballo! 

Unha amiga de Santiago, que non tiña nada que ver 
con Alemaña, quería vivir en Berlín porque ela tiña esa 
idea do que é unha “cidade”. Decidimos mudarnos alí. A 
experiencia foi moi positiva, aínda que en temas laborais 
non tanto. Tivemos que buscar bastante!

Nós graduámonos en plena crise económica. Había moi 
poucas saídas laborais naqueles anos, especialmente 
para a xuventude. A xente que tiña experiencia estaba 
perdendo o seu traballo. Polo tanto nós, que non tiñamos 
experiencia, estabamos ao final da cola. Moitos dos meus 
amigos e amigas marcharon a Reino Unido, Francia ou 
Alemaña, onde seguía habendo máis oportunidades. 
O problema é que Berlín era cidade de Alemaña con 
máis paro, e, seguramente, tamén co maior número de 
xente que quere vivir nunha cidade grande, cosmopolita 
e moderna. É unha cidade de startups, de empresas 
pequeniñas que están comezando (por exemplo, de 
apps que se acaban de crear) e viven moito de xente que 
traballa sen cobrar. Atopamos ese tipo de contexto… E 
aí acabamos: nunha startup! Xa vedes: vas traballar a 
un sitio así e acabas tendo choio de luns a domingo sen 
cobrar!

Con respecto á última pregunta, teño que dicir que 
medrar ao lado do mar é algo que che crea un sentimento 
e acabas botando en falta a brisa mariña do Atlántico. A 
vida en Berlín é moi distinta do que recordaba de Santiago, 
pero facía unha vida parecida: ía ao parque cos amigos, ía 
tomar algo… O que si que igual botaba de menos era que 
nos bares non che daban tapas!

Cales pensas que son as diferenzas máis notables entre 
Galicia e Alemaña (Franconia, a rexión de onde provén a 
túa familia)? E, por outra banda, en que se parecen? Cres 
que ambas culturas teñen aspectos en común?

Esta pregunta fanma a miúdo. É moi difícil dicir cales son 
as diferenzas entre dous lugares que son diferentes de 
por si. 

As semellanzas son, sobre todo, máis fáciles de atopar 
entre as rexións de Franconia e Galicia: a cultura do viño. 
Alí tamén se cultiva moito viño e vaise moito aos bares 
e restaurantes para quedar coa xente, o cal non é algo 
habitual no resto de Alemaña. Unha diferenza, aínda que 
supoño que depende do terreo, é que alí a xente usa moito 
a bicicleta. É algo que aquí boto moito de menos, porque 
ademais Santiago é unha cidade que non está adaptada 
para @s ciclistas e hai moitos coches e desniveis. O 
tránsito non é cómodo. 

A xente do sur de Alemaña pódese dicir que é máis ou 
menos como a de aquí, porque é xente bastante máis 
vital que a do norte do país, máis fría e que non é moito 
de relacionarse rápida ou facilmente. Sorprenderédesvos 

se ides nalgún momento ao sur, agás quizais no rural. 
Nas rexións do sur de Alemaña eu considero que a xente 
é bastante aberta. Isto pode deberse a que o clima tamén 
é moi diferente: a parte sur ten un clima máis cálido. No 
verán vai moita máis calor que aquí. Pola contra, o norte é 
a zona con máis chuvia, polo que se parece máis a Galicia. 
En resumo, a xente de Galicia penso que se parece máis á 
do sur de Alemaña. 

Tivo algo que ver o feito de que te criaras entre varias 
linguas co feito de que despois fixeras estudos de inglés 
e alemán? Ao realizar eses estudos, puideches entender 
mellor como vivir entre dúas linguas tivo un impacto na 
túa identidade?

En realidade empecei a estudar outra cousa antes de 
decantarme polas linguas. Comecei a estudar Psicoloxía 
e interesábame bastante, pero é unha carreira moi pouco 
práctica nos primeiros anos, o cal me defraudou un pouco. 
Decidín cambiar e a verdade é que non me arrepinto para 
nada porque estudar linguas e tamén literatura, historia e 
diferentes contextos axúdache a entender esas culturas. 

Da literatura inglesa, por exemplo, temos moitos clichés. 
Coñecemos só algúns autores pero non a coñecemos ben. 
Entón, os estudos axudáronme a entendela e a entender 
que non só existen Inglaterra e Estados Unidos, senón 
que hai máis literaturas inglesas. Tamén están as culturas 
e literaturas do resto de países nos que se fala inglés. 
Por outra banda, estudar alemán si que foi algo que me 
encantou, porque me uniu un pouco máis ás miñas orixes 
e me fixo entender mellor a forma de pensar da xente 
do meu país de nacemento. É curioso que cando vou a 
Alemaña e estou con xente que non é da miña familia, ás 
veces si que hai un choque, e non sei moi ben como pensa 
a xente. Aquí, en Galicia, xa non me pasa iso despois de 
tantos anos e podo calcular a reacción da xente. 

Consideras que ao criarte entre varias culturas é máis 
natural para ti entender outras?

Si. Xa mencionei que igual non es consciente cando 
te están educando nesas linguas, pero máis tarde, 
cando reflexionas sobre a túa infancia e o proceso de 
aprendizaxe, si que te decatas de que te axuda a ser 
unha persoa que entende ou intenta entender diferentes 
perspectivas. Penso que, en consecuencia, son unha 
persoa máis tolerante, e quizais máis empática.

No teu texto comentas que elixiches a lingua galega 
conscientemente para comunicarte na túa vida en 
Galicia. Cales cres que son as consecuencias de faceres 
esta escolla? E, relacionado con esta pregunta, cal 
pensas que é o futuro do galego? 

A primeira cuestión si que a podo contestar máis ou 
menos. A segunda é un pouco complexa. 
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Eu escollín usar o galego nalgún momento despois de 
estar varios anos falando castelán e sendo unha das 
poucas persoas do meu instituto que falaba en castelán. 
Isto nas cidades galegas non pasa tanto. Eu considerei 
que era unha mostra de respecto cambiar ao galego. 
Daquela, case todas as miñas amizades falaban galego 
pero ás veces facían o esforzo por falar castelán comigo; 
eu sabía que era eu a que tiña que cambiar. Entón, 
empecei a falar en galego, aínda que nese momento 
realmente non era consciente da situación na que estaba 
a lingua. Seguramente a vós xa vos comentaron nas 
clases de Lingua que o galego está en perigo. Eu esa 
situación fun comprendéndoa aos poucos. Entender 
iso xa me impulsou a seguir utilizándoa mesmo fóra do 
contexto do instituto, e agora é a primeira lingua que uso 
cando teño que falar coas institucións públicas, cubrir 
documentos, facer chamadas oficiais, etc. 

É difícil predicir o futuro dunha lingua, e neste caso, 
dunha lingua que está a perder falantes. Eu fun docente 
durante uns anos pero non de galego, senón de linguas 
estranxeiras (alemán e inglés) con alumnado que era, 
sobre todo, de Galicia. O certo é que moi poucos usaban o 
galego, especialmente os máis cativos. Isto chocábame e 
ás veces mesmo me poñía un pouco triste porque parece 
que pouca xente queda para garantir o futuro da lingua. 

O que vai ocorrer co galego é un pouco difícil de predicir. 
Eu espero que se conserve. Do que teño medo é do uso 
que faga a xente, sobre todo a xente nova. Supoño que 
non é tarde e que sempre é posible comezar a falalo 
como fixen eu. Se cadra, os neofalantes somos o futuro. 
Tedes a sorte de educarvos e criarvos nunha cidade como 
Santiago, que aínda conta cunha chea de iniciativas que 
promoven o galego, e tamén con xente que comezou a 
falar moi tarde a nosa lingua pero que o está a facer de 
forma consciente e fai uso dela no seu día a día. 

A miña compañeira de hai uns anos era madrileña e só 
levaba uns seis anos en Galicia. Estudou aquí Bioloxía 
(que nada ten que ver coas linguas) e fixo o esforzo de 
aprender o idioma. Sempre intentaba falar comigo en 
galego e quería practicar. Non foi o primeiro caso deste 
tipo que coñecín. Outra compañeira miña, que era 
americana, tamén falaba galego sempre. Así que hai 
moita xente estranxeira que comeza nalgún momento 
a falar nesta lingua como mostra de respecto á terra, á 
historia de Galicia e á xente que vive aquí. Así que aínda 
estades a tempo!

Cales cres que son as claves para que o galego poida 
atoparse nunha mellor situación? Cres que sería posible 
que iso ocorra?

Esta pregunta tamén é complexa porque eu non son 
experta no tema, simplemente falo galego. Hai tantas 
teorías e persoas que estudan isto… Non estou moi 

segura do que se pode facer. Pódese comezar por 
motivar á xuventude a usar o idioma, facelo con ganas 
e sentilo como propio e non como un traballo, porque é 
parte da vosa identidade. Aínda que vos comuniquedes 
perfectamente en castelán, o galego apórtavos algo 
máis, unha pista das orixes das vosas familias, ou, se as 
vosas familias eran de fóra, de onde vivides realmente. 
Apórtavos unha ollada á historia desta terra. Eu non vos 
podo dar chaves porque aí poden falar os expertos. O que 
podemos facer nós desde a nosa posición é poñer o noso 
gran de area e comezar a usar un pouquiño máis o galego, 
empezar a ler autor@s galeg@s… hai moitas formas de 
darlle pulo á lingua. O futuro sodes vós!

Cantas linguas sabes? Cales che gustaría aprender? 
Pensas que saber falar máis dunha lingua podería 
facilitar o proceso de aprendizaxe dunha lingua nova?

Esta pregunta é máis doada de responder. Comecei a 
criarme en alemán porque tanto miña nai como meu 
pai son de Alemaña. Como xa comentaba no pequeno 
artigo, comecei moi cedo a estar en contacto co galego 
porque a xente da Costa da Morte, onde me criei, era toda 
galegofalante: o galego, xa que logo, comecei a “usalo” 
desde pequena aínda que me expresaba en castelán. 

De cativa comecei a estudar inglés, ata chegar á carreira. 
Tamén estudei francés durante a infancia e adolescencia, 
aínda que o teño un pouco esquecido. Cando fun de 
Erasmus, púxenme a estudar flamenco (variedade do 
neerlandés de Bélxica). Quen me dera falar máis idiomas, 
porque hai moitísimos e todos dan unha perspectiva 
nova da realidade. Cada idioma ten as súas palabras e 
recolle formas distintas de ver o mundo. A xente pensa 
de xeitos diferentes e comunícase de maneiras diversas, 
así que cantos máis idiomas saibades, máis ides saber do 
mundo e máis aberta ides ter a mente. Iso considero que 
é moi positivo para todas as persoas. 

Coñecer varias linguas axúdanos a aprender outras 
linguas novas porque adaptamos o oído a diferentes 
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entoacións e entendemos que non sempre se usan termos 
equivalentes  para referírmonos a un mesmo obxecto. No 
caso do neerlandés, teño que dicir que saber un pouco de 
francés e saber alemán facilitoume moitísimo as cousas 
porque no meu caso era un neerlandés que se falaba 
en Bélxica, e alí hai moitísima afluencia de idiomas. Eu 
falaba un neerlandés con toques franceses e que tamén 
tiña moitas características en común co alemán. 

Saber galego e saber castelán facilita a aprendizaxe 
do francés. O inglés ten moitas palabras en común co 
alemán… as linguas están conectadas! Saber inglés abre 
moitas portas, pero saber máis idiomas, aínda máis. 
Tamén vos abre a vós.

Imos ir rematando a entrevista. Para iso, pensamos 
que nos podes contar algunhas cousas un pouco máis 
persoais. A nosa primeira pregunta é: Cal é o teu lugar 
preferido para te relaxar?

Aquí en Santiago encántame ir aos parques (Bonaval, 
Belvís, etc.), sobre todo cando temos sol. Son lugares 
perfectos para esquecer o estrés do día a día da cidade.

Na Costa da Morte hai unha chea de lugares! Ata hai 
pouco, nalgunhas praias non había nada de xente. Podías 
ir a unha praia que se chama Soesto e estar alí soa e 
pensar, relaxarte, mollar os pés, ir camiñar…

Recordo que en Berlín me encantába ir tamén a un parque 
chamado Tempelhofer Feld, que é un antigo aeroporto. 
Ten uns xardíns feitos pola veciñanza. É un lugar máxico 
pola decoración curiosa. Cando poidamos viaxar, xa o 
veredes!

Cales son as túas aspiracións para o futuro?

Esta pregunta é moi de entrevista de traballo! Pero eu 
cóntovos:

Como sabedes, estamos nun punto crítico para tomar 
decisións. A miña idea para o futuro próximo é dedicarme 
á xestión da arte, porque é algo que estudei e no que 
me gustaría centrarme. No pasado traballei cun artista 
alemán que se chama Detlef Kappeler. Vou afondar 
na xestión das súas pezas e tamén vou comezar 
proximamente a rodar un documental con el. 

Á vez, estou nunha asociación que promove o rural galego 
e a protección do patrimonio, da cultura e da natureza. 
Na actualidade, estamos loitando en contra dun parque 
eólico que están pensando instalar na zona onde me criei. 
Parece que no futuro toda Galicia vai ser un parque eólico. 
Iso non axuda a conservar o pouco que queda dela. 

As linguas tamén son importantes para min 
laboralmente. De feito, podo comunicarme co artista co 
que traballo grazas a que coñezo varios idiomas. Aí tedes 

outra motivación para seguir estudando linguas. Se 
non vos dedicades á docencia ou á tradución, as linguas 
facilitaranvos o voso futuro laboral. O mundo estase 
abrindo e cada vez necesitamos comunicarnos con máis 
xente de diferentes lugares. En definitiva: cantos máis 
idiomas saibades, mellor. 

A onde che gustaría viaxar? Pensaches en vivir noutro 
lugar ou, pola contra, cres que vas botar raíces en 
Galicia?

Encantaríame seguir viaxando, mais xa sabedes cal é a 
situación actual. O meu irmán, por exemplo, leva vivindo 
en Alemaña desde hai moito tempo. Polo xeral, sempre 
nos vemos unha vez ao ano, pero desta volta levamos 
sen vernos desde antes do comezo da pandemia. 
Encantaríame ir visitalo. 

Tamén quero ir a Portugal, que está aquí ao noso carón. 
É o noso veciño pero parece que estamos moi separados. 
E, por suposto, tamén me gustaría ir máis lonxe. A ver 
cando podemos facer iso. 

Si que é verdade que me estou centrando na miña vida 
en Galicia, enfocada á xestión cultural e da arte desde 
o rural. Agora mesmo vivo, coma vós, en Santiago, xa 
que traballo na Biblioteca de Galicia; o meu contrato 
remata este verán e, despois, irei a outro lugar. Moita 
xente durante o confinamento decatouse de que tamén 
lle gustaría vivir na aldea para ver monte, ter animais, 
moverse, etc. Xa veremos o que nos depara o futuro.

Que é o que máis che gusta de Galicia? 

Galicia ten tantas cousas que me gustan que é difícil 
responder. Eu diría que a paisaxe, non só da costa, senón 
tamén a do interior; a idea da Galicia verde aínda é unha 
realidade nalgúns lugares. Non podo negar que me 
encantan os bosques de carballos e de castiñeiros. É unha 
mágoa ver que todo iso desapareceu na zona na que vive 
a miña familia, xa que agora alí só hai eucaliptos. 

Por outra banda, que che dean tapas nos bares paréceme 
incrible. É o mellor! Iso non se atopa noutros moitos 
lugares de Europa.

Vou mencionar tamén o Atlántico. Aínda que sexa difícil 
bañarse nel porque a auga está moi fría, é un mar moi 
vivo, algo que tampouco se pode atopar en todas partes. 
É un mar que representa a vida, pero tamén a destrución. 
É inspirador. 

O meu desexo é que se coide máis a natureza de Galicia. 
O que temos é natureza, así que hai que coidala. Como 
vedes, a vosa xeración está aí para protexer Galicia e o 
idioma galego!

Alumnado de 1º de ESO E e F. Materia Lingua Galega.
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CREATIVIDADE E COÑECEMENTO:
DOUS IRMÁNS SEPARADOS

O destino, como incerto que é, bríndanos en 
ocasións a posibilidade de retornar a lugares pasados sen 
unha razón clara. Mais atópase unha certa beleza neste 
tipo de situacións; a posibilidade de ollar cara unha vida 
que existiu, mais que non morreu totalmente. Fai case 
dous anos que rematei a miña etapa de estudante no IES 
Antonio Fraguas,  despois de superar esa “terrible” proba 
chamada aínda comunmente como “Selectividade” (que 
logo descobres que non deixa de ser outro exame máis, 
outra pisada máis no camiño), que me permitiu comezar 
a miña andadura no grao de Comunicación Audiovisual. 
Neste artigo podería comentar curiosidades sobre o 
mundo audiovisual ou mesmo facer algunha breve 
explicación dalgún concepto aprendido. Malia isto, atopo 
moito máis interesante facer unha reflexión do aprendido 
nestes dous anos de carreira, e mesmo de experiencia 
vital. Mesmo se concretamos máis, podería tratarse 
dunha especie de “carta” ao meu eu do instituto, dirixida 
a todas vós, á vez que vos brindo algún coñecemento de 
interese.

O título do artigo non é casualidade, e para isto 
remitireime a un dos primeiros coñecementos que 
tiven na Facultade. Concretamente o primeiro día. A 
clase comezou coa exposición dun fragmento dun filme 
realizado por actores de teatro, que se chama Cesare 
deve morire. Na secuencia que vimos dicíase algo tal que 
“a arte é un proceso fermoso”. Non obstante, o profesor 
fixo unha lixeira variación: “a arte é un proceso doloroso”. 
Que quere dicir con isto? Que ao realizar temos que 
sentir dor? Non exactamente, non cabe ningunha dúbida 
dos efectos terapéuticos e satisfactorios do proceso da 
creación artística, porén a dor remítese ao camiño previo 
para a realización dunha obra que poida reflectir as nosas 
inquedanzas e os desexos, e ten un nome: coñecemento. 
O coñecemento profundo dunha cuestión particular, como 
pode ser a aprendizaxe dunha nova lingua ou investigar 
sobre algún fenómeno científico, é un proceso longo e 
complexo. Durante certos momentos da miña etapa no 
instituto pregunteime en ocasións algo moi común, que 
é: “e para que serve isto?”. Resulta obvio entender que 
certos coñecementos non se poden aplicar a todo (por dar 
un exemplo, saber como se orixina un volcán non axuda 
a resolver unha ecuación), mais todo o coñecemento que 
adquirimos axuda a configurar a nosa visión persoal das 
cousas, ademais de enriquecer o mundo que nos rodea. 
Chegados a este punto...podemos dicir entón que o 
coñecemento outórganos novos puntos de vista, puntos 
que ademais enriquecen o noso día a día e o noso xeito 
de afrontar certas cuestións. Entón se o coñecemento 
nos brinda novos puntos de vista...tamén nos fai máis 
creativos. O importante desta “parrafeada” é ao seguinte 

punto que quero chegar: existe certa tendencia a valorar 
a creatividade como unha habilidade dada a uns poucos, 
que só se pode lograr de xeito case “divino”, cando en 
realidade...a creatividade adoita ser o resultado dun 
coñecemento adquirido pouco a pouco, no día a día.

Para explicar o anterior vou poñer un exemplo dun 
interesante experimento do mundo audiovisual. Nunha 
entrevista, o director de cine Alfred Hitchcock explicaba 
o resultado dun experimento chamado “o efecto de 
Kuleshov”. Recibe este nome porque o cineasta que 
teorizou acerca deste efecto chamábase Lev Kuleshov, 
que formaba parte dos innovadores directores de 
cine rusos dos anos 20. Con isto fago un inciso para 
dicirvos: procurade non relacionar o antigo con mala 
calidade; moitas das pelis en branco e negro ofrecen 
narrativas máis entretidas e atractivas ca algunhas das 
películas que se poidan ver agora en 4K. Volvendo aos 
experimentos de Kuleshov, estes consisten en intercalar 
diferentes planos no medio dunha secuencia. Para poñer 
un exemplo fácil, imaxinemos que gravamos a un neno 
que se acerca a algo, e este comeza a rir. De momento non 
sabemos a razón pola que se ri, mais poden ser varias. Se 
introducimos no medio da toma un plano no que aparece 
outro neno facendo unha parvada, entendemos que o 
outro neno se estába rindo por algo bo. Non obstante, se 
no medio introducimos un plano dunha persoa caendo, 
entendemos que o neno se está a rir dunha desgraza. 
En esencia a reacción do neno é a mesma, mais o que 
se conta é totalmente diferente. Dito isto entón...que 
ten que ver o efecto Kuleshov coa relación coñecemento-
creatividade? Pois que sen un coñecemento previo, é moi 
difícil que se poidan introducir planos intercalados máis 
creativos. A explicación vai máis orientada cara o mundo 
da imaxe, xa que é parte do que estudo, porén tamén 
é totalmente aplicable a outra áreas. Incluso no campo 
da ciencia a creatividade ten unha gran relevancia, que 
en moitos casos supón a semente creadora de novos 
conceptos. Outro exemplo que todos coñecemos: Newton 
e a mazá que lle caeu dunha árbore. Está claro que sen un 
coñecemento previo non pode formularse unha teoría da 
gravidade, mais acaso pode darse tamén sen ese ápice de 
curiosidade por tentar comprender un suceso natural, ese 
impulso de creatividade?  

Aínda que nesta reflexión que vos fago diga 
que o coñecemento e creatividade van ligados da man, 
tamén vos incito igualmente a crear o que se vos ocorra 
ou sintades nun certo momento. Ao contrario do que se 
ensina en ocasións, é bo facelo mal igualmente, mesmo 
facer o ridículo. Sempre recordarei o día no que fixen 
unha representación teatral cuns amigos nun Entroido 
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do Instituto, a cal non saíu segundo o planeado e foi unha 
representación terrible, máis do que tiña que ser. Aínda 
así, agora levamos connosco o bo recordo de facer unha 
representación terrible, e non un “puidemos tela feito”. 
De feito, se o pensades tamén, apréndese máis dun erro 
que dun acerto. Polo tanto anímovos a todas e a todos 
a fabricar as vosas ideas, por moi ridículas que poidan 
ser, xa que aquí tedes un servidor que pasou e seguirá 
pasando por iso.

Xa por último, gustaríame deixar aquí unha cita 
que me deixou un profesor o ano pasado sobre un escritor 
durante unha clase, a cal segundo palabras súas “debía 
ser frase de exame”, que di o seguinte: “a lectura é un 
proceso exploratorio expansivo”. En ocasións lémbroa e 
paréceme unha reflexión moi bonita para compartir. Ao 
igual que co coñecido “Big Bang” se orixinou o universo, 
tamén coa lectura poden orixinarse galaxias de ideas. 
Tampouco se debe temer non entender todo nunha 
lectura, senón tentar valorar o que comprendemos. Outra 
anécdota máis: nunha ocasión estabamos comentando 
un texto, sobre o cal fixen unha intervención. Nun 
momento dado dixen: “non entendín ben que quería dicir 
aquí o autor”. A resposta do profesor foi a seguinte: “eu 
tampouco”. Polo tanto, é importante asimilar que non se 
nace aprendido nin moito menos, mais unha boa actitude 

cara a aprendizaxe é un xeito de enriquecer as múltiples 
facetas da nosa vida. Con esta cita que vos indico para 
que reflexionedes sobre ela, tamén vos fago algunha 
recomendación do mundo audiovisual, que vos pode 
resultar interesante, e que poida causar ese “proceso 
exploratorio expansivo”. Estas son: 

· El árbol de la vida, de Terrence Malick

· 12 Angry Men, de Sydney Lumet (algúns xa 
tivéstedes ou teredes a sorte de vela no instituto)

· Soul, de Pete Docter

· O que arde, de Oliver Laxe

Con estas recomendacións, máis ca dicirvos un 
top de pelis favoritas, prefiro poñervos algúns exemplos 
de obras que poden resultar estimulantes, e nalgúns 
casos bastante entretidas, e que no seu momento tamén 
me marcaron. 

Dito todo isto, a crear! (e aprender moito tamén!).

Leo Pereiro.Ex alumno

EXPERIENCIA CANADIENSE

Durante sete meses residín nunha cidade pequena ao 
norte de Ontario. Non mentirei en que foi unha experiencia 
moi fría e chea de neve, pero tamén houbo días calorosos 
nos que puiden nadar no lago.

Os veráns alí son moi sufocantes e a maioría dos nenos 
e mozos van a distintos campamentos. Moitos deles 
van como campistas, pero tamén os hai que van como 
voluntarios para axudar na cociña, nas actividades... 
Ao chegar a Canadá fun coa miña familia de acollida 
e con outra estudante internacional xaponesa a un. 
Aloxámonos en cabanas preto dun lago e realizamos 
actividades tales como frisbee-golf, kayak, nadar, ping 
pong...

Pero ao igual que en España, alá tamén remata o verán. 
Os días vólvense máis curtos e fríos, as follas das árbores 
tornan laranxa e chega “Halloween.” Esta é unha festa 
moi popular que se celebra o 31 de outubro, pero que 
comeza a prepararse moito antes. Decorar as casas, 
comprar caramelos e facer os disfraces son algúns dos 
preparativos. Este ano, o 31 de outubro cadrou un xoves, 
polo que tivemos que ir ao instituto. Como era un día 
especial, os profesores repartiron chocolates e puxeron 
películas de medo durante as súas clases. Ademais, pola 
noite fun de casa en casa pedindo caramelos co famoso, 
“trick or treat? Pero non recibín só chocolates, senón que 
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tamén recibín refrescos, flocos de millo, salsa barbacoa 
e unha luva. Sen dúbida foi unha noite incrible, pero na 
que tamén fixo moito frío. De feito, fixo tanto que ao día 
seguinte, 1 de Novembro, foi o meu primeiro “Snow Day.” 
Este é un día no que non tes que ir ao instituto debido a 
que hai demasiada neve nas estradas, fai un frío extremo 
ou por algunha razón é perigoso conducir. Polo tanto 
neses días cancélanse as clases.

Aínda así, gustábame ir á escola. Alí é todo moi diferente. 
No instituto só están os grados 9, 10, 11, e 12, que equivalen 
a 3º e 4º da ESO, e 1º e 2º de Bacharelato. Ademais, se 
o precisan, os estudantes poden facer “grado 13” que é 
como un ano/semestre extra no que poden conseguir 
créditos para graduarse, ou simplemente esperar por non 
ter claro que estudar na universidade. Para graduarse 
precisan créditos que se conseguen aprobando materias. 
O máximo número de materias que se poden escoller 
durante un semestre no meu instituto son catro e 
tamén se obteñen créditos participando nalgúns clubs 
como banda e teatro. Nos institutos, o alumnado pode 
escoller as materias que queira, e varían dende as máis 
comúns como bioloxía e inglés, ata carpintería, estética 
ou actividades ao aire libre.

No meu instituto só tiñamos 4 clases dunha hora 
cada unha. Na de química faciamos experimentos no 
laboratorio e en bioloxía diseccionabamos órganos. A 
materia de música era a que máis me gustaba, xa que 
formamos unha banda de jazz e tocabamos todos os días. 
Nela, ademais  de tocar o piano, aprendín a tocar o saxo. 
Tamén está a hora da comida, na que podías tomar algo 
traído da casa, comprar na cafetería do instituto ou ir a 
algún restaurante de comida rápida. Moitas veces a xente 
comía “poutine,” que é unha das comidas máis famosas 
en Canadá. Está feito con patacas fritidas, “gravy” 
(unha salsa feita a partir da carne), e queixo. Aínda así, 

tamén eran moi populares os macarróns con queixo , os 
“malvaviscos” e o “bacon” cocido en sirope de arce.

O deporte é unha parte moi importante do instituto, xa 
que este conta con numerosos equipos nos que competir. 
Cando rematan as clases ás tres da tarde, a maioría da 
xente ten adestramentos (fútbol, curling, hockey), ou 
reunión de clubs (danza, banda, teatro). En Canadá, os 
equipos deportivos e a mascota (que no meu instituto 
eramos os Wildcats) son algo moi importante e do que 
están moi orgullosos. Un dos deportes máis importantes 
é hockey, de feito, o equipo do meu instituto gañou un 
torneo nos Estados Unidos. Eu tamén participei nalgúns 
equipos. O primeiro foi o de curling que en pouco tempo 
me namorou. Curling é un deporte parecido á petanca. 
Realízase nunha pista de xeo, e consiste en lanzar unha 
pedra para que quede o máis preto do centro dunha diana, 
situada no outro extremo da pista, mentres os teus 
compañeiros varren por diante da pedra para acelerala 
ou para variar a traxectoria. Cando a temporada rematou 
co comezo da primavera, uninme ao equipo de fútbol. 
Desgraciadamente unha semana antes do noso primeiro 
torneo, canceláronse as clases debido ao Covid-19, e 
pouco tempo despois fun repatriada a España.

Durante a miña estadía visitei lugares fermosísimos, 
tales como as Cataratas do Niágara, Montreal e Quebec. 
Tamén fixen outras actividades como ir a un parque 
acuático que, en lugar de ter auga tiña neve, ir nunha 
zorra tirado por cans e comer nun restaurante de “cegos” 
no que non podías ver nada, nin sequera o que estabas 
comendo!

Definitivamente foi unha experiencia inesquecible e 
recoméndolla a todo o mundo.

Paula Pérez Antelo - 1º de Bachalerato
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O XARDÍN XAPONÉS

O CULTO CARA O INIMITABLE DA NATUREZA É A FORMA 
PERFECCIONADA POLO SER HUMANO.

O xardín xaponés é moi estético en canto ás súas formas 
e estilos. O seu obxectivo é representar a natureza 
da maneira máis simple e minimalista posible, pero 
conservando a súa beleza , no seu estado natural, nun 
espazo reducido. É retocado polo ser humano para intentar 
crear o microcosmos ideal que transmita relaxación, 
benestar, silencio e que permita á persoa reflexionar ou 
meditar.

A súa finalidade ademais de ser decorativa é para ser 
utilizado en ocasións como cerimonias ou ás veces 
en celebracións de estilo solemne. Por este motivo 
localízanse en templos ou lugares sagrados e silenciosos, 
e non soamente en parques, casas ou lugares de fin 
estético.

Aínda que na actualidade os xardíns xaponeses sexan 
os máis populares dentro dos distintos tipos que hai en 
Asia, estes non tiveron unha orixe propia senón que a 
tradición foi importada da China. Ao comezo imitábase o 
modelo chino, pero ao longo do tempo foron adquirindo 
os seus propios trazos e na actualidade teñen trazos moi 
diferentes  a pesar de que os seus principios estéticos 
sexan case iguais.

A continuación fálase dos distintos tipos ou estilos, 
diferenciados pola súa finalidade, tamaño ou 
compoñentes:

1.- Xardín de paseo

É de grandes dimensións, no centro ten un estanque 
con carreiros ao redor e unha ponte atravesándoo. Como 
di o nome, está feito para pasear por el e contemplar as 
distintas paisaxes que se ven ao longo do camiño.

2.- Xardín de apousento

Están localizadas no interior das casas adiñeiradas ou de 
estancias con reducidas dimensións, son visibles dende 
un punto estratéxico da casa dende o cal se aprecian 
todos os compoñentes formándoo. Soamente teñen 
unha función decorativa.

3.- Xardín do té

Non precisan de moito espazo e é un estilo moi popular 
e moitos  veno como o estilo máis belo dos catro. Consta 
dun camiño rectilíneo que comunica a casa ou outro 
xardín coa casa do té. (A cerimonia do té realízase aquí).

4.- Xardín de contemplación ou Zen

Son deseñados para ser observados dende o templo e 
para facilitar a meditación dos budas ou persoas que 
visitan o templo para meditar.

Todos os estilos de xardín conteñen uns trazos propios:

- Miniaturización: ao ser unha vista en miniatura 
e idealizada da natureza, os obxectos pequenos 
representan elementos grandes da Terra, por 
exemplo: as rochas poden representar as montañas 
e os estanques os mares.

- Paisaxe prestado: ós xardíns pequenos normalmente 
incorpóranselles elementos localizados fóra deste, 
como outeiros, árbores ou templos para aportar 
unha sensación de grandeza.

- Asimetría: están construídos para ser vistos 
diagonalmente, a falta de simetría é un importante 
factor que, combinado coa estratéxica colocación 
dos elementos forma un balance ideal. Esta é unha 
gran diferenza dos xardíns occidentais, nos que se 
valora moito a simetría. 

Na actualidade hai xente que constrúe os seus propios 
en miniatura. Ti tamén podes crear o teu propio xardín en 
miniatura do tipo e tamaño que queiras.

Eline Magdaleno Yasui. 4º ESO
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CHINA, UN PAÍS CON CARA E CRUZ

Pódese afirmar con contundencia que na República 
Popular China todo é ao grande.

Situada no leste de Asia, China ten unha superficie de 
9.562.910 Km2, así é un dos países máis grandes do 
mundo. Cunha poboación de 1.395.380.000 de persoas e 
unha porcentaxe baixísima de emigración, é o pais máis 
poboado do planeta con 146 habitantes por Km2. Por 
comparar, España ten unha superficie de 505.990 Km2 e 
unha poboación de 46.934.632 habitantes.

Por citar máis exemplos da súa grandiosidade en todos 
os campos, incluso no monumental, a súa muralla “A gran 
muralla chinesa” calcúlase que ten sobre uns 21.200 Km 
de longo contando a súas ramificacións e construcións 
secundarias.

A República Popular China ten as forzas armadas máis 
importantes do mundo, polo menos no número de 
integrantes e dende o ano 2003 é tamén unha potencia 
espacial, e nese campo xa logrou enviar a un home ao 
espazo exterior facendo 14 circunvalacións ao noso 
planeta na súa viaxe inicial.

O chinés mandarín é na actualidade a lingua máis falada 
do mundo, xa que esta comunidade lingüística ten máis 
de mil millóns de falantes.

No plano económico, hoxe en día China é a segunda 
economía mundial (por diante de Xapón) e a primeira 
potencia en industria, comercio e reservas de divisas. 
A RPC pasou de ter un PIB (Produto  Interior Bruto) de 
apenas 90 millóns de euros fai setenta anos a superar 
actualmente os 12 billóns de euros.

Nos últimos vinte anos os chineses contribuíron nun 30% 
ao crecemento do mundo.

Os récords non quedan aí, por primeira vez, China superou 
a Estados Unidos en número de ricos. Actualmente hai 
cen millóns de chineses millonarios e cada semana 
xorden dous multimillonarios máis (persoas con máis 
de mil millóns de dólares de patrimonio). Mundialmente 
coñecidos son Jack Ma, fundador da plataforma de 
comercio electrónico Alibaba e Wang Jianlin, presidente 
do grupo Wanda e accionista do Club de Fútbol Atlético de 
Madrid cuxo campo de xogo rebautizouse precisamente 
como Wanda Metropolitano.

Todo o anterior podería chamarse “a cara bonita” do 
xigante asiático, a China que vive ostentosamente e non 
pasa fame. Pero por desgraza existe unha cruz neste 
país: a distribución desigual da riqueza.

O país asiático é un dos máis desiguais do mundo. O 
coeficiente GINI, que mide as diferenzas nunha escala 
de 0 a 1, revela unha cifra que os analistas consideran 
perigosa.

China presenta importantes riscos de explosión social, 
hai graves desigualdades sociais entre as rexións 
costeiras e as cidades importantes fronte ás zonas 
rurais campesiñas, moito máis relegadas e esquecidas. 
O reparto da riqueza está levando á sociedade ao límite 
e periga a estabilidade da sociedade. Mentres que os 
novos millonarios se deixan ver cos seus vehículos de alta 
gama e despilfarran comida nos restaurantes, unha parte 
da sociedade chinesa, sobre todo o campesiñado está 
volvendo á pobreza.

As protestas sociais convertéronse en frecuentes 
na última década, sendo algunhas especialmente 
turbulentas en rexións oprimidas do interior.

Esta situación trae de cabeza ao goberno chinés e en 
consecuencia puxo en marcha un ambicioso plan para 
reducir as desigualdades sociais existentes. Entre outras 
cuestións o plan aprobado polo goberno chinés inclúe 
que o salario mínimo deberá situarse no 40% do salario 
medio urbano na maior parte de China, gravará máis ás 
empresas estatais co obxectivo de financiar a seguridade 
social e os aumentos de soldo dos grandes executivos 
nas compañías estatais deberán ser inferiores aos dos 
empregados. Ademais os ricos deberán pagar máis para 
intentar diminuír o abismo entre as elites urbanas e os 
centos de millóns de pobres que viven nas rexións rurais.

O futuro de China pasa por reequilibrar a súa sociedade, 
facer desaparecer a fenda existente entre as zonas 
urbanas e as rurais, acurtar a diferenza de ingresos entre 
os seus cidadáns e que estes ingresos non se distribúan 
irregularmente. Só así os ricos non serán tan ricos nin os 
pobres tan pobres e ambos os grupos serán caras dunha 
mesma moeda: a imparable China.

JIMENA BALLESTEROS CALLEJA. 4º ESO B
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24 ANOS DA MORTE DE LADY DI 

A NOVA PANDEMIA: A POBREZA

Diana, princesa de Gales, máis coñecida como Lady Di, 
naceu o 1 de xullo de 1961 en Sandringham, Norfolk, 
Inglaterra. 

Casou o 29 de xullo de 1981, na catedral de San Paulo 

de Londres con Charles, príncipe de Gales (fillo maior da 
Raíña Isabel ll de Reino Unido) , aos 20 anos de idade. O 
matrimonio tivo dous fillos, William e Harry, pero rematou 
o 28 de agosto de 1996.  Un ano despois , o 31 de agosto 
de 1997, Diana morreu nun accidente automobilístico 

A pobreza é unha situación de vida que xorde como 
produto da imposibilidade e carencia dos recursos para 
satisfacer as necesidades básicas humanas que inciden na 
deterioración da calidade de vida das persoas tales como 
a comida, a vivenda, a educación primaria e secundaria, 
asistencia sanitaria ou acceso a auga potable.

O concepto da pobreza é fundamentalmente económico, 
aínda que tamén ten impactos políticos e sociolóxicos.

A pobreza non é pois unha causa que deba ser tratada 
como tal para combatela, é o resultado de procesos 
complexos e estendidos no tempo, que son difíciles 
de apreciar a simple vista e que requiren investigación 
sostida para acadar a súa compresión antes de formular 
calquera intento de rematar coa pobreza.

ESTATÍSTICAS

Máis de 1.200 millóns de seres humanos non teñen 
acceso a auga potable.

1. 1.000 millóns carecen de vivenda estimable.

2. 840 millóns de persoas mal nutridas.

3. 200 millóns son nenos menores de cinco anos.

4. 880 millóns de persoas non teñen acceso a servizos 
básicos de saúde.

5. 2.200 millóns de persoas carecen de acceso a 
medicamentos esenciais.

O PAÍS MÁIS POBRE DO MUNDO: REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

Nos últimos anos un de cada 4 centroafricanos tivo que 
fuxir por mor da guerra.

Entre eles, miles de nenos foron reclutados e forzados a 
traballar como soldados ou escravos sexuais.

Os enfrontamentos obrigaron a miles de persoas a 
fuxir das súas aldeas e cidades nunha crise que afecta 
principalmente aos máis pequenos. 

GALICIA

Cáritas advirte de que a raíz do confinamento decretado 
para facer fronte a propagación da Covid-19, a pobreza 
está crecendo dunha forma alarmante.

Alertan de que a crise xa está golpeando a todo tipo de 
familias, e que a sociedade debe tomar conciencia de que 
é necesario facerlle fronte, sen aforrar esforzos.

Galicia sae do estado de alarma cunha taxa de pobreza 
de 19,65%  fronte ao 18,01% que se rexistraba antes 
da Covid-19, manifestándose así un incremento de 
1,64 puntos porcentuais durante estes tres meses de 
emerxencia sanitaria.

OS COLECTIVOS MÁIS VULNERABLES 

Un informe reflicte que as persoas máis afectadas pola 
situación a nivel estatal foron os migrantes, as mulleres 
e os mozos.

-Os primeiros totalmente desprotexidos polos gobernos, 
segundo o valora Oxfam, viron o seu índice de pobreza 
elevarse cun 22,9 % de media a un 57%.

-Entre os mozos, a desigualdade entre os ingresos 
salariais aumentou 1.6 veces por enriba do promedio e  a 
taxa de desemprego alcanzou o 55% entre os menores 
de 20 anos.

-Pola súa parte, as mulleres representan o 57% das 
persoas desempregadas.

No 2021 a Xunta de Galicia debe de poñer en marcha o 
plan de choque contra a pobreza, promovendo axudas de 
emerxencia para este tipo de situacións, ben de forma 
directa ou a través de Concellos e entidades de acción 
social. Medidas como bolsas de comedor ou equipos 
informáticos para diminuír a fenda dixital no ámbito 
educativo. Para iso a Administración debe aumentar 
considerablemente as partidas orzamentarias no ámbito 
da exclusión social, priorizando sempre aos colectivos 
máis vulnerables.

Martina García Díaz. 2º ESO B
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NENOS “HIPERAGASALLADOS”

Nesta sociedade consumista, a publicidade, os medios de 
comunicación e o sentimento de culpa de moitos pais por 
ter que traballar todo o día, fixéronnos crer que a mellor 
maneira de demostrarlles amor aos nosos fillos é a través 
dos agasallos. Esta  é unha combinación perfecta para 
que os nenos e nenas non se cansen de pedir.

Cada Nadal, esperan ansiosos os catálogos de xoguetes 
para seleccionar o xoguete de moda. Nun abrir e pechar 
de ollos, os nenos, axudados polos pais, tíos, padriños, 
avós e demais familiares, encárganse de seleccionar co 
clásico “me lo pido” unha morea de xoguetes.

Nestas datas, os pais e nais acostuman agasallar máis 
do que os cativos  precisan, porque pensan que cantos 
máis agasallos teñan os seus fillos, máis felices serán. 
O problema xorde cando o cativo ou cativa recibe máis 
do que é capaz de xestionar. Isto ten consecuencias 
negativas a curto e  longo prazo.

Agasallar en exceso provoca unha sobreestimulación  
que afecta a atención dos nenos e nenas e provoca unha 
rápida perda de interese e de ilusión. Estes vólvense máis 
egoístas, máis caprichosos e máis consumistas.

A longo prazo, estes rapaces aprenderán que sempre 
terán todo o que queiran, sen ser conscientes do esforzo 
necesario para conseguilo. Deste xeito, non desenvolverán 
tolerancia á frustación e aparecerá a tristeza.

Como método de prevención, os expertos recomendan 
aplicar a “ Regra dos 4 agasallos”:

1. Algo práctico: Que lle sexa útil, como unha prenda 
de roupa, unhas zapatillas deportivas, unha 
camiseta, etc.

2. Algo que realmente precise: Como un estoxo, unha 
mochila, etc.

3. Algo que desexe e que estea adaptado a súa 

idade: Recomendan neste caso, ter en conta o 
comportamento e o esforzo realizado polos seus 
fillos, tanto no ámbito escolar como no ámbito 
familiar e social.

4. Algo que eduque: Libros, excursións culturais, 
visitas a museos, etc.

Segundo os expertos, o mellor xoguete é aquel que se 
comparte cos demais e que non provoca illamento nin 
sedentarismo. Cos xoguetes, menos sempre é máis. Ás 
veces, a sinxeleza, provoca máis desfrute. É mellor regalar 
xoguetes que desenvolvan a súa imaxinación, en lugar de 
agasallar xoguetes que o traian todo feito e empobrezan 
o seu pensamento.

Ao final, se cada Nadal nos atopamos con demasiados 
agasallos debaixo da nosa árbore, existe a opción de elixir 
dous ou tres agasallos para que o neno ou a nena xogue 
con eles e gardar o resto para ir sacándoos pouco a pouco 
ao longo das seguintes semanas ou meses.

Os nenos non precisan moreas de agasallos, necesitan 
afecto e estar en compañía dos seus seres queridos e 
compartir tempo de calidade con eles.

Antía e Lucía Otero Caamaño. 2º da ESO D

que tivo lugar no interior do “Pont de l´Alma”, en París 
(Francia). Xunto ela faleceron tamén a súa parella Dodi 
Al-Fayed e o chofer Henri Paul. O único sobrevivente foi 
o gardacostas. 

Dous anos despois da súa morte, en 1999, a investigación 
concluíu que as causas do accidente foron que o chofer 
estaba bébedo e perdeu o control do coche ao acelerar 
para evitar aos paparazzi.

O periódico dominical “The People” preguntou ¿Morte ou 
Asasinato? Por parte da Familia Real Británica e o Servizo 
Secreto Británico. Porén, as investigacións que se levaron 
a cabo determinaron que non  había ningunha proba de 
homicidio.

Diana foi soterrada o 6 de setembro de 1997, unha 
semana despois do seu falecemento, en Londres, foi, 
probablemente, o funeral máis retransmitido e con máis 
aglomeracións. A través da televisión foi seguido por 32 
millóns de persoas en Inglaterra e por máis de dous mil 
millóns de persoas a nivel mundial. 

O día do enterro dise que obrigaron aos fillos de Diana, 
con so 12 e 15 anos,  a camiñar detrás do cadaleito da 
súa nai durante dúas horas por todo Londres e sen poder 
botar unha soa bágoa. 

Daniela Simón Sexto 
Carlota Pereiro Budiño. 

2º ESO
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LINGUAXE DE SIGNOS

A lingua de signos é a linguaxe a través de xestos polo 
que se comunican as persoas con discapacidade auditiva.

Uns dos personaxes máis importantes desta linguaxe foi 
Fray Pedro Ponce de León (1508-1584), responsable da 
educación de varios nenos xordos no mosteiro burgalés 
de San Salvador de Oña.

A xordeira é a dificultade ou a imposibilidade de usar o 
sentido do oído debido a hipoacusia o a cofose. A xordeira 
pode ser xenética, ter malformacións internas do canal 
auditivo, por medicamentos agresivos para o nervio 
auditivo...

Os xordos non son mudos, hai xordos que tamén son 
mudos como hai xordos cegos, pero eles saben falar, 
emiten sons aínda que a maioría non o pronuncie ben 
debido a que non se escoitan. Cando falan entre eles 
moitos falan en voz alta, ao mesmo tempo vez que o fan 
por signos.

Hai moitos tipos de xordeira, como moito hai 10 tipos, 
clasifícanse por aparición do déficit auditivo, de acordo 
coa localización da lesión e o  grao de perda auditiva.

Por exemplo a xordeira prelocutiva é a perda auditiva que 
está presente antes de que se desenvolvese a linguaxe 
de 0 a 2 anos, este exemplo está na clasificación da 
aparición do déficit auditivo.

O 5% da poboación mundial é xorda, actualmente 328 
millóns de adultos e 32 millóns de nenos. Hai 138 linguas 
de signos no mundo e os bebes a partir dos 6 meses xa 
a poden usar.

Como comunicarse cunha persoa xorda?

-Non tapar a boca nin darlle as costas mentres que falas.

-Falar sempre mirando de fronte con algún aceno e sinais.

-Non fai falta gritar, procurar non falar nin rápido nin moi 
amodo, só falar normal e vocalizar ben.

-Escríbelle se non te entende con frases simples.

Formas de chamar a unha persoa xorda:

-Un leve toque no ombreiro.

-Prender e apagar a luz.

-Con sinais.

Como pode axudar a tecnoloxía as persoas xordas?

Un dos aparellos máis coñecidos son os implantes 
cocleares, é un transdutor que transforma os sinais 
acústicos en sinais eléctricos que estimulan o nervio 
auditivo.

Grazas ao avance da tecnoloxía xurdiron creacións moi 
prácticas, como Showleap, unha aplicación que traduce a 
linguaxe de signos a voz. O usuario utiliza uns brazaletes 
que recoñecen o movemento das mans e os dedos, e 
os converte en audio mediante un sintetizador de voz e 
linguaxe escrito na pantalla. 

Que accesorios auditivos deben ter os alumnos xordos na 
escola?

Sistema inalámbrico: A tecnoloxía do micrófono 
inalámbrico, como o sistema Phonak Roger, permite ao 
usuario comprender ata un 62% máis de fala en ruído e 
sobre distancia.

Sabela Padín Senra 2ºESO C
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O PEQUENO COMERCIO RURAL AGONIZA

O pequeno comercio resiste a duras penas nas zonas 
rurais. O despoboamento acelera o peche de negocios en 
Galicia e tamén en España.

As compras pola internet, a dixitalización que vai obrigar 
aos comerciantes a renovarse e a marcha da xente nova 
debido á falta de oportunidades de emprendemento, 
están afectando aos negocios pequenos. Estas compras 
a través da rede benefician ás empresas de mensaxería, 
de reparto, que non axudan ao aumento da poboación en 
zonas rurais. A todo isto hai que engadir a imposibilidade 
de competir cos prezos das grandes superficies. Así que 
moitos deles acaban baixando a persiana.

Con respecto ao comercio dixital, é moi importante a 
súa presenza neste tipo de negocios, non tanto para que 

vendan os seus produtos, senón como un escaparate que 
leve aos clientes ata o establecemento.

O problema da Galicia baleirada de pequeno comercio 
agrávase co envellecemento da poboación e a falta de 
relevo xeracional. Cando nunha vila pechan os pequenos 
negocios, a vila morre.

Ourense é a provincia galega coa maior perda de 
autónomos a nivel nacional, que nos últimos catro anos 
tivo un descenso do 11,7%. Nalgúns casos isto ocorre 
debido á xubilación, o que implica a fin do negocio, xa que 
non hai empregados nin sucesores. Ser autónomo, en 
realidade empresario individual, é durísimo. Ademais das 
dificultades, o futuro non é nada prometedor. Hai que ter 
moito valor para arriscarse e aventurarse á hora de abrir 
un negocio.

En España o 21% dos profesionais deste colectivo non 
gozan de ningún día de descanso semanal. Esta é outra 

das desvantaxes do autoemprego, sobre todo no sector 
servizos. Nun 82% estes profesionais veñen dedicando 
ao seu traballo entre sete e dez horas diarias e nun 14%  
dos casos ese número de horas ao día é superior ás dez.

En todo caso, é preciso levar a cabo un cambio na 
Constitución no que se especifique o dereito ao tempo de 
descanso como un dereito fundamental.

Se a esta situación lle engadimos un momento histórico 
coma o actual, no que estamos a sufrir algo inimaxinable 
coma unha pandemia, residir nunha zona despoboada 
obriga a desprazarse, co risco que iso conleva, para algo 
tan habitual como pode ser recibir atención médica ou 
ir mercar a un supermercado, e é unha dificultade máis 
para a xente maior que vive soa.

Todo isto é unha realidade, pero tamén é certo que cada 
vez máis xente, nova e non tan nova, busca escapar 
a unha vila para manter vivas profesións que estaban 
destinadas a desaparecer. Aínda non son dabondo, polo 
que a chamada Galicia baleirada é un serio problema.

As axudas ao autoemprego existentes son un incentivo 
para o emprendemento, pero o ritmo de destrución 
de negocios é maior. As franquicias poderían ser unha 
solución á caída do comercio e á Galicia baleirada, polas 
facilidades que aporta a todos aqueles que queren poñer 
en marcha un proxecto por conta propia, e pola capacidade 
que ten para crear emprego estable.

Para concluír, a Galicia baleirada de pequeno comercio, 
igual que o resto do Estado Español, precisa medidas 
económicas urxentes. Reivindícase unha gran alianza 
contra o despoboamento e un pacto de Estado que 
facilite a repoboación de maneira efectiva e programada.

Iria Pérez Antelo. - 2º ESO B
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ACABAREMOS COA PANDEMIA ESTE PRÓXIMO VERÁN? 
OU EN OUTONO? CANDO?

Este virus xa se quedará entre nós, como outros cos que 
xa convivimos (gripe, varicela…).

O ano 2020 poderiamos resumilo como “ANO PARA 
QUEDAR NA CASA”.

Aínda que comezou o 1 de xaneiro, estoupou en marzo 
cun virus que puxo patas arriba absolutamente todo: 
cifras, costumes, traballos, rutinas, ocio, relación, 
transportes… ata o punto de pechar a hostalaría provocou 
unha demanda descoñecida e nalgúns casos e momentos 
puntuais nos inicios producíronse desabastecementos de 
produtos básicos de consumo.

Todos os sectores se viron máis ou menos afectados, 
aínda que os máis coñecidos son a hostalería, o comercio 
grande, o turismo; outros non tan coñecidos debido 
ao ruído mediático sobre todo producido polos antes 
citados. Tamén están moi afectados o sector do pequeno 
comercio, a agricultura, gandería etc.

É certo que o mundo rural sobreviviu con máis temperanza 
á crise sobre todo nun primeiro momento, pero na 
terceira onda da pandemia tamén se viu profundamente 
afectado aínda que as consecuencias socio-económicas 
sexan algo menores.

Entrados xa en 2021, parece que os erros cometidos nas 
diferentes Ondas de 2020 non levaron aos nosos políticos 
a cambiar de estratexias, pois no momento de realizar 
este artigo ás portas da nomeada cuarta Onda, algúns 
dirixentes falan de salvar parte da economía relaxando as 
medidas ás portas da Semana Santa de 2021.

Cando o número de mortos e contaxiados era inasumible 
xa no 2021, as vacinas que nos curarían a principios de 
2021 convertéronse na solución do problema, pronto 
empezariamos en xaneiro do 2021 a vacinar á poboación, 
“derrotariamos ao virus” por iso iamos salvar o Nadal de 
2020: relaxación de medidas preventivas e a consecuencia 
é a situación na que nos volvemos a atopar ante a Semana 
Santa de 2021.

No momento de realizar este artigo 10-2-2021 os datos 
xerais de España son 766 mortos. Incidencia acumulada 
de 630/100.000. Con estas cifras podemos pensar que 
parte do problema resolverémolo afrouxando as medidas 
de control? Por iso pensar que antes do verán parece 
ser derrotado é ciencia ficción e máis xa coñecido o dato 
deste mesmo día (10-2-21) do número de vacinados, 
por exemplo coas dúas doses tanto en España coma en 
Galicia: 1,44%, 1,40% respectivamente. É dicir grosso 
modo 880.000 persoas en todo o territorio español.

Outro aspecto a ter en conta como consecuencia da 
pandemia é a grande desigualdade entre os distintos 
grupos sociais producida polo virus: fractura entre os 

que puideron traballar e os que non; crise máis profunda 
para os grupos de sempre: mulleres, mozos, inmigrantes, 
parados de máis de 50 anos…

España pola súa estrutura de pequenas empresas, e ao 
ser o turismo o grande motor económico do país, sufriu 
máis a pandemia que outros países máis fortes. Todo isto 
é difícil de xestionar, aínda que o BCE reaccionou axiña 
anunciando axudas. Aquí tendo un goberno central e 17 
autonómicos, fixeron imposible chegar a entendemento 
para resolver os problemas acaecidos.

En España houbo descoordinación entre administracións, 
opacidade, arbitrariedade, triunfalismo acrítico, evasión 
de responsabilidades… e así seguimos agora; algunhas 
autoridades xa empezan a falar de Cuarta Onda e xa 
din que o 70% da poboación vacinada a ver se é posible 
alcanzala para despois do verán e chegar deste xeito á 
desexada “inmunidade de rabaño”. Pero ao mesmo tempo 
xa se oen voces de varios dirixentes autonómicos para 
rebaixar as medidas actuais para así axudar á hostalaría 
e ao pequeno comercio en vistas da proximidade da 
Semana Santa.

Parece tamén que esquecemos que este virus está en 
todo o mundo e as vacinas empezaron a subministrarse 
en Europa, USA, Australia… E ao resto do mundo 
subdesenvolvido para cando? Nun mundo globalizado, 
o comercio, os transportes por mar, terra e aire 
interrelacionan aos países… Cando chegará a “inmunidade 
de rabaño” para todo o mundo?

Imos deternos só un momento na xestión política da 
pandemia en España:

Todos vimos a xestión levada a cabo polo goberno 
español e as diferentes comunidades autónomas: 
cando o goberno central dita unha norma ou suxire un 
comportamento para todo o país, aparecen comunidades 
autónomas para queixarse de que invaden as súas 
competencias; polo contrario se o goberno central delega 
nas comunidades autónomas para actuar, cada unha 
marca un plan diferente en función dos seus criterios 
aplicados á ocasión.

Aquí non cabe debate político e non é lugar para 
xulgar as actuacións dos responsables das distintas 
administracións?
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Actualmente todos estamos de acordo no BÁSICO 
para defendernos do virus (non falaremos aquí dos 
negacionistas nin de algún médico contrario ás vacinas, 
que son un número irrelevante de persoas).

O BÁSICO é a famosa norma das TRES EMES: Máscara, 
Mans (lavado cotiá), Metros (distancia).

Neste momento estase no período de vacinación e 
xa se fala da GUERRA DAS VACINAS; xa hai quen, 
aproveitándose do seu status, salta o protocolo das 
vacinacións.

O peor é a guerra entre os distintos gobernos para 
conseguir a maior cantidade de doses. AS DISTINTAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS usan criterios afíns aos 
seus intereses para demandar máis cantidade…

Outro tema conflitivo é a procura dos contaxiadores: 
uns por máis PCR, outros por máis test de antíxenos, 
outros polos test se saliva… distintas opinións sobre a 
eficacia de cada un deles. A todo iso os centros de saúde, 
practicamente pechados e os hospitais desbordados. 
E, por se fora pouco, o problema coas variantes 
británica, brasileira e sudafricana que parecen ter un 
desenvolvemento máis rápido de propagación ca cepa 
primitiva.

CONSECUENCIAS XERAIS DO VIRUS E A GRAN LECCIÓN 
QUE NOS DEIXA… AÍNDA QUE AQUÍ SEGUE.

Esta pandemia fundiu a economía española co máis 
grande afundimento dende a Guerra Civil:

Quebra case o 50% do pequeno comercio e hostalaría.

Mortos 70.000 (non oficialmente, dise que pode ser o 
dobre).

Miles de pacientes con outras enfermidades que non 
poden ser atendidos pola saturación de hospitais, coas 
terribles consecuencias derivadas desta situación.

A GRANDE LECCIÓN  é que son básicos os coidados na 
protección social como acción de goberno, xa que vemos 
que as sociedades neoliberais pretenden desmantelar 
a sanidade pública. Logo é imprescindible converter a 
protección dos máis vulnerables nunha tarefa colectiva.

Agardemos que por unha vez os políticos con distinta cor 
se poñan de acordo agora para redistribuír segundo as 
verdadeiras necesidades derivadas da pandemia a choiva 
de millóns do BCE que virán como auga de maio para 
resolver tantas dificultades derivadas do Covid-19.

AGORA É O MOMENTO DE POÑER A SAÚDE POR ENRIBA 
DE TODO, tamén da economía. POR ISO ESPERAMOS OS 
TAN DESEXADOS FONDOS PARA HOSPITAIS E PARA A 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

O paradoxo é que pensamos que a saúde é innegociable e 
porén aparece coma un dos máis grandes negocios deste 
século.

POSDATA 1

OUTRA FORMA DE FACER AS COUSAS: AUSTRALIA

Estes días acabamos de ver o sucedido no OPEN de 
Australia, país no que o Covid está practicamente 
desaparecido, por iso os tenistas estiveron cumprindo 
a corentena preventiva; se aparece un só caso todo 
se paraliza cumprindo as indicacións sanitarias; case 
ninguén se queixa. A algúns cáusanos admiración e 
envexa, agora ben, seriamos capaces de aplicar e cumprir 
no noso país as normas impostas alí?

Aquí vemos como as queixas e as esixencias cos “outros” 
non teñen límites mentres “os nosos” fan case todo ben. 
Esta é a realidade do noso país.

Así en Australia vemos tenis con público e sen máscaras 
con medidas estritas guiadas por autoridades sanitarias 
que benefician a todos os cidadáns. (Mentres aquí 
seguimos na escuridade).

POSDATA 2

PRIMAVERA EN EL AIRE

Creías que la niebla y el mal tiempo

no acabarían nunca, que en tu casa

no volvería a entrar la primavera.

Y esta mañana, mira:

un año más florecen los cerezos;

álamos y castaños tiemblan ya de hojas verdes;

el aire huele a juventud y a huerta;

y el río, antes dormido bajo el hielo, 

vuelve a correr al sol, más limpia el agua.

Sólo el brochazo de esas nubes negras

Parcelando la sombra, monte arriba,

te advierte que esta pausa termina en otro invierno,

y aunque el frío y el mal tú los conoces,

inocente y feliz como el jilguero

que ahora recita versos de amor a un Dios extraño,

-escúchalo- también bajo otras nubes,

tu pobre corazón canta por dentro.

José Mateos (Jerez de la Frontera, Cádiz 1963)

Nota: 

Os datos deste artigo están tomados dos xornais 
“ A voz de Galicia” e “El país”.  
Alumnado de ITI. 2º ESO B e C
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A nosa sociedade é unha das que máis consome 
medicamentos para combater o estrés, a ansiedade 
(ansiolíticos), a depresión (antidepresivos)… Así o indican 
as estatísticas: as nosas patoloxías actuais teñen que 
ver, principalmente, coa saúde mental e co noso estado 
de ánimo. 

Calquera tipo de persoa pode tomar estes medicamentos 
ou padecer ditas enfermidades, podemos ser nós 
mesmos ou persoas próximas a nós. O problema é que 
esta situación non parece mellorar co paso do tempo, 
senón que parece ir en aumento. A enquisa de saúde 
do Ministerio de Sanidade así o corrobora: nos últimos 
doce anos triplicouse o uso de hipnosedantes e, ademais, 
os hospitais atenden cada vez máis casos de crises de 
ansiedade. O número de persoas agoniadas, angustiadas, 
abatidas… tampouco para de crecer. Está claro, a 
ansiedade e a depresión son as enfermidades do agora.

Os mozos son os que están máis afectados por estes 
trastornos. Aínda que non hai moitos estudos sobre 
este fenómeno, o Barómetro Xuvenil da Vida e Saúde, 
publicado pola Fundación de Axuda á Drogadicción, 
estimou que en 2017 un 11% dos mozos de 15 a 29 anos 
sofre ansiedade, crises de pánico e diferentes tipos de 
fobias sociais. 

Pero, a que se debe este drástico ascenso, respecto a 
anos anteriores? Vivimos nunha sociedade na que se 
non chegas aos límites impostos, se non cumpres as 
esixencias, non podes ter “unha boa vida”, non podes 
ser “alguén de importancia”. Todos os días é palpable 
a presión, tanto en redes sociais como en medios de 
comunicación. Preocúpanos o noso futuro.

A situación empeza desde que somos pequenos, desde 
sempre empúrrannos a competir. Lévano facendo 
tanto tempo que agora xa é unha parte indiscutible da 
nosa vida: sen competir con outra xente pensamos que 
non podemos chegar a nada. A vida convértese nunha 
continua competición.

Indubidablemente este estado acentúase cando estamos 
a piques de saír da nosa etapa de Bacharelato, o momento 

en que temos que decidir a onde orientar o noso camiño. 

Sobre os nosos ombreiros cae a inmensa responsabilidade 
de escoller unha carreira, que decidirá o noso futuro para 
sempre (ou iso é o que se di). Así, ante este ambiente 
hostil, elévanse radicalmente os trastornos de ansiedade.

No noso período universitario dita ansiedade pode 
derivar nunha enfermidade crónica, nun estado de alerta 
permanente que bloquea a capacidade de resposta e 
que se acompaña de síntomas moi invalidantes como 
agorafobia, obsesións, insomnio, cefaleas e crises de 
pánico. Posto que a esixencia de alcanzar o éxito social 
e a preocupación por obter un traballo, nun horizonte 
profesional no que hai máis demandantes que ofertas de 
emprego, son moito maiores. 

Incluso, no traballo esta realidade empeora. As condicións 
de precariedade e inseguridade no que se desenvolve 
produce altas doses de ansiedade por mantelo.

Mais este feito é reversible. “El País”, no seu editorial 
“Ansiedad Juvenil”, opina que para ter unha sociedade 
saudable debemos identificar os factores que favorecen 
a estas patoloxías e adoptar medidas de prevención. 
Propón unha mellora na atención mental, de modo 
que os trastornos poidan diagnosticarse de maneira 
temperá e evitar así que se fagan crónicos; e un cambio 
nas relacións laborais de maneira que se reduza a 
sensación de inseguridade e medo ao futuro. Polo tanto, 
definitivamente, hai saída tanto á ansiedade como a 
incertidume do futuro, só hai que buscala. 

Noticias recentes como a de Manuel Blanco na Voz de 
Galicia, “Filósofos, juristas… La tecnología a los perfiles 
humanistas”, móstrannos que as condicións anteriores 
poden cambiar cando menos se espere. 

Blanco trata o caso das letras, das disciplinas clásicas, 
as que a ciencia, na súa evolución, volveu mirar. Ben 
certo é que a demanda e oferta polas disciplinas STEM 
(o acrónimo en inglés de ciencia, tecnoloxía, enxeñería 
e matemáticas) non para de crecer. Pero algo parece 
estar cambiando, Google lanzou varias convocatorias 
para ocupar un posto bautizado como deseñador 

O FUTURO, HAI SAÍDA
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No mes de marzo de 2020 de repente colapsamos, 
entramos en situacións que só lembrabamos asociadas 
a grandes desastres e guerras: confinamento, toques de 
queda, limitacións de circulación, restricións de acceso, e 
un longuísimo etcétera que asumimos -curiosamente- a 
un velocidade incríbel, asumímolo porque pensamos que 
era transitorio e beneficioso.

Quizais, así temos que pensalo, esteamos acertando no 
do beneficio, pero dende logo quedámonos moi curtos no 
da transitoriedade. Vai un ano pasado e o que está por 
vir albíscase longo, e lento. E albíscase outra cousa, máis 
curiosa, o que está por vir preséntase dixitalizado, o lugar 
común destes momentos é a necesaria competencia 
dixital, e iso lévanos a pensar na que había, na que 
se creou e na que habería de termos que retroceder á 
situación do 13 de marzo de 2020.

Daquela o alumnado galego, e o profesorado, e as 
familias, marchamos para casa. Tranquilas e convencidas 
de que tiñamos capacidade para nos enfrontar ao que ía 
vir -máis tranquilas aínda porque pensabamos que era 
cousa dunhas semanas- , porque dabamos por feito que 
había medios e competencias abondas como para poder 
enfrontar o que viñera. E vimos o que vimos.

Vimos que a rapazda, que ten un móbil ou un portátil como 

extensión natural do seu brazo, non ten ningunha, ou 
case ningunha,  competencia dixital “práctica”; iso que se 
chama no mundo laboral “informática a nivel de usuario” 
non vai con eles, son plenamente quen de mandar cun 
dedo o que están deseñando con outro, len e escriben 
á vez con naturalidade, e viven nun vídeo constante, 
pero non eran quen de gobernar un correo electrónico 
con normalidade, perdíanse nas aulas virtuais, enviaban 
documentación en formatos insoportábeis -porque non 
había sistema que os soportara- ..., menos mal que este 
curso houbo presencialidade da de antes, menos mal.

Vimos tamén que o profesorado non andaba á zaga 
na incompetencia dixital, con clamorosas ausencias 
absolutas, e moitas boas intencións con pouca 
efectividade. Na meirande parte dos casos pensando que 
o ensino dixital era pasar por un escáner o que tiñan en 
analóxico, ou enviando arquivos que antes entregaban en 
fotocopias. Ensino dixital, ou sexa ensino feito contando 
con medios diferentes para transmitilo por canles 
diferentes e tentando conseguir finalidades diferentes, 
non houbo. Nada estraño, porque non había nin práctica 
nin formación previa.

Outro tanto pasou coas familias, que de repente 
descubriron que estaban desconectadas da realidade 
práctica nas escolas e institutos, e que ademais non 

O MUNDO DIXITAL QUE PENSABAMOS

ético, perfiles humanistas (principalmente filósofos) 
que colaboran no deseño de algoritmos e sistemas 
de IA (intelixencia artificial). O seu traballo é evitar 
prexuízos racistas ou machistas e todo tipo de respostas 
inadecuadas na interacción máquina-humano. Aínda 
que non pareza un traballo relevante, é moi importante, 
“as máquinas están tomando decisións en tempo real 
e esas decisións teñen que ter en conta consideracións 
éticas e reguladoras” (sostén Rebeca Díaz, investigadora 
e profesora de Enxeñería Telemática da Universidade de 
Vigo). As humanidades están chamadas a xogar un papel 
fundamental no mundo que se aveciña.

Pero non só é a hora das humanidades, senón a hora 
de conciliar disciplinas entre si. No noso mundo todas 
se necesitan para poder funcionar, para que a nosa 
sociedade poida evolucionar e deixar atrás os obstáculos 
que lle impiden mellorar. 

Por exemplo, un dos impedimentos é a xa tratada 
ansiedade xuvenil. Esta, moitas veces vén dada pola idea 
de que non escoller unha carreira que non teña “futuro” 
(humanidades ou artes) e de orientarse cara as STEM 
(porque teñen unha gran oferta) ou calquera disciplina 

de ciencias. Mais, esa idea agora está mudando, as 
máquinas de IA non poden vincularse á vida social ou 
funcionar de maneira correcta sen ter filósofos, xuristas 
o psicólogos que as axuden a enfrontarse aos problemas 
do día a día; ou artistas que lle dean o aspecto necesario 
para que se parezan a nós, para que a maioría da xente 
non lle resulte incómodo interactuar con elas. 

Chegou a era de deixar de competir entre disciplinas e 
buscar a maneira de axudarse unhas a outras. Se se quere 
avanzar, evolucionar, non se pode abandonar aquelas 
disciplinas que nos fan humanos, que desenvolven e 
axudan a nosa saúde mental e a condición do noso 
estado de ánimo.

Se queremos que o futuro, que se aveciña desastroso, 
sexa mellor e cambie, debemos aportar todos algo, non 
só uns por ser os que “máis traballo teñen” ou outros 
por ser os “máis útiles”. A sociedade constrúena todos 
os homes e mulleres pertencentes a ela, por moito que 
algúns queiran levar o mérito de todo o que acontece.

Alicia Pérez Rivas. 2º Bach D 
Fonte imaxe: https://cutt.ly/hr7YqVy
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A DISTANCIA DE MÁIS PRETO

Antes da mellora dos transportes, a distancia entre as 
persoas era abismal. Non só pola quilometraxe, senón 
pola falta de comunicación. Co tempo mellóranse os 
transportes e aparece o teléfono. Agora os métodos que 
unen un extremo do mundo co outro, separan a persoas 
na mesma habitación. Tras a súa aparición, o teléfono 
evoluciona ata chegar ao aparato actual e nace un debate 
sobre as tecnoloxías e a súa importancia nas nosas vidas. 

Ata que punto se diferencia o mundo real do virtual? Vivi-
mos as nosas vidas a través das pantallas. Conversamos 
co cristal do por medio, coma nun vis a vis cun preso. O 
que fai preguntar: quen é o reo? De que pode estarnos a 
privar un invento que disque nos proporciona liberdade e 
comodidade? Acomodamos demasiado as tecnoloxías ás 
nosas vidas? 

Cada vez que acendemos as noticias falan de males, en-
fermidades e pobreza. Falan das penas, dos fallos e do 
que nos falta. Pero que pasa co que perdemos? Existe 
unha palabra que describe moi acertadamente a carencia 
actual. A perda do real. Os momentos roubados pola frial-
dade das tecnoloxía: Pobreza sensorial. Vivimos pobres 
co mundo aos nosos pés.

Falemos de Galiza. Terra de meigas. Metrópole do carba-
llo, de xente alegre e traballadora. De centos de festivi-
dades e tradicións. Galicia ten un atractivo natural para 
turistas, así como moitos outros lugares de España. Por 
que entón apresamos a súa paisaxe? A través da nosa 
lente de cristal capturamos miles de momentos que non 

volveremos buscar. Cal é o sentido dunha vida capturada? 
Por mor de que respiramos se non vivimos?

Evidentes son as vantaxes das tecnoloxías e redes. Evi-
dentes o progreso que implican e a súa importancia ac-
tual. Menos evidente o seu fondo velenoso. Perigoso. 
Como unha nova enfermidade consómenos pouco a pou-
co. Instalándose nas nosas vidas paseniño. 

Pero quen somos nós para xulgar as redes cunha man tan 
dura? Non son estas unha parte vital xa das nosas vidas? 
Non estannos a axudar coa escura sombra que nos amea-
za? Si e non. Claro que as tecnoloxías teñen un papel moi 
importante neste asunto do encerro. Para moitos o poder 
comunicarse cos seus seres queridos dende a soidade do 
confinamento, o non perder clases e seguir aprendendo, 
o ocio ao que poden acceder facilmente, a axuda psico-
lóxica ofrecida por certos servizos poden ser a clave para 
non perder a cabeza ou para non sentirse completamente 
abandonados. Claro que son boas. Pero ata certo punto. 
A incapacidade de saír da casa, dunha comunicación máis 
libre, do contacto, da realización de actividades concretas 
poden baixar o ánimo e centrarse na única saída que ven 
posible: a tecnoloxía. Esta corentena pode xerar unha de-
pendencia e unha fixación nada saudable das tecnoloxías. 
Cando se é incapaz de separar o mundo que nos rodea do 
que temos entre as mans pódese chegar a puntos moi 
perigosos que poden afectar á nosa saúde. 

SARA LUCÍA CABANILLA RENDÓN
4º ESO A 

tiñan medios nin formación para sumarse a un carro que 
avanzaba, por moi lento e despistado que estivera.

Que todo o mundo tiña unha escusa é evidente, nunca 
antes pasara, non houbo tempo a prepararse, non houbo 
axudas da consellaría de educación -todo o contrario, o 
que houbo foron paos na roda- , todo houbo que facelo 
improvisando...

Pero, un momento, como é posíbel que no ano 2020 
houbera que improvisar un mundo dixital incorporado 
ao ensino?, como quedou á luz tanta incompetencia 
compartida? como é posíbel que chegaramos até aí sen 
que isto tivera saltado antes? Non nos queda a todas algo 
de cara de parvas?

Este curso está sendo presencial, e benvido sexa, e aos 
poucos imos quitándonos de enriba esa cara asustada. 

A pregunta é: e se volve a pasar?, a mocidade ten máis 
formación? preocupouse alguén de que o profesorado 
tivera os apoios e a formación necesaria?, houbo algún 
tipo de proxecto para que as familias puideramos 
incorporarnos á realidade educativa e participar dun xeito 
colaborativo nela?. 

Fixemos de certo algo para avanzar no tempo, para 
modernizarnos e vivir no século no que vivimos, ou 
seguimos coa mesma incapacidade que tiñamos o 13 de 
marzo de 2020? Porque se non é así, o mundo dixital que 
pensabamos non vai caer do ceo, nin nolo van regalar. 
Imos perder novamente outro tren, e o que é peor, 
ímosllelo facer perder á xuventude. Quizais deberiamos 
pensalo.

Fernando Lacaci. 
Presidente da ANPA do IES Antonio Fraguas.
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Por terceiro ano consecutivo segue en marcha no IES 
Antonio Fraguas o “Club de Ciencia”, é unha actividade 
convocada pola Consellería de Educación para a que o noso 
centro foi seleccionado entre outros centros aspirantes. O 
obxectivo desta actividade é fomentar entre o alumnado 
participante o interese polas ciencias facendo un 
acercamento a elas práctico e divertido. Fundaméntase 
nunha metodoloxía baseada na indagación e a 
aprendizaxe colaborativa, na que o alumnado adquire 
coñecemento mediante un método activo, propoñendo 
as súas propias cuestións e resolvendo problemas.

Unha das actividades realizadas este curso foi a 
conferencia a cargo da Doutora en Ciencias Biolóxicas e 
traballadora do CSIC, Nieves Vidal González, co seguinte 
título: “ As árbores precisan axuda, queres botar unha 
man?, que resultou de moito interese para o alumnado 
participante.

E seguen en marcha novos proxectos, como a creación 
duns sensores para medir o CO2 nas aulas. A cabeciña da 
rapazada non para!!! Parabéns a todo o equipo!

CLUB DE CIENCIA, EN GALEGO!
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QUEN DECIDE O MEU FUTURO?
O PODER DAS MÁQUINAS

Hoxe en día as máquinas toman decisións por nós e 
a maioría aféctannos máis do que nos imaxinamos. 
Acostumamos a atoparmos con anuncios personalizados 
mentres navegamos. Aínda que visitemos as mesmas 
páxinas, a publicidade é distinta para cada usuario. 
Depende máis das webs anteriores que da que estamos 
visitando nese momento. Por que ocorre isto?

Moitas persoas dirán que ocorre polas “cookies”, pero 
o tema é máis complexo do que parece. Tódolos días 
deixamos moitas pistas dos nosos gustos, intereses...
Ou tamén a onde vou, canta auga gasto e a que horas, 
o que compro, os datos bancarios, etc. Aínda que non o 
pareza, dependendo disto unha máquina pode decidir se 
son apto ou non para un determinado traballo.

Big Data.

O Big Data é un termo que se refire a cantidades 
inmensas de información que un software convencional 
non pode manexar. Os datos deben almacenarse en 
grandes ordenadores que son capaces de manexar 
petabytes ou millóns de terabytes. Os ordenadores son 
capaces de manexar con facilidade máis información que 
os humanos. Unha multinacional vai buscar nestas bases 
de datos os rastros que consciente ou inconscientemente 
deixamos cada día, co obxectivo de ofrecerche unha 
información adaptada aos teus gustos e hábitos.

Actualmente a intelixencia artificial explora mecanismos 
para que unha máquina aprenda. Ao principio hai 
que corrixilo, pero pouco a pouco terá máis acertos. 
Por exemplo, a un sistema de recoñecemento facial 
móstranlle imaxes que pode aceptar como as caras e 
despois imaxes como obxectos ou animais que debe 
rexeitar. Non sabemos os motivos polos que unha 
máquina acepta ou denega unha imaxe determinada, nin 
os informáticos o saben. Simplemente é o resultado da 
súa aprendizaxe.

O Big Data pode utilizarse tamén nas cidades. Por exemplo, 

na localidade portuguesa de Porto a empresa Veniam 
utilizou máis de 600 autobuses e taxis implantándolles 
transmisores Wi-Fi, converténdose nunha das urbes 
pioneiras na conexión gratuíta. A cambio, as autoridades 
e servizos da cidade reciben datos que axudan a súa 
xestión. Tamén, na recollida de lixo se recibe información 
sobre cando estarán cheos os contedores e así aforrar 
custos no desprazamento.

En Estados Unidos, na cidade de Os Ánxeles, utilízanse 
sensores magnéticos de estradas e cámaras para 
controlar os semáforos e regular as conxestións de tráfico 
na cidade.

Algoritmos.

Na resposta dunha máquina 
interveñen algoritmos 
matemáticos, e cada vez 
deciden máis aspectos das 
nosas vidas. Por exemplo, 
unha empresa utilizará os 
algoritmos cando calquera se presente a unha entrevista 
de traballo para ter a máxima información posible. 

Onde vives, con quen vives, o teu nivel adquisitivo, cal é a 
túa ideoloxía, etc. Tamén poden predicir o futuro como o 
risco de que non devolvas un préstamo, de que deixes o 
traballo a medias, o risco de padecer unha enfermidade... 
Estes algoritmos poden seleccionar, valorar o incluso 
despedir a un traballador.

Agora podes pensar: “si, pero sempre podes pedir unha 
explicación dos seus criterios”. O caso é que un humano 
pode dicirche que criterios aplicou, pero un algoritmo non. 
Só explicará as regras que lle ensinou a máquina, pero 
non os motivos de exclusión.

Por exemplo, os algoritmos serven como unha ferramenta 
para clasificar dunha forma rápida e sinxela os nomes, 
apelidos e respectivas notas dun curso para ver con 
facilidade quen son as persoas con mellor rendemento.

Sesgos

Os sesgos son, por exemplo, que un sistema operativo 
recoñeza peor os trazos faciais dunha persoa negra ou 
identifique peor as voces femininas. Entón, son prexuízos 
que adquire unha máquina durante a súa aprendizaxe ou 
na súa programación, cando se lles aplican esas regras 
iniciais. Isto ocorre porque inconscientemente a propia 
tecnoloxía é sesgada.
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Outro caso é o sistema de identificación de delincuentes. 
Os sistemas aprenden con imaxes de reos populares 
que responden a certas características demográficas. O 
resultado final é que o sistema tratará de maneira distinta 
ás persoas desta rexión ao aumentar a probabilidade de 
que cometan un delito.

Para solucionar o problema moitos especialistas 
propoñen técnicas para detectar estas discriminacións 
nunha máquina. Non obstante outros afirman que é un 

problema ético, polo que unha máquina non pode decidir 
por si mesma e terá que supervisarse por algún humano. 
Os especialistas terán a tarefa de garantir a transparencia 
e neutralizar os prexuízos.

En resumo, hoxe en día estamos nunha época na que o 
ser humano toma decisións coa axuda dunha máquina. 
Pero coa rápida evolución das novas tecnoloxías e 
da intelixencia artificial, imos por un camiño no que 
moi poucas mans terán o poder de decidir e a maioría 
das tarefas de selección de persoal faranse mediante 
algoritmos. 

Porén, será necesario mellorar o sistema de aprendizaxe 
e programas de selección para que ninguén sexa 
discriminado e que as persoas poidan decidir por elas 
mesmas o seu futuro sen que ningunha máquina 
interveña.

As máquinas deberán ser, como ata hoxe en día, unha 
axuda e non un estorbo.

Víctor Vega Sobral-4ºESO 

INNOVADORES FRACASOS TECNOLÓXICOS
Prometíanllas moi felices e acabaron sendo un auténtico 
fracaso. O desenvolvemento tecnolóxico que viviu a 
sociedade nos últimos anos provocou a aparición de toda 
clase de dispositivos en grao sumo inverosímil. Algúns, 
como os smartphones que locen nos petos dos cidadáns 
de todo o mundo ou os comprimidos convertéronse en 
todo un éxito e permitiron ás marcas que se atopaban 
detrás deles encher as súas arcas de xeito importante. 
Pero neste mundo tecnolóxico non todo son éxitos. A 
curta -pero intensa- vida da industria máis avanzada 
está infestada tamén de historias que non chegaron a 
bo porto. Dispositivos que nalgún momento unha mente 
pensou que poderían converterse en revolucionarios e 
que finalmente o único que acadaron provocando foi máis 
dunha dor de cabeza nas empresas que os apadriñaban. 

Unha das últimas empresas en lanzar un prototipo 
bastante insólito foi Samsung, que hai uns meses 
sorprendía a todos ao anunciar que unha das súas apostas 
empresariais para este ano era un televisor vertical. 
Aínda é pronto para colgarlle a etiqueta de fracaso a este 
aparello, pero todo apunta a que, por moito que os seus 
creadores se fregasen as mans pensando no que estaban 
a piques de patentar, o “Samsung Sero” engrosará as 

listas de novas tecnoloxías que pasaron con máis pena 
que gloria. As intencións non son do todo malas. Este 
televisor, dirixido en principio aos mozos que están máis 
habituados a consumir contidos en formato vertical, ten 
un tamaño de 43 polgadas e sairá á venda en Corea do 
Sur como un simple produto experimental. Samsung foi 
a última, pero antes que ela foron moitas outras.
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O xigante de Internet por antonomasia, Google, tamén 
conta con algunha que outra mancha no seu expediente. 
As Google Glass, as arquicoñecidas lentes do buscador, 
xeraron durante anos máis fascinación que ningún outro 
produto tecnolóxico do mercado. Pero o final da súa 
historia rematou pechando coa palabra fracaso. Ata os 
responsables de Google recoñeceron o que moitos xa 
sabían: «O fracaso das “Google Glass” debeuse a chamar 
tanto a atención sobre o proxecto», aseverou no seu 
momento Astro Teller, xefe de Google X, a división na 
que se xestou o proxecto. Mais Google non quere tirar a 
toalla. A pesar de que as súas primeiras lentes resultaron 
ser un produto inservible, incompleto e demasiado caro, 
a empresa segue a traballar con forza para sacar ao 
mercado unhas novas lentes melloradas. Está por ver si 
a historia acaba tamén por relegalas ao esquecemento, 
ou non.

Tamén chegaron ao mundo como gran innovación os 
móbiles modulares. Estes teléfonos diferéncianse dos 
actuais (fabricados como unha soa peza indivisible) en 
que están formados por 
diferentes compoñentes 
que se poden sacar e 
cambiar de xeito sinxelo. 
Estes aparellos contan 
con bloques de hardware 
diferentes para o 
procesador, a batería ou 
a cámara, de tal forma que se un deles falla ou queda 
anticuado, simplemente pódese extraer ese compoñente 
e cambialo por outro mellor. A idea é bastante 
interesante, pero non acabou de callar. Estes teléfonos 
acabáronse convertendo en aparellos demasiado caros e 
pesados para os usuarios. Quen sabe se o tempo acabará 
dándolles unha segunda oportunidade. 

Se viaxásemos un pouco máis atrás no tempo, 
poderiamos atopar chascos moito maiores dos que xa 
ninguén se lembra. Un bo exemplo é o Nokia N-Gage. Esta 
mestura entre videoconsola e teléfono é para moitos un 
dos maiores naufraxios tecnolóxicos da historia. A hoxe 
malograda empresa Nokia cría a principios dos 2000 que 
podería competir no mercado das consolas portátiles 
achegando ao seu aparello o toque telefónico. Pero 

equivocouse. Aquel que ousou gastar os 300 dólares que 
era o que custaba por aquel entón atopouse cun móbil-
consola que non era capaz de ofrecer ningunha das dúas 
opcións como debía. En primeiro lugar, o dispositivo 
obrigaba aos seus donos a sostelo de xeito pouco práctico 
(coa cabeza cara a un lado) para poder falar. E aínda por 
riba desta incomodidade, para poder usalo como consola, 
os usuarios atopábanse con moitas dificultades para 
poder cambiar os xogos. O deseño facía augas por todos 
os lados.  

Os responsables de redes sociais tamén quixeron probar 
sorte no mercado lanzando os seus propios enxeños. 
E tamén o fixeron con bastante desatino. “Twitter 
Peek” saíu no 2009 como un dispositivo pensado para 
que os fans do “paxariño” máis tecnolóxico puidesen 
simplemente comprobar as súas actualizacións na rede 
social. O dispositivo, cuxo teclado incorporado recorda 
bastante ás exitosas BlackBerry, tan só mostraba os 
primeiros 20 caracteres, o que obrigaba a iniciar un 
dificultoso proceso para consultar correctamente todo o 
que sucedía nesta peculiar praza pública 2.0. Por aquel 
entón, xa existían aplicacións que permitían facer -de 
xeito gratuíto e moito máis fácil- todo o que facía o 
Twitter Peek desde un simple smartphone. Outro caso 
máis da crónica dunha morte anunciada.

De todos os xeitos non nos esquezamos de que os 
avances tecnolóxicos consisten en ter a idea, crear o 
prototipo, probalo na empresa, sacalo ao mercado para 
ver se é ben aceptado e, de non ser así, facer o bo da idea 
para continuar pensando nun novo prototipo.

A maioría das veces, sen fracaso non hai avance.

DANIELA ROMÁN FERNÁNDEZ. 4º ESO
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Moitos de vós xa saberedes que é o doggy bag.

É un costume que consiste en levar para a casa a comida 
que nos sobra e que pedimos nun establecemento, nunha 
pequena caixa, tupper ou bolsa que o propio negocio nos 
facilita.

Hai diversas opinións sobre esta moda. A algún cústalle 
máis aceptalo e para outros xa forma parte das súas 
vidas.

En EE.UU é un costume moi arraigado, en Europa 
diferentes asociacións de restaurantes preocupados polo 
medioambiente están intentando introducir esta moda 
na sociedade, a través de diversas campañas publicitarias 
de concienciación para loitar contra os residuos que 
proveñen do sector da alimentación, e no noso país, 
fai agora algo máis dun ano, a colaboración entre unha 
popular marca de cervexa e unha rede formada por 
diversos restaurantes de Madrid e Barcelona está facendo 
posible que a partir da iniciativa «Non o tiro» todo aquel 
que queira poida levar a súa comida á casa nunha cómoda 
e discreta caixiña.

Galicia é a primeira Comunidade do Estado Español 
que incorporou no seu corpo lexislativo –en 2020– a 
obrigatoriedade de entregar a comida sobrante no 
restaurante se o cliente a solicita. Unha lei que vai da 
man doutro precepto que prohibe a venda ou dispensa de 

xogo de cubertos e vaixelas de plástico, o que introducirá 
máis materiais biodegradables no proceso. Na Coruña, 
por exemplo,  hai 45 restaurantes levando este sistema á 
práctica. Non obstante, eu rara vez vexo que alguén  leve 
as sobras para  as súas casas.

Pasando xa á miña opinión (tanto dato é moi canso, 
aínda que a miña opinión non é que sexa moito máis 
interesante), eu son partidaria de levar a cabo este 
sistema porque se reduce a cantidade de desperdicios 
que producimos cada ano, e é máis cómodo para os nosos 
familiares ou para nós mesmos, xa  que non hai que facer 
a comida nin esperar a que se faga. Ademais, moitas 
veces a comida está tan boa que seriamos incapaces de 
reproducila. Por último, hai que pensar na xente que está 
pasando fame mentres nós estamos tirando coa comida.

Claro que tamén hai inconvenientes como en todas 
as cousas da vida. Un deles está relacionado coa 
temperatura. Esta afecta en gran medida ao crecemento 
de bacterias vinculadas a intoxicacións alimentarias, xa 
que crecen moi ben a temperaturas de entre 5 ºC e 60 ºC. 

O que comezou como un costume para aforrar e non 
desperdiciar comida no século pasado é hoxe en día toda 
unha revolución. E ti? Practicas xa o doggy bag?

Noa Lorenzo Yáñez. 3º ESO C

XA CHEGOU O DOGGY BAG
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O bo entretemento asóciase coa alta cultura e o que queda 
fóra é xulgado baixo o medo social ou pánico moral: ao 
que descoñecemos atribuímoslle unha etiqueta negativa. 
Este proceso xa o viviron a televisión ou o teléfono móbil. 
Ante isto é importante destapar falsos mitos e ofrecer 
consellos para facer un bo uso deles:

1.Xogar a videoxogos é bo.

Os videoxogos son máquinas de aprendizaxe nas que o 
xogador busca superar un reto aprendendo as regras do 
xogo, con esforzo, enxeño e dedicación. Algúns estudos 
mostran que entre os beneficios e as competencias de 
xogar, existe a capacidade de concentración, interese polo 
descubrimento, compromiso, optimización dos recursos, 
administración e afán por mellorar.

2. Non existe unha escala de horas de xogo correcto ou 
incorrecto.

Cada familia debe decidir o tempo que considere correcto, 
segundo os seus valores.

3. É importante revisar o código PEGI antes de comprar 
o videoxogo.

Estes códigos dan unha idea do tipo de contido que 
ten o xogo e a idade recomendada. Hai outros recursos 
de consulta que se ofrecen, como ver game plays na 
plataforma de YouTube, ou ver a guía para os pais, unha 
sección de información sobre el. Advírtese que pode non 
ser fiable este código e ser de máis utilidade a procura de 
información en páxinas web.

4. Son ferramentas de relación social.

A graza do xogo é estar en grupo, canto máis social é, 
máis éxito ten o videoxogo. Cada vez máis, profundizan 
nas versións multixogador e apostan por elas; polo tanto, 

a crenza de que é unha práctica en solitario é un falso 
mito.

5. Os videoxogos en liña son unha oportunidade para 
interactuar.

Esta é unha cuestión que debe decidir a familia, debe 
determinar se o menor pode xogar máis ou menos en 
liña, segundo a idade, madurez e tipo de xogo. Esta forma 
pode facer entrever máis perigos, pero tamén aumenta 
as habilidades relacionais.

6. Os videoxogos deben formar parte da conversa na 
casa.

É importante que a familia saiba dos avances e que sexa 

un tema máis de conversa. Neste campo, os pais son 
os interlocutores cos que menos se fala dos videoxogos 
segundo estudos, pero compartilo con eles pode ser moi 
interesante, xa que se producen situacións que favorecen 
o acercamento entre pais e fillos ao ter que ensinarlles 
estes a xogar.

7. É precisa a supervisión dun adulto.

Sempre ten que habela, pero irá evolucionando segundo 
o nivel de madurez do menor e dos valores da familia.

8. O xogo debe comezar nun lugar social e, 
posteriormente, pasar a un espazo privado.

A evolución do espazo de xogo pasa primeiro por un sitio 
social, como o comedor, para favorecer a supervisión dos 
adultos. Co tempo, pasará a un lugar máis privado, como 
o seu cuarto, tanto por necesidades do xogo, como para 
poder expresarse fóra da ollada parental.

9. Vixiar os xogos con apostas e comprar en liña.

COMO FACER UN BO USO DOS VIDEOXOGOS

En España hai máis de 24 millóns de persoas  que se divirten con xogos dixitais // O noso país sitúase 
como o noveno mercado máis importante do mundo, chegando os españois a gastar uns 2000 millóns de 

euros ao ano en videoxogos.
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Este tipo de xogos fomenta o modelo de máquinas 
comecartos, ruleta…, que é preciso que o adulto vixíe. 
Ademais, en moitos xogos existen compras dende a 
aplicación que permiten desbloquear elementos, gañar 
vidas… Para controlar isto existen medidas de control 
parental tanto en Google Play como en Apple.

10. É necesaria unha alfabetización sobre o xogo tanto 
na escola como na casa.

Incorporar ás políticas educativas unha boa proposta de 
alfabetización sobre os xogos dixitais permitiranos ter 
unha capacidade crítica e competencia creativa.

OLLO!

Isto non quere dicir que xogar a videoxogos 
compulsivamente sexa bo. A adicción aos videoxogos é 
unha realidade social e os psicólogos levan moito tempo 
alertando do problema. O caso máis extremo saíu a luz a 
principios do ano cando unha familia acudiu á Oficina de 
Atención ás Vítimas de Vigo a pedir axuda porque o seu 
fillo adulto estivo encerrado no se cuarto obsesionado 
polos videoxogos durante case oito anos e só saía a 
buscar comida á despensa. Un trastorno de illamento 
social que recorda aos hikikomori xaponeses.

Pero é algo que xa está aí. Os psicólogos revelaron 
recentemente nun estudo en Vigo que case dous de 
cada dez adolescentes (o 17%) están atrapados nos 
videoxogos e o seu uso xa é un problema. E ata un 3,4% 
presenta síntomas de adicción, o que equivale a 2.000 
mozos de entre 12 e 20 anos. O informe do Plan Local 

de Prevención das Adiccións da Cidade de Vigo advirte 
do risco de adicción dos mozos ás pantallas da consola 
de videoxogos e xogos de rede, onde o 19,7% dos mozos 
xoga a diario, e o 47,3% unha vez por semana. O habitual 
é dedicar 6 ou 7 horas semanais á consola de videoxogos 
e o 83,2% xa xoga en liña. Pero as enquisas revelan que 
o 10% dos mozos de 12 a 20 anos dedican entre 20 e 40 
horas semanais aos videoxogos, que son a súa principal 
fonte de lecer. O 7,2% pasa máis de 20 horas e o 2,6% 
máis de 40. Case todos homes.

Actualmente os videoxogos ocupan un pilar fundamental 
na vida dos menores. Dende o primeiro, TennisForTwo, 
lanzado en 1958, tivemos moitos anos de adaptación a 
esta nova tecnoloxía e nestes 62 anos destacan entre 
os xogos máis populares: Pac-Man (1984), Tetris (1984), 
Super Mario Bros (1985), Sonic (1991), FIFA (1993), 
Pokémon (1996), Metal Gear (1998), Halo (2001), Counter-
Strike (2004), COD (2007), Mario Kart (2008), LOL (2009), 
Minecraft (2011), GTA (2013), Fortnite (2017)…

Ademais, algúns videoxogos precisan unha videoconsola 
onde instalalos e xogalos, estas son as máis populares da 
historia e as súas vendas: Super Nintendo (49 millóns), 
3DS (75 millóns), PSP (76 millóns), Game Boy Advanced 
(81 millóns), Xbox 360 (86 millóns), PS3 (87 millóns), Wii 
(101 millóns), PlayStation (102 millóns), PS4 (103 millóns), 
GameBoy (118 millóns), Nintendo DS (154 millóns), 
PlayStation 2 (155 millóns).

Manuel Ramos Castro. 2º ESO C
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A situación climática do planeta empeorou moito nas 
últimas décadas. É por iso que na actualidade é un 
problema de gran importancia e controversia. Isto fai 
que se tomen medidas para reducir o máximo posible 
as emisións de CO2 e así frear o quentamento global. Se 
non se tomara ningunha medida a temperatura global da 
Terra aumentaría ata dous graos nos próximos cen anos. 
Este feito traería consigo consecuencias como un gran 
aumento de fenómenos meteorolóxicos extremos e a 
extinción de moitas especies. A pesar disto aínda existen 
países que se negan a aceptar esta perigosa realidade e a 
poñer medidas para a solución do problema.

As cidades do mundo consomen o 75% dos recursos 
naturais e xeran entre o 60% e o 80% das emisións de 
gases de efecto invernadoiro. Se non se fai nada para 
deter estes números, crecerán nas próximas décadas, 
porque para o 2050, espérase que o 70% da poboación 
mundial viva en centros urbanos, o que aumentará a 
concentración de residuos. A solución a este problema 
debe vir directamente da cidade, e a economía circular é 
unha alternativa porque propón outra forma de consumo 
e produción. Polo tanto, naceu Circular City Network, 
que é a organización urbana líder no mundo e adopta 
métodos de economía circular para Dijon, Logroño, París, 
Milán, Toronto... Converteuse nunha plataforma para o 
intercambio de enfrontar os desafíos urbanos actuais con 
casos exitosos como Austin. Pode axudar ás localidades 
a enfrontarse con éxito á transformación da economía 
lineal en economía circular.

Un informe recente da División de Medio Ambiente das 
Nacións Unidas (United) mostra que o modelo circular 
pode axudar a moitas industrias a reducir os desfeitos 
industriais dun 80% a un 99% e reducir as emisións entre 
un 70% ata o 99%.

Segundo a exploración preliminar da investigación 

“Cidades na economía circular: Fundación Ellen 
McArthur”, a fundación estableceuse en 2010 para 
acelerar a transición a unha economía circular co fin 
de lograr o seu obxectivo de construír un entorno máis 
sostible. Ten elementos clave,  como o uso de enerxías 
renovables e tecnoloxía dixital. Ademais o seu entorno 
está deseñado para permitir a reutilización , o uso de 
materiais reciclados e un deseño efectivo para reducir 
o consumo de enerxía. Os seus edificios tamén están 
equipados con sistemas de produción de enerxía e hortas 
urbanas. A rede circular de cidades está formada por 
metrópoles que están implementando algunhas destas 
accións e convertéronse en modelos de desenvolvemento 
sostible.

Unha das medidas que podería axudar a reducir en gran 
cantidade a contaminación son as chamadas “cidades 
redondas”. Este é un sistema que se fundamenta na 
transformación dos produtos unha vez xa explotados.

As actividades económicas da economía circular 
contribúen á saúde xeral do sistema. O concepto recoñece 
a importancia das operacións económicas locais e globais 
en calquera nivel. A transición a unha economía circular 
non se limita a axustes que reduzan o impacto negativo 
da economía circular, senón que tamén representa 
un cambio no sistema. Estableceu resiliencia a longo 
prazo, creou oportunidades económicas e comerciais e 
proporcionou beneficios ambientais e sociais.

Este modelo distingue entre ciclos biolóxicos e técnicos. 
O consumo só ocorre entre os ciclos biolóxicos, no cal 
os alimentos e outros materiais biolóxicos (como o 
algodón e a madeira) están deseñados para regresar ao 
sistema a través de procesos de compostaxe e dixestión 
anaeróbica. Os ciclos rexeneran sistemas vivos coma 
o solo, proporcionando así recursos renovables para 
a economía. O ciclo tecnolóxico restaura os produtos 

CIDADES REDONDAS
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e materiais compoñentes a través de estratexias de 
reutilización, reparación, remanufactura ou reciclaxe.

O concepto de circularidade ten importantes orixes 
históricas e filosóficas. A idea de retroalimentación e 
bucles nos sistemas do mundo real é antiga e apareceu 
en varias escolas filosóficas. Despois da Segunda Guerra 
Mundial, apareceu nos países industrializados. Nese 
momento, os estudos informáticos dos sistemas non 
lineais revelaron a natureza complexa, conectada e 
imprescindible do noso mundo, que se parece máis a un 
metabolismo que a unha máquina. Á luz dos avances, a 
tecnoloxía dixital deixará de apoiar a transición a unha 
economía circular ao aumentar fundamentalmente a 
virtualización, a desmaterialización, a transparencia e a 
intelixencia xeradas polo ciclo de retroalimentación.

Actualmente, existen diversos mecanismos, redes, 
iniciativas e políticas para promover a aplicación da 
economía circular nas cidades. Na Unión Europea, EIP-
SCC (European Smart Cities and Community Innovation 
Partnership) desenvolve unha sinerxía entre cidades e 
industrias para desenvolver infraestrutura e sistemas de 
reciclaxe.

A fundación Ellen McArthur, creada no 2010 co obxectivo 
de acelerar a transición cara a economía circular, impulsou 
a Circular Cities Network, unha rede global de cidades 
pioneiras na aplicación de iniciativas para a optimización 
de recursos e a mellora da sostibilidade urbana. Segundo 
os seus estudos, as emisións de gases de efecto 
invernadoiro de sectores como o transporte, os alimentos 
e a construción poderían diminuír nun 48% para 2030, e 
nun 80% para 2050 se se aplica globalmente o modelo 
circular nas cidades do planeta. Organizacións como o 
Circular Economy Club (CEC) e Circle Economy agrupan 
diferentes iniciativas a nivel mundial relacionadas coa 
Economía Circular, toda unha biblioteca de casos de éxito 
que serve para poñer en valor estas accións e fomentar a 
súa réplica noutras partes do mundo.

Está claro que o futuro está nas nosas mans. Pero… é 
este o futuro? É o que realmente queremos? A verdade é 
que as cidades redondas parecen unha boa solución para 
combater o cambio climático, algo contra o que debemos 
actuar dende xa.

Alejandra Rodríguez Barreiro. 3º ESO A

COMENTARIO CRÍTICO:
“LA MODA QUE MATA MÁS RÁPIDO AL PLANETA”

Íñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 17 de outubro de 2019

Sáenz de Ugarte comenta no artigo os grandes 
problemas que a industria téxtil suscita nas sociedades 
actuais. O sistema actual de produción de roupa ten un 
gran impacto negativo a diversos niveis, polo que sería 
necesario comezar a prestarlle atención a esta cuestión 
para tratar de cambiar o paradigma da industria. 

O informe de Greenpeace “Puntadas tóxicas, o escuro 
segredo da moda” mostra os resultados de analizar as 
fibras téxtiles de diversos artigos de grandes firmas de 
moda que comercian a nivel mundial. En gran número 
dos produtos tomados acháronse ftalatos e nonifenoles 
etoxilados ( NPE), así como outros produtos industriais 
potencialmente perigosos que poden, entre outras 
cousas, liberar aminas canceríxenas. O estudo elaborado 
por Greenpeace explica que a peza que contén estas 
substancias contamina durante toda a súa existencia, 
pois cada vez que é lavada libera estes compoñentes 
tóxicos, contaminando a auga do ámbito doméstico 
irreparablemente (os tratamentos de augas residuais 
adoitan resultar ineficaces con estas substancias). Non 
só resulta prexudicial cando é fabricada ou refugada, 
senón que é contaminante durante toda a súa vida útil, 
convertendo os consumidores en cómplices involuntarios 
do ciclo tóxico de contaminación.

O carácter global das marcas fai que mediante a 
exportación estes produtos cheguen, desde países 
onde a lexislación referente a este tipo de cuestións é 
escasa ou inexistente, a outros onde está prohibida a 
utilización destes compoñentes na fabricación de roupa. 
Así se ve ameazado non só o medio ambiente senón 
a saúde das persoas a nivel mundial. Ademais desta 
cuestión sanitaria, temos que ter en conta os problemas 
ambientais e sociais (explotación e malas condicións dos 
traballadores en países en vías de desenvolvemento) que 
a industria da moda implica, mencionados por Sáenz de 
Ugarte no seu artigo. 

Pero non todas as empresas desta industria incorren 
neste tipo de inconvenientes na súa produción. A 
existencia de plataformas como Slow Fashion Next 
confirman esta afirmación. Esta é unha empresa que, 
ademais de impartir cursos de formación orientados 
a producir dunha forma sustentable e respectuosa, 
leva a cabo iniciativas como Fashion Revolution Day, 
nas cales dá visibilidade a empresas que producen de 
forma sustentable e respectando o benestar laboral 
dos traballadores. Ademais desta iniciativa podemos 
mencionar moitas outras. O 31 de xullo de 2017 a 
plataforma de moda Fashion United publicou unha 
noticia segundo a cal se están desenvolvendo tecidos de 
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Segundo un recente informe do Grupo Intergubernamental 
sobre o Cambio Climático (IPCC), a temperatura media 
mundial podería elevarse ata uns 1,5º C entre 2030 e 
2052 se o quecemento global segue progresando ao seu 
ritmo actual.

Tendo en conta estes datos e antes de entrar nun proceso 
irreversible hai que emprender accións de xeito inmediato 
a todos os niveis e, aínda que pareza insignificante, cada 
un de nós pode facer moito neste sentido, por exemplo:

1. Reciclar: Un bo punto de partida para loitar 
contra o cambio climático é a coñecida como 
“regra dos tres erres”: reducir, reutilizar e reciclar. 
Algunhas das vantaxes de reciclar son a preservación 
dos recursos naturais, que prolonga a vida útil da 
materia, ou o aforro de enerxía.

2. Utilizar transporte público: Os gases  que desprenden 

os coches son unha das causas principais da 
contaminación ambiental e o quecemento global. Por 
iso, sempre que sexa posible, é recomendable utilizar 
o transporte público, ir en bicicleta ou a pé.

3. Reducir o uso de auga: É primordial para o aforro 
diminuír a cantidade de auga que utilizamos ao día. 
Darse unha ducha en lugar dun baño pode reducir 
o consumo enerxético nunha alta porcentaxe. 
Recoméndase, ademais, lavar a roupa con auga fría, 
xa que para quentar a auga é necesaria unha gran 
cantidade de enerxía, e esquecerse do prelavado.

4. Combater a perda dos bosques: Os bosques actúan 
como sumidoiros de carbono, xa que reteñen o CO2. 
Plantar árbores, mercar madeira certificada ou evitar 
toda aquela actividade que poida supoñer un risco 
de incendio, axudará a preservar a biodiversidade do 
planeta.

COMO FREAR O CAMBIO CLIMÁTICO?

cáñamo, unha planta moito máis versátil que o algodón 
e que permite producir un maior número de fibras por 
superficie cultivada, con menos auga e sen necesidade 
de pesticidas nin fertilizantes artificiais.

Mesmo grandes empresas moi criticadas polo seu 
impacto ambiental e abrigo social lanzaron campañas 
sustentables, como H& M coa súa liña Concious e 
posteriormente Zara coa súa liña Join Life, de pezas 
elaboradas con algodón orgánico (sen fertilizantes 
químicos nin pesticidas e no que se emprega un 90% 
menos de auga e un 60% menos de electricidade que 
no algodón convencional). Ademais, segundo publicou 
a plataforma de noticias Economía Dixital en “ Join 
Life versus Conscious: guerra de Zara e H& M pola 
sustentabilidade” o 3 de xuño de 2019, “ H& M trazou 
unha folla de roteiro na que se marca como obxectivo que 
toda a electricidade que consuma no ano 2040 proceda 
de fontes renovables e que o 100% dos tecidos que 
empregue en 2030 sexan reciclables ou sustentables”. “O 
diñeiro está detrás de todo ese sistema de produción (...). 
O diñeiro que o Goberno consegue vía impostos e postos 
de traballo creados. O diñeiro que as grandes marcas 
aforran ao producir as súas pezas en Asia. E, por último 
(...), o diñeiro que o consumidor europeo e norteamericano 
aforra ao comprar esa roupa.” Esta afirmación que Íñigo 
Sáenz de Ugarte fai no seu artigo “Que é o que se pode 
e debe facer en Bangladesh”, publicado na súa sección 
Guerra Eterna en eldiario.es en maio de 2013, sintetiza 
os motivos polos cales a produción sustentable non 
predomina no mercado.

No mesmo artigo propón as claves do cambio. Sinala 
as empresas, que deberían asumir que o benestar 
laboral entra dentro dos custos da súa produción; pero 

tamén destaca o papel dos consumidores. Comenta 
a presión social como posible motor do cambio, e isto 
implica a presión económica que podemos exercer os 
compradores coas nosas decisións. O lóxico sería que, 
existindo produtos cuxa fabricación non carrexa unha 
serie de serios inconvenientes, aquelas marcas que xeran 
todos os problemas mencionados coa súa actividade 
perdesen clientela e acabasen cambiando o seu sistema 
ou desaparecendo en caso de non adaptarse. Pero parece 
que o encarecemento que supón a produción sustentable 
non compensa nin a empresas nin a consumidores. Xema 
Gómez, portavoz de Slow Fashion Next, dixo para El País 
o 27 de abril de 2017 que a clave está en “comprar menos, 
comprar mellor e apoiar iniciativas emprendedoras. Todo 
o mundo ten o armario cheo de pezas que non utiliza 
e iso sae caro”. Se en lugar de caer no consumismo 
compulsivo que xera a aparición continua de novas modas 
aproveitásemos máis a roupa, compensariamos o gasto 
adicional que supón a compra de produtos sustentables. 
A través das nosas decisións diarias, as persoas do 
montón podemos decidir outorgar beneficios ou ben a 
aquelas empresas que buscan respectar tanto o medio 
ambiente como os dereitos dos seus traballadores, ou 
ben a aquelas que buscan obter o maior lucro económico 
posible sen importar as consecuencias que iso teña. 
É necesario que os consumidores adquiran conciencia 
do grave dano que a industria está a facer e do papel 
que teñen nese ciclo. Un cambio na mentalidade dos 
compradores e unha maior implicación pola súa banda 
son claves para conseguir as transformacións necesarias 
para reducir o impacto negativo do sector. 

Noela Sanjurjo Carballeira 1º Bach C
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5. Usar as bombillas correctas: As bombillas de baixo 
consumo ou LED, as únicas que poden comercializarse 
na Unión Europea dende 2012, reducen ata un 75% o 
consumo de electricidade.

6. Mercar alimentos ecolóxicos: Elixe produtos locais e 
de tempada para evitar gastos de transporte e evita 
o exceso de embalaxes e bolsas.

7. Reducir o uso de plástico: Hoxe en día podemos 
atopar plástico en practicamente calquera cousa. 
Para evitar este feito debemos prescindir de usar 
pratos, vasos e cubertos de plástico e, en xeral, todo 
aquel produto innecesario feito con este material.

8. Utilizar produtos de limpeza adecuados: a limpeza da 
nosa casa é un acto tan habitual que non nos paramos 
a pensar nas súas posibles consecuencias. Moitos 
dos produtos que usamos conteñen disolventes, 
substancias corrosivas que son prexudiciais para o 
medio ambiente a para nós mesmos.

9. Optar por tecidos e téxtiles naturais: É favorable 
reducir a cantidade de roupa fabricada con teas 
plásticas sintéticas, as cales liberan diminutos 
microplásticos que rematan no noso océano e nos 
nosos pulmóns.

Ademais, algúns países están propoñendo algunhas 
medidas, como as seguintes, para mellorar a calidade do 
aire e a auga:

1. Formular políticas e estratexias da calidade do aire a 
nivel subnacional, nacional e rexional para cumprir as 
directrices sobre a calidade do aire da Organización 
Mundial da saúde.

2. Reducir as emisións procedentes de fontes 
industriais e manufactureiras de importancia

3. Establecer e aplicar normas avanzadas sobre 
emisións dos vehículos.

4. Idear vehículos híbridos e eléctricos e implantar o seu 
uso.

5. Facilitar o acceso ao transporte público e á 

infraestrutura de transporte non motorizado nas 

cidades.

6. Aumentar as inversións en enerxía renovable e 

eficiencia enerxética.

7. Designar e ampliar espazos verdes nas zonas 

urbanas.

8. Universalizar o acceso á auga potable e o saneamento 

antes de 2030.

9. Adoptar e aplicar directrices nacionais para a xestión 

dos ecosistemas de auga doce co fin de protexer e 

restaurar os humedais, ademais doutros sistemas 

naturais que contribúen á purificación da auga.

Cabe destacar que a Unión Europea chegou a un acordo 

en xaneiro de 2019 para prohibir a partir de 2021 algúns 

dos artigos de plástico de usar e tirar máis populares. 

Tamén existen diversos tratados e organizacións 

que buscan mellorar esta situación, unha das máis 

coñecidas é a Convención Marco das Nacións Unidas 

sobre o Cambio Climático cuxo obxectivo é lograr a 

estabilización das concentracións de gases de efecto 

invernadoiro na atmosfera a un nivel que impida 

interferencias antropóxenas no sistema climático e nun 

prazo suficiente para permitir que os ecosistemas se 

adapten naturalmente ao cambio climático asegurando 

que a produción de alimentos non se vexa ameazada e 

permitindo que o desenvolvemento económico continúe 

de maneira sostible.

Adriana Dopazo Guldrís. 4º ESO B
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As bacterias son os organismos máis abundantes do 
planeta. Son ubicuas, encóntranse en todos os hábitats 
do noso planeta, dende as profundidades do mar ata 
a cortiza terrestre. Algunhas poden incluso sobrevivir 
nas condicións extremas do espazo exterior. En total, 
calcúlase que hai aproximadamente un quintillón de 
bacterias no mundo. Pero, son realmente perigosas?

Só unha pequena fracción das bacterias causan 
enfermidades nos seres humanos: das case 16.000 
especies rexistradas na base de datos do NCBI (National 
Center for Biotechnology Information, ou Centro Nacional 
para a Información Biotecnolóxica en galego) , só 538 son 
perigosas para o ser humano. Aínda así, son unha das 
principais causas de enfermidade e mortalidade humana, 
pero moitos expertos afirman que a poboación non debe 
estar alarmada constantemente, simplemente sempre 
ter unha hixiene básica para previr contaxiarse.

Como dixen antes, as bacterias son ubicuas, ou sexa, 
están presentes en todos os lugares do noso mundo. 
Pero, obviamente, nós sós non podemos desinfectar o 
mundo enteiro de bacterias, e, se o fixeramos, destruiría 
o ecosistema. O que si podemos facer é limpar algunhas 
cousas ou lugares do noso fogar. Velaí algúns exemplos 
do que se pode facer:

• Baixar a tapa do inodoro antes de tirar da cisterna e 
desinfectalo cada dous días.

• Limpar os pomos das portas, dado que poden ser de 
axuda coa transmisión de  virus como a gripe.

• Recoméndase limpar o chan da casa porque alí 
acumúlanse as bacterias que traemos de fóra.

• É importante non compartir as toallas. Isto é porque 
se as compartimos os xermes utilizan esa mesma 
toalla como medio de transmisión.

• Os restos de comida nas táboas de cortar conteñen 
nutrientes que favorecen a crianza de bacterias. 
Para evitar isto, o mellor é lavar a táboa tan pronto 
como acabemos de úsala. Tamén é recomendable 
non manipular nela alimentos crus.

• Unha das cousas que máis usamos, o teléfono 
móbil, conten moitas bacterias. A súa pantalla 
pode ter ata 600 bacterias, 10 veces máis que un 
inodoro. Debido a isto, os expertos recomendan 
limpala cun algodón con alcohol ao menos unha vez 
por semana. 

Hai moitas cousas que limpar e desinfectar na túa casa, 
pero estas son unhas das máis importantes en vista 
de que son uns dos maiores focos de infección e poden 
chegar a ser medios de transmisión de bacterias moi 
perigosas para a saúde.

Outra cousa que hai que recordar, segundo os expertos, é 
que limpar non significa necesariamente desinfectar. Por 
exemplo, hai moitos produtos de limpeza que eliminan a 
sucidade, pero non os xermes. A desinfección completa 
só se consegue con algúns produtos específicos. Estes 
produtos serán os que consigan eliminar, degradar ou  
desactivar  estes microorganismos.

Pero, desinfectamos o suficiente? Un 55% dos españois 
afirma non desinfectar correctamente a súa casa e os 
obxectos nela. 

Velaí un test para que comprobes se practicas unha 
hixiene correcta na casa:

Andas descalzo polo chan da túa casa?

Ao andar descalzo pola túa casa, expós aos teus pés a 
bacterias e fungos.

Baixas a tapa do inodoro habitualmente?

A tapa do inodoro non é un elemento decorativo nin un 
asento, cumpre unha importante función,  a hixiénica. 
Está aí para evitar que saian disparadas todas as bacterias 
adheridas ao vapor de auga formado ao tirar da cisterna.

Con que frecuencia desinfectas o teu móbil?

Como se mencionou antes, unha pantalla de móbil pode 
conter ata 600 bacterias, polo tanto é moi importante 
desinfectalo semanalmente.

Canto tempo lle dedicas ao ordenador? Con canta 
frecuencia o desinfectas?

Se xa que o móbil tivera 600 bacterias na súa pantalla che 
parecía impresionante, espera a ler isto. Os ordenadores 
poden acumular ata 33.000 bacterias no teclado, algúns 
deles sendo bastante perigosos. Tendo en conta estes 
datos é moi importante desinfectalo ao menos unha vez 
cada semana ou incluso máis dependendo de canto o 
uses.  

RODEADOS DE BACTERIAS

Roi García García. 2º ESO A
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UNHA XOIA GASTRONÓMICA E PIAR DA DIETA MEDITERRÁNEA:

O ACEITE DE OLIVA

O aceite de oliva é o zume totalmente natural da oliva 
e presenta innumerables posibilidades culinarias: desde 
unha vinagreta ata aderezos de torradas, verduras, 
carnes ou peixes. Ademais, ao ser estable á calor, tamén 
se pode empregar para facer pratos á grella, para guisar 
ou mesmo para preparar doces e sobremesas.

Á hora de cociñar con este produto, convén ter presentes 
unha serie de normas para aproveitar ben as súas 
calidades e conservar as súas propiedades xa que se 
estraga con facilidade. Velaquí algunhas:

 D Mercar o necesario: Non caduca, pero co paso do 
tempo perde propiedades e sabor.

 D Protexelo: A temperatura debe ser estable en 
envases pechados. Hai que evitar expoñelo á  calor, 
á humidade ou á luz directa do sol.

 D Cociñalo: Non debe botar fume, pois é sinal de 
que se estraga. Para comprobar se a temperatura 
é a adecuada, pódese meter unha culler de pau 
e cando comece a facer burbullas, o aceite está 
preparado para cociñar.

Un dos problemas co que nos atopamos ás veces é o 
de saber que aceite mercar. Dentro da denominación de 
aceite de oliva atopamos as seguintes categorías:

a) Aceite de oliva virxe extra. É o de mellor calidade. 
É cen por cento zume de oliva sen anomalías que 
se obtén con procedementos mecánicos e en frío. 
Presenta unha baixa acidez e un sabor e aroma 
excepcionais.

b) Aceite de oliva virxe. É cen por cento zume de 
oliva pero presenta anomalías, polo que vai ter unha 
calidade de sabor e aroma lixeiramente inferiores 
ao anterior.

c) Aceite de oliva. Obtense das olivas deterioradas 
que non se poden consumir directamente. Para 
aproveitalo envíase ás refinarías e ao lle realizaren 
determinados procedementos químicos, envásase 
para a venda. Con este aceite xa refinado e 
mesturado con aceite de oliva virxe, prodúcese o 
que se denomina aceite de oliva. Ten maior acidez 
e calidade inferior e adoita empregarse para cociñar 
en cru. Pode ser suave ou intenso.

d) Aceite de bagazo. É o de máis baixa calidade. 
Elabórase con refugallos de pel e ósos de olivas, 
refinado e mesturado con outros aceites.

Na elaboración do aceite hai tres procesos: triturado, 
prensado e finalmente extracción.

Cómpre citar ademais destes tipos de aceite o coupage , 
que é un aceite virxe elaborado con diferentes variedades 
de oliva. Obtense un aceite de gran calidade e categoría 
“gourmet”. O “en rama” está sen filtrar, é moi puro 
e presenta pousos que potencian os aromas e non 
empeoran a calidade, pero o aceite estrágase máis rápido. 
O monovarietal está elaborado con aceite dunha soa 
variedade, como pode ser a picual, cornicabra, hojiblanca 
e arbeguina.

Pero entre toda esta variedade, cal sería a adecuada para 
cada uso?
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O arbeguina ten cor verdosa e textura suave. Como 
mellor conserva as calidades é en cru e úsase para facer 
mariñados suaves, emulsións de prebes e cremas frías ou 
masas de repostería. Podemos atopalo nas maionesas, 
vinagretas, mariñados, gazpachos, biscoitos, etc. É unha 
variedade que se dá en Cataluña.

O hojiblanca ten cor dourada e amargor suave. 
Recoméndase utilizalo en cru e en elaboracións curtas a 
pouca temperatura. Úsase para o mesmo ca o arbeguina 
e ademais en conservas vexetais. É típico de Málaga, 
Granada e Córdoba.

O picual é moi denso e de sabor amargo e picante. É ideal 
para cociñar e coccións longas, aínda que tamén se pode 
usar en cru. Recoméndase para aliñar ensaladas e para 
frituras de todo tipo. É unha variedade de Xaén e é a máis 
cultivada en España.

O cornicabra presenta cor entre verde e amarela, picando 
o punto xusto  e cun certo amargor. É perfecto para as 
coccións curtas a altas temperaturas, pero tamén en cru. 
É unha variedade de Toledo.

Ademais de coñecer as distintas variedades e os seus 
usos, cando o mercamos temos que ter en conta 
determinadas claves no etiquetado:

1. Denominación: a categoría do aceite, é dicir, se é 
virxe extra , virxe ou só aceite. 

2. Elaboración: o virxe extra e o virxe obtéñense 
directamente da oliva sen defectos e só con 
procedementos mecánicos, en frío, para non perder 
propiedades.

3. Colleita e envasado: a data que sexa o máis 
recente posible. Ter moi en conta os que indican 
colleita temperá, xa que a oliva se recolleu máis ben 
verde e é rica en polifenois.

4. Data de consumo preferente: non ten data de 
caducidade, pero se ten moito tempo, perde aroma, 
sabor e parte das propiedades beneficiosas.

5. Tipo de oliva: poden ser monovarietais (unha 
soa oliva) ou mestura (coupage). Ningún é mellor ca 

o outro, pero presentan diferentes características 
como o sabor, o aroma, etc.

O aceite pode utilizarse de diferentes maneiras. Imos ver 
algunhas das técnicas básicas: 

 D Fritir: Cociñar en aceite fervendo sen que chegue 
a fumear. O choque de temperatura forma unha 
codia exterior dourada que impide que o aceite 
penetre.

 D Emulsionar: Combinar dous ingredientes que 
pola natureza que presentan non poden unirse 
sós, por exemplo o aceite e a auga. Hai que bater 
enerxicamente ata lograr ligar a mestura.

 D Confeitar: Cocer a temperatura moi baixa moito 
tempo mergullando totalmente os alimentos crus 
en aceite. Resulta unha textura suave.

 D Conservar-aliñar: Usar o aceite cru para preservar 
alimentos.

 D Saltear-refogar: Fritir lixeiramente un alimento 

con pouco aceite. Para o salteado as temperaturas 
son altas e os tempos curtos e para o refogado, os 
alimentos cócense no propio zume durante máis 
tempo.

 D Adubar-mariñar: Mergullar o alimento cru en 
aceite, especias e outros ingredientes para darlles 
sabor, xeralmente antes de o cociñar.

Outro aspecto que é do noso interese é como se lle pode 
sacar máis partido ao aceite. Os expertos aconsellan 
consumir aceite de calidade, non aplicar exceso de calor, 
evitar a luz e non mesturalo.

Ademais, dependendo do uso, debemos ter en conta o 
seguinte:

 D En frío: 3 ou 4 culleradas ao día.

 D En rustridos: non mesturar diferentes calidades.

 D En masas: antes de incorporalo á masa, fritilo 
suavemente cunha casca de laranxa ou limón.
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Pero, unha vez que utilizamos o aceite, que facer con el?

O que nunca debemos facer é tiralo polo desaugadoiro ou 
ao lixo. Mellor metelo en garrafas de plástico cando estea 
frío e gardalas nun lugar seguro e cerrado e despois levalo 
a un contedor específico. Outra opción é facer xabón.

Aínda que os médicos aconsellan non reutilizalo, hai unha 
serie de trucos que o permiten. Aí van algúns: só se debe 
usar un par de veces e sempre que teña bo cheiro e que 
non fumeara en exceso. Ademais non debe usarse para 
fritir, senón para guisar ou rustrir.

En realidade, que se pode facer co aceite de oliva? Velaí 
unhas ideas gourmet:

 D Perlas ou caviar de aceite de oliva virxe extra: 
engádense a ensaladas, torradas ou calquera prato 
quente.

 D Xeados: algún chef incorpórao a pratos salgados 
para refrescar o padal e equilibrar outros sabores 
máis potentes.

 D Gominolas, cócteles, trufas, doces e masas, etc.

A continuación imos ver unha serie de beneficios que 
achega o aceite de oliva para a saúde:

1. Prevén enfermidades cardiovasculares: reduce 
os niveis de colesterol malo (LDL) e aumenta os 
do bo (HDL); ademais funciona como vasodilatador 
arterial, mellorando a circulación sanguínea e 
diminuíndo a presión arterial.

2. Favorece a función dixestiva e protexe fronte ás 
enfermidades gastrointestinais.

3. Axuda a combater o estrinximento, pois ten un 
suave efecto laxante.

4. Diminúe a incidencia de complicacións nos 
pacientes con diabetes mellitus tipo II.

5. Contribúe a unha correcta mineralización dos 
ósos e ao seu desenvolvemento. Convén que estea 
presente na dieta dos nenos durante o crecemento 
e nos adultos para limitar a perda do calcio.

6. Desempeña un papel protector fronte ao estrés 
oxidativo celular, pois ten vitamina E.

7. Produto de todo o anterior, aumenta a 
lonxevidade, sobre todo pola redución de mortes 
por enfermidades cardiovasculares e cancros.

Por último, imos citar outros aceites que se usan na 
cociña e como se poden aproveitar mellor:

1. Aceite de xirasol: é o segundo máis usado 
en España. É máis barato, soporta ben as altas 
temperaturas e é unha boa opción para fritir.

2. Aceite de colza: é un dos máis usados no 
mundo; é rico en omega3 e óptimo para fritir a altas 
temperaturas. Tamén serve para aliñar.

3. Aceite de liño: fonte de ácidos graxos saudables. 
Consómese como suplemento nas dietas 
vexetarianas pero non é aconsellable usalo para 
cociñar.

4. Aceite de coco: é sólido a temperatura ambiente. 
Pola textura é unha alternativa vexetal á manteiga 
para a repostaría.

5. Aceite de cacahuete: moi empregado en Asia 
para fritir e saltear xa que soporta ben as altas 
temperaturas. Tamén se pode empregar cru en 
vinagretas.

6. Aceite de aguacate: é moi aromático e rico en 
graxas insaturadas. Aconséllase en cru.

Ademais de todos estes tipos de aceite en estado 
líquido a temperatura ambiente, tamén podemos falar 
de aceite cremoso para untar. Este aceite conséguese 
conxelándoo ata que solidifique e a continuación déixase 
uns minutos no frigorífico para que abrande. Así acada 
unha consistencia de manteiga.

Para rematarmos, dicir que temos un amplo abano de 
variedades de aceite, de distinta natureza e para distintos 
fins. Coñecendo a natureza do aceite e os diferentes usos, 
podemos tirar moitos beneficios para o padal e a saúde, e 
sempre coidando o medio.

Claudia Lado Salgado. 2º ESO A
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OS MAIORES ERROS ALIMENTARIOS

Un dos máis frecuentes problemas de Saúde do século 
XXI é a obesidade. 

É frecuente sobre todo en adolescentes de entre 6 e 16 
anos, xa que tenden a abusar da chamada “comida lixo” e 
dos pratos procesados. 

Unha das razón disto é a falta de tempo, así eles pensan 
que alimentándose con esa clase de comida aforran 
tempo e rematan axiña.

Outro factor do que depende é que a xente máis nova no 
seu tempo libre prefire estar todo o tempo diante dunha 
pantalla, cos teléfonos móbiles ou cos videoxogos. E isto 
desencadea a escasa práctica de actividade deportiva 
nesa franxa de idade. 

A OMS recomenda seguir hábitos saudables para rematar 
con este problema. 

Como por exemplo seguir unha dieta e alimentación 
equilibradas, inxerir polo menos cinco pezas de froita 
diarias, desconectar da tecnoloxía, empregándoa así só 
cando é estritamente necesaria para así nese determinado 
tempo que iamos usala facer deporte e actividade física. 

Segundo profesionais de nutrición cometemos 
diariamente erros na alimentación que podemos evitar 
como: 

-Comer moi poucas froitas e verduras. 

O baixo consumo de froitas é responsable de case cinco 
millóns de mortes anuais en todo o mundo. 

O baixo consumo de verduras pola súa parte é responsable 
de case dous millóns de mortes cada ano. Unha dieta 
cun volume adoitado de froitas e verduras reduce o risco 
de padecer certas enfermidades, en concreto infarto de 
miocardio e infarto cerebral, diabetes tipo 2 , cataratas e 
dexeneración muscular, e varios tipo de cancro, incluído o 
de mama. 

5 é o número mínimo de froitas e verduras diarias, pero 
para acadar un maior efecto beneficioso para a nosa 
saúde debemos consumir entre 7 ou 9 pezas de froita e 
de verduras por día. 

- Substituír cereais integrais por cereais refinados. 

Os cereais integrais conservan o salvado e o xerme 
e con eles non só moitos nutrientes e fibra, senón 
tamén antioxidantes, son capaces de protexernos 
de enfermidades cardiovasculares, fronte ao 
desenvolvemento da obesidade e da diabetes tipo 
2 e fronte ao cancro de colon. Moita xente cre que é 
intolerante ao glute ou ao trigo, cando en realidade ao 
que son intolerantes é ós produtos elaborados con fariñas 
refinadas e recheos de aditivos, que se converteron na 
forma máis frecuente de consumir cereais. 

Máis dun millón de mortes anuais poderían previrse cun 
consumo adecuado de cereais integrais. A forma ideal de 
comer cereais é inxerindo o gran enteiro, ben cocido ou 
ben xerminado, isto inclúe os copos prensados de cereais 
como a avea. 

O pan elaborado con fariña integral e levadura nai e 
outros produtos feitos con fariña enteira como a pasta ou 
o cuscús tamén son boas opcións, pero non deberiamos 
esquecernos de tomar con frecuencia grans enteiros de 
cereais. 

- Non comemos case froitos secos. 

Aínda que parece que está aumentando lixeiramente nos 
últimos anos, o consumo de froitos secos en España é 
moi baixo. 

Representan menos do 2% do gasto que facemos na 
cesta da compra, o que equivale a un consumo medio de 
3 kg por persoa e ano ( menos de 10 gramos por día). O 
consumo ideal estaría en 30 gramos ao día, o que equivale 
a un puñado de calquera deles. 

Nas últimas décadas ducias de estudos confirmaron 
o valor beneficioso das noces e outros froitos secos na 
prevención de enfermidades do corazón, da obesidade e 
da diabetes. 

Aínda que moita xente lle segue tendo medo aos froitos 
secos porque pensan que engordarán se os toman, o certo 
é que as persoas que comen froitos secos regularmente 
tenden a manterse no seu peso ideal con máis frecuencia 
e durante máis tempo que aquelas que non os consomen. 
Case dous millóns de falecementos anuais son atribuíbles 
ao baixo consumo de froitos secos. 

- Comemos demasiada carne. 

E en xeral demasiados produtos de orixe animal. 

A carne vermella procesada é un canceríxeno probado e 
causa millóns de mortes prematuras en todo o mundo; 
a carne vermella de calquera tipo eleva o risco de cancro 
de colon, páncreas, próstata e mama. Pola súa parte o 
exceso de lácteos relacionouse con maior risco de sufrir 
cancro de ovario e de próstata, mentres que os ovos 
poderían aumentar o risco de cancro de próstata. 

- Comemos moi poucos legumes. 

Dende os anos oitenta do século pasado o consumo de 
legumes en España diminuíu, aínda que ultimamente 
semella observarse un lixeiro cambio nesta tendencia. 
Aínda así, segue sendo moi escaso: algo máis de 3 kg por 
persoa e ano. Unha pena, xa que son a fonte de proteínas 
máis barata que existe e son o substituto ideal, tanto 
a nivel nutricional como medioambiental e ético, dos 
produtos de orixe animal. 
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- Tomamos moito sal. 

Tanto directamente como incluído en embutidos, pratos 
precociñados e procesados, o abuso do sal é unha das 
causas máis importantes da hipertensión arterial e 
está relacionado tamén co cancro de estómago. Máis 
de 3 millóns de falecementos ao ano poderían evitarse 
reducindo o consumo do sal. 

- Tomamos demasiado azucre. 

Ata un 5% das calorías diarias poden proceder do azucre 
sen que iso comprometa a nosa saúde, o que equivale 
a uns 25 gramos ao día en adultos. O que pase desa 
cantidade desequilibra a nosa alimentación e fainos máis 
proclives á obesidade e á diabetes tipo 2 . 

Cómpre que vixiemos a sacarosa, azucre “ agochado” en 
salsas, pratos preparados e produtos semellantes, que 
nos achegan unha considerada cantidade de azucre sen 
que nos deamos conta. 

* Podemos evitar cometer estes erros alimentarios 
fixándonos en que tipo de cereais consumimos, 
mirando nos ingredientes que sexan integrais e que 
non conteñan azucre. 

* Non engadíndolle azucre a bebidas como o café e a 
certos pratos, sobremesas e doces. 

* Non inxerir pasteis e produtos de pastelaría industrial 
e procesados frecuentemente. 

* Non tomar bebidas azucradas, como refrescos e 
bebidas enerxéticas que conteñan sacarosa na súa 
listaxe de ingredientes. 

* Comer 7 froitas, por exemplo engadir froita no noso 
almorzo, sobremesa, merenda,  media mañá, cea... 

* Cociñar verduras regularmente para a comida. 

* Consumir froitos secos e engadir legumes na nosa 
dieta. 

* Substituír carnes vermellas por carnes brancas que 
son máis saudables e teñen menos graxas. 

* E a práctica diaria de actividade física. 

Rocío Tojo Puente. 4º ESO C

AS RECEITAS SAUDABLES DE MARÍA

SOPA DE AMORODOS CON HERBA LUÍSA E 
XENXIBRE

Ingredientes:
- 500 gr de amorodos
- 2 ramiñas de herba Luísa (pódese substituír por 

lemon grass).
- 10 g de xenxibre; 75 cl de tona líquida, 75 cl de 

mascarpone e un chisco de azucre.

Elaboración:

Lavar os amorodos rápido, secalos ben, retirar o 
pedúnculo.

Picar as follas de herba luísa. Pelar o xenxibre. Bater en 
batedor de vaso os amorodos o xenxibre e a herba luísa 
ou lemon grass. Pasar por coador a sopa obtida para 
retirar as fibras do xenxibre e as herbas.

En vaso de batedor montar a tona, mascarpone e un 
chisco de azucre para formar un chantilli firme.

Verter a sopa en vasiños cubrindo cunha cullerada de 
chantilli e terminar con herbas picadas.

DOURADA EN SALSA DE MELOCOTÓN

Ingredientes:

- 4 Lombos ou filetes de dourada

- 1Kg de melocotóns

- 1 cebola

- un dente de allo

- un vaso de viño branco

- aceite

- pementa

- guindilla

- 1 culleriña de azucre (ou menos)

- 30 g de manteiga e sal.

Elaboración:

Picar a cebola e botala en aceite quente a pochar. Cando 
estea branda engadir os melocotóns pelados e cortados 
en anacos, (reservar 1). Engadir sal, pementa, guindilla 
picada, e o azucre (moi pouco).

Cociñar todo a lume suave ata conseguir unha textura de 
marmelada.

Pasar os lombos de dourada pola prancha con aceite, 
cubrir coa salsa de melocotón, esparexer copos de 
guindilla.
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Pelar o melocotón reservado, cortalo en anacos de 
tamaño bocado e dourar á prancha en manteiga.

Servir a dourada moi quente acompañada polos anacos 
de melocotón.

VIEIRAS Á FRANCESA

Elaboración:

Cocer un pouco de porro con vinagre, viño branco, 
estragón, pementa en gran, coar e reservar o líquido 
reducido, engadir manteiga pouco a pouco a lume 
emulsionando.

Mentres, saltear as vieiras con sal e pementa.

Servir con espárragos trigueiros ou verdes cocidos e 
cortados. Napar as vieiras coa emulsión de manteiga e 
gotas de limón.

TOSTAS PARA ALMORZAR

- Tosta de pan untada con mascarpone, enriba 
azucre integral de cana, ou panela. Completar con 
2 améndoas tostadas e 2 uvas pasas maceradas en 
licor cassis.

- Dátil recheo dun pouco de cebola caramelizada sen o 
líquido. Engadir xenxibre confeitado picado moi fino 
e dúas pingas de cointreau. Tamén piñóns, grans de 
granada e framboesa.

* Os dátiles mellor Medjoul.

RECEITA DE RAMÓN FREIXA DE BOLOS (buñuelos) 
DE BACALLAU

Ingredientes:

- 700 g de bacallau desalgado, esmiuzado e cocido en 
auga. 

- 150 g de fariña

- 5 xemas de ovo, 

- 3 claras montadas,

- perexil picado,

- 600 g de puré de pataca fervida na auga de cocción 
do bacallau;

- 3 dentes de allo machucados en morteiro e aceite.

Elaboración:

Mesturar o bacallau e a pataca, engadir o allo machucado 
e o perexil picado. Incorporar as xemas e a fariña e remover 
de novo a masa. Por último engadir as claras montadas 
con movementos lentos e envolventes.

Fritir os “bolos” (buñuelos) 3 minutos a 160º en aceite 
abundante.

RECEITAS VEXETARIANAS

Espaguetes con allo, aceite e pementa rosa

Ferver os espaguetes en auga con sal, seguindo 
instrucións do fabricante.

Pelar os allos e machucar en morteiro. Cando os 
espaguetes estean feitos, coalos.

Poñer en fonte e engadir allo machucado, o aceite e grans 
de pementa rosa moída ao momento. Mesturar e servir.

Pasta con pesto de albahaca e pistachos

Nun morteiro moer o allo, pistachos e as follas de 
albahaca, (pódese triturar).

Verter pouco a pouco o aceite á mestura anterior. Seguir 
triturando ata chegar á textura desexada, engadir 
reladura de limón.

Ferver en auga e sal a pasta integral, seguindo as 
instrucións do fabricante para deixala ao dente. Coar a 
pasta e mesturar co pesto. Decorar con follas de albahaca 
e pistachos.

Pesto vexetariano

1 dente de allo, 50 g de pistachos pelados, presa de 
albahaca, reladura de limón, aceite e sal.

Coles de Bruxelas con vinagre balsámico, mel, noces e 
sésamo negro.

Prequentar o forno a 200º. Forrar unha bandexa con 
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-A María Fandiño e Andrés Romarís, 
profesores eméritos de Lingua Castelá. 
Grazas por contribuír a que Xeada saia outro 
ano máis!

- JM Álvarez, Juan Penalta, Ignacio Uribarri: O 
triunvirato das TIC. É un privilexio tervos no 
A. Fraguas!

-Para Mario Hermo de 3º: Dirancho moitas 
rapazas e rapaces, isto de que es ben guapo, 
pero é que estou namoradísima de ti, aínda 
que estou segura de que non sabes nin que 
existo, ja,ja,ja. Unha rapaza de 2º.

-Quérote moito Sofía, es a mellor! 

_Para algúns nenos de 3° de ESO, non 
subades tanto os pantalóns, que parece que 
ides pescar troitas e dades moita risa!

_Para a profe Mónica. Grazas por ensinarnos 

a graza do teatro, os ditados, os debates...
Grazas polos teus positivos e trucos. Un bico. 
M G F

-De Anónimo para Cristina Rodríguez: Profe, 
profe na miña clase o teu traballo é en van 
porque toda a clase está co móbil na man!

- Para Belén, profe de E.F e Ioga. Grazas por 
curarnos o corpo e a mente! Unha alumna 
avantaxada.

- Isidro Doporto, grazas por deixarme estar co 
móbil na túa clase!

-Para Samuelito, o meu conguito favorito!  
Pseudónimo: Mamaotero.

-Seoane,  asegúroche que, grazas a ti, coñezo 
as variacións do galego mellor ca o meu nome! 
Un alumno de 2º ESO.

-Para o mellor mestre de Lingua, os 
NENOOOOOOOOS! da clase de 2º ESO E 
botámoste moito de menos. Una aperta 
Seoane, e grazas  por ensinarnos as variacións 
do acento en Galicia, mestre! PD: Xa non 
facemos BARUUUUUUUULLO!!. Mario Gómez 
Fernández 

-Seoane, grazas polos “tiróns de orellas”. 
Sempre estarás con nós. Un saúdo do teu 
alumno favorito.

- A Marisa Calderón a nosa artista favorita!

_ Quen es? Gustaríame saber con quen 
tropecei un día no corredor…

-Para Héctor de X e H. Non desveles o meu 
segredo da xanela!

-Para o profe Brais. Os de 2º B botamos de 
menos a Iniesta. Queremos que volvas!

MENSAXES XEADA 2021

papel de forno untado cun pouco de aceite, limpar as 
coles, cortalas á metade, colocar en bandexa cara arriba 
e untar a superficie de cada metade de col cun pouco de 
vinagre balsámico e mel. Salpementar.

Meter ao forno 20 minutos; a media cocción dar a volta 
cunha culler para que se asen e caramelicen polos dous 
lados. Cando as follas de fóra estean un pouco tostadas 
estarán listas. Finalmente mesturar coas noces e sésamo 
negro.

RISOTTO DE LAGOSTINOS:

Ingredientes:

- 500 g de arroz

- 750 g de lagostinos lavados e escoados. Retirando 
con coidado a vea negra do lombo.

Elaboración:

Retirar as cabezas dos lagostinos e douralas a lume 
medio alto cun pouco de aceite, remover ata que cambien 
de cor, despois apertar ben para que solten os zumes, 

engadir un chisco de pementón, 1 vaso de viño branco, un 
chorro de brandi ou ron. Reducir ata evaporar os licores. 
Seguidamente agregar 1 litro de auga quente e ferver 10 
minutos. Repousar e coar este caldo de lagostinos.

Nun cazo ou pota pochar media ceboleta picada. Agregar 
o arroz, remover e nacarar o arroz engadindo un vasiño de 
viño branco. Engadir ao arroz un cullerón de caldo sempre 
ben quente e removendo, cando o arroz teña absorbido o 
caldo engadir outro cullerón. Repetir ata que o arroz estea 
ao dente sobre uns 16 - 17 minutos (ir comprobando).

Nunha tixola botar un pouco de aceite para dourar uns 
allos picados e lagostinos en anacos, salteados moi 
lixeiramente (uns segundos) para engadir ao arroz, cando 
falte un minuto ou 2 para terminar.

Por outra parte servir cada ración con 1 ou 2 lagostinos 
enteiros á prancha.

Con estes mesmos ingredientes pódese elaborar unha 
receita de CUSCÚS.

CUSCÚS

Verter nun prato ou fonte cóncava o cuscús engadindo 
a mesma cantidade de caldo das cabezas de lagostinos 
ben quente. Remover o cuscús, repousar 5 minutos e 
esparexer un pouco de aceite, abrir con garfo para separar 
ben os grans de sémola.

Completar con menta ou perexil picado, pistachos, un 
pouco de zume e reladura de laranxa. Engadir un chisco 
de cardamomo.
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“EFEBIFOBIA OU EFEBOFOBIA”:  
MEDO AOS ADOLESCENTES.

A adolescencia é unha etapa vital moi importante, 
un proceso de transformación e maduración, que nos 
leva da nenez á adultez. É unha etapa difícil e chea de 
experiencias ata crear unha indentidade propia.

Esta etapa non só é dura para os adolescentes, senón 
tamén para os adultos do seu entorno: o comportamento 
e a maneira de pensar dos adolescentes son os habituais 
síntomas da chegada da adolescencia. Porén, algunhas 
persoas senten aunténtico pavor, a un nivel irracional, 
cando se expoñen ao contacto cos adolescentes. É o que 
ocorre na Efebifobia, termo do que imos falar agora.

A Efebifobia: Que é?

Trátase dunha fobia verídica aínda que pouco habitual. 
Tecnicamente a efebifobia debería facer referencia aos 
adolescentes, pero tamén fai referencia a mozos de ata 
35 anos de idade.

Este medo aparece de maneira irracional e esaxerada en 
relación ao posible risco que supón a presenza do temido 
e a idea de expoñerse a iso provoca un nivel de ansiedade, 
aparecendo outros tipos de síntomas: síntomas físicos, 
taquicardia, hiperventilación, tremor, hiperhidrose, e en 
menor medida, morrer.

Esta fobia tamén se pode denominar a tendencia a 
pensar mal respecto á xuventude ou adolescencia.

Síntomas: 

Os síntomas que experimenta son os mesmos 
da ansiedade. Nerviosismo, sudoración excesiva, 
dificultade para respirar, taquicardia, entumecemento 
de extremidades, mareos e pode chegar a un ataque 
de pánico. Todo isto pode ocorrer cando van camiñando 
pola rúa e teñen que pasar por un instituto, por exemplo, 
ou por unha zona onde está concentrada a rapazada.  
Un 10% da poboación sofre Efebifobia.

Posibles causas do medo aos adolescentes:

As causas da efebifobia non son por completo coñecidas, 
se ben se considera que non existe unha única causa 
senón un cúmulo de factores que poden influír na súa 
aparición.

A fobia pode chegar a aparecer por condicionamento: 
é posible que a persoa con efebifobia sufrira algunha 
experiencia adversa protagonizada ou asociada coa 
adolescencia oa xuventude. Así, entre as diferentes 
causas poderiamos encontrar por exemplo o sufrimento 
de acoso escolar durante a adolescencia ou o padecemento 
dalgún tipo de abuso por parte dun menor ou mozo.

Outra das grandes posibles causas desta fobia está na 
adquisición dun condicionamento aprendido a nivel 
sociocultural. E é que a miúdo interiorízanse estereotipos 
negativos da mocidade, tanto por parte do entorno 
familiar como a nivel social: considérase a xuventude 
como persoas sen valores morais e proclives aos excesos. 
Estes prexuízos xeneralízanse e esténdense a toda 
a xuventude, provocando reaccións aversivas á súa 
presenza. Ademais tamén os medios participan neste 
feito, frecuentemente e ata fai relativamente pouco 
perpetuando os estereotipos e a crenza de que os xoves 
son seres pouco experimentados, interesados só en 
síimesmos ou como algo que ha de ter unha oportunidade 
no futuro, pero non agora.

Así mesmo, detrás da efebofobia pode estar o medo e o 
rexeitamento ao cambio social e ao relevo xeracional, a 
perder a propia posición e o rol que se ten ata o momento 
en favor das novas xeracións.

Tratamento desta fobia:

Tratar a efebifobia é posible, igual que co resto de fobias. 
Para empezar, a tereapia de exposición é unha das máis 
eficaces, expoñéndose ao contacto daquilo que teme, de 
maneira gradual, para que vaia diminuíndo a ansiedade e 
poida avanzar cara situacións que provoquen maior nivel 
de ansiedade.

No que respecta aos estereotipos, a exposición tamén 
pode axudar a reducilos: a mera exposición aos grupos 
sobre que existen prexuízos pode facer que sexamos 
quen de vincularnos con eles e aprender que as ideas 
preconcibidas non son aplicables en todos os casos.

As técnicas de relaxación tamén resultan de gran 
utilidade para rebaixar a ansiedade e o malestar de base.

Outro aspecto que debe traballarse é o cognitivo. 
Entender o que provoca malestar, medo ou desagrado, 
e que significado ten para o suxeito pode axudar a 
modificar as crenzas e maneiras de enfocar a realidade 
de tal modo que se fagan máis adaptativas e realistas. 
Tamén pode resultar de utilidade a psicoeducación e 
participacíón con membros do entorno que poidan ser 
mozos ou adolescentes e cuxa relación co suxeito poida 
estar deteriorada ( por exemplo, fillos ou sobriños).

Carlota García Díaz. 2º ESO B
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CONTA NOVE ESTRELAS

Título: Conta nove estrelas

Autora: Andrea Maceiras

Editorial: Xerais

Número de páxinas: 162

Unha pequena, diferente pero curiosa familia formada 
por Quepi e Udai, dous irmáns que viven co seu avó 
Acasi nunha cabana no planeta Dot pertencente a 
Galaxia Oma. Quepi é unha nena diferente á xente deste 
planeta, polo seus ollos e o seu pelo cor turquesa como as 
rusgalias e tamén porque conecta coa natureza dun xeito 
extraordinario e no medio dela faise invisible.

Acasi sabía que a  súa neta era adoptada e proviña doutra 
galaxia, protexíaa moito e facíalle cumprir as Tres Normas 
Inquebrantables. Un día Quepi atopou un bobo, que era 
un animal peludo de cor branca prohibido en Oma, xa que 
tiña unha saliva corrosiva que desfai todo o que lambe, 
agás o pelo da nena, tras perseguilo caeu no lago rosa 
de Nur e o seu avó tirouse á auga para que esta non 
afogara, pero tragou auga tóxica e nesa mesma noite 
Acasi faleceu.

Co obxectivo de buscar un futuro mellor, os irmáns 
marchan a Cariandre pero paran en Pasanup, alí coñecen a 
Nil-Om, que os leva a vivir a un túnel porque é o único lugar 
onde había osíxeno.  Un cazatalentos descobre o poder 
de Quepi para domesticar a un bobo e esta preséntase 
ao Concurso Interestelar de Talentos de Pasanup, e o 
cazatalentos deulle o premio que consistía nunha nave 
ultrarrápida que levaría a Quepi, Udai e o bobo despois 
de contar nove estrelas ata Estrela Dormente, onde se 
reencontran coa avoa de Quepi. Neste lugar os bobos son 
imprescindibles para corroer as pedras e os habitantes 
poidan plantalas para poder sobrevivir.

Os personaxes chamáronme moito a atención posto que 
eran moi diferentes e cada una tiña un traballo distinto, 
pero a pesar das súas diferenzas levábanse moi ben.

Udai: é un neno de trece anos, vive co seu avó porque 
os seus pais que eran pilotos profesionais morreron 
nun accidente de aeronave. Traballa de guía turístico no 
Aeródromo de Arlia para sobrevivir el e a súa familia. Tras 
a morte do seu avó coidaba moito de Quepi. En Pasanup 
fíxose moi amigo de Nil-Om.

Quepi: Heroína protagonista do libro, era unha nena 
adoptaba de Estrela Dormente, pero que agora vivía en 
Dot. Tiña uns ollos e cabelo de cor turquesa, que con el 
transmitía moita enerxía por iso o cubría  cunha capa 
para que ninguén en Oma a descubrise. Pasaba os días 
na cabana, onde facía os labores de casa e tamén tecía. 
Participou nun concurso pola habilidade que tiña para 
domesticar o bobo. Durante uns días sentiuse culpable 
da morte do seu avó.

Acasi: Avó de Udai e Quepi, era habitante do planeta Dot. 
Axudaba a Udai como guía turístico e coidaba moito dos 
seus netos aínda que protexía máis a Quepi. Gardou o 
segredo ata uns minutos antes de morrer de que Quepi 
era unha nena adoptada e deulle un medallón branco que 
traía cando chegou a Oma.

Nil-Om: Amigo de Quepi e Udai en Panunup. Este era un 
ladrón profesional, tamén os levou ata un lugar seguro 
onde durmir. Grazas a el puideron saír de Oma sen perigo 
e buscar o lugar de orixe de Quepi.

Eu identifícome con Udai, xa que se tivera unha irmá 
adoptada coidaría moito dela, e non faría que se sentise 
diferente. Tamén me esforzaría moito no meu traballo 
para conseguir sacar a miña familia adiante.

Gustoume moito o libro, aínda que houbo momentos 
que sentín tristura, cando morreu o avó Acasi e tamén 
no momento do concurso cando lle quitaron o bobo a 
Quepi e levaron para unha cela a Udai e Nil-Om. Ademais 
chamáronme moito a atención como estaban traballadas 
as ilustracións, xa que reflicten  moi ben as características 
dos personaxes e dos lugares que a autora describía.

A autora vai narrando a historia en terceira persoa, pero os  
diálogos entre os personaxes están escritos en primeira 
persoa. Utiliza unha linguaxe coloquial, e emprega moitas 
palabras relacionadas co universo, como aeródromo, nave 
espacial, galaxias, planetas, estrelas, sol. Aínda que atopo 
unha pequena dificultade cos nomes de personaxes Nil-
Om, Quepi, Acasi, Udai e tamén cos nomes dos lugares, 
Oma, Cariandre, Pasanup.

Esta historia de ciencia-ficción ocorre nun curto período 
de tempo no Universo, pero aquí na Terra serían millóns 
de anos. Ten unha  estrutura lineal, xa que segue unha 
orde cronolóxica e conforme vas lendo vas entendendo 
o que vai ocorrendo en cada momento, posto que non dá 
saltos no tempo e non hai outras historias intercaladas. 
Ocorre nun espazo imaxinario e de ficción moi ben 
descrito que ben pode suceder dentro de millóns de anos, 
aínda que hoxe en día non hai vida noutros planetas do 
Universo que non sexan a Terra.
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O libro mantén intriga dende a primeira páxina ata o 
final, e non podes parar de ler xa que estás rematando 
un capítulo e xa queres saber o que vai pasar no seguinte. 
Recomendo este libro a todas aquelas persoas que lle 
gusten as aventuras relacionadas coas galaxias e o 
universo.

Os temas tratados son o respecto á diferenza, xa que 
temos que respectar aos demais, aínda que non sexa 
iguais a nós. Foi o que demostrou Acasi cos seus dous 
netos. Tamén descobre que todos agochamos algún 
talento ou algo que nos fai sentir especiais, como se 
demostra cando Quepi foi quen de adestrar o bobo.

Xiana Leis Tuñas - 2ºESO  A

A PUNTA DE PISTOLA

Título: A punta de Pistola

Autor/a: Fran Alonso

Editorial: Xerais

Número de páxinas: 138

Ilustrador/a: Deseño da cuberta: Miguel  A. Vigo

Este libro conta tres historias á vez. Dúas delas unifícanse 
na metade do libro e a outra ao final. 

A primeira historia cóntanos como dous pais secuestran 
aos seus fillos dun Centro de Acollida. Este momento 
xa se ve introducido anteriormente na portada onde 
podemos ver ao pai e a unha muller do centro de acollida. 
Os nenos non podían estar cos pais pola desatención 
e malos tratos que lles daban. A familia escapa a un 
centro comercial do que teñen que fuxir e a partir deste 
momento, permanecen no coche.

A seguinte historia trata sobre unha muller, camioneira 
e emprendedora. Este relato cóntanos as aventuras da 
camioneira e de Lolo. Lolo tiña un taller, e traballaba 
para Camila. Ao final, este acabará dirixindo a empresa 

da camioneira porque ela decide ir traballar a Estados 
Unidos.

Na última historia Vanesa é a protagonista, ela culpa a 
Lolo do roubo do seu móbil. Ela quería velo, pero Lolo 
tiña que ir a xunto da súa xefa. Así, acaban os tres no 
camión e finalmente, Vanesa descobre que foi Rica quen 
lle roubou o móbil. 

O libro remata coa escena de familia do Varas no coche 
rodeados pola policía e con Camila e compañía detrás 
deles no camión.

Ao principio, o libro aburríame moito porque non 
conseguía seguir o fío , xa que intercalaba as tres historias. 
E ademais as anécdotas que relataba Camila no seu blog 
facíanseme moi aburridas porque non eran momentos 
movidos. En cambio ó ler a historia da familia do Varas 
a miña opinión cara o libro cambiaba completamente. 
Pareceume incrible que puidera ter dúas visións tan 
diferentes do mesmo libro.

Outra cousa que me chamou a atención foi que o autor 
se interesara por reflectir a dificultade que ten un 
secuestrador para escapar das forzas de seguridade. A 
través desta historia , pódeste sentir totalmente como 
os protagonistas do secuestro.

Tamén é interesante que nos faga ver que ser 
emprendedora, como é Camila, non é tan fácil; ou que 
cando se perde unha cousa material, como é o móbil , non 
se poden perder os nervios como fai Vanesa.

Eu creo que outro punto a destacar é a linguaxe, en 
numerosas ocasións utiliza palabras mal soantes, 
linguaxe coloquial e vulgar nos relatos da familia do Varas 
e de Vanesa, que non se adoitan utilizar nos libros da 
nosa idade; senón que se emprega un vocabulario máis 
formal e preciso, como ocorre na historia da camioneira.

En canto aos personaxes, o autor fai uso de distintas 
personalidades:
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-O Varas: é o protagonista da historia principal, pai dos 
xemelgos.

Fisicamente é alto, de complexión forte, de ollos claros, de 
pescozo pronunciado e con mostras de envellecemento 
prematuro. Tamén ten diversas cicatrices no lado dereito 
do pescozo.

En canto á indumentaria, adoita vestirse de calquera 
maneira con zapatos deportivos e cuberto por una 
zamarra de coiro negro. 

Respecto ao carácter, sabemos que é recoñecido por ser 
agre e ter impulsos violentos. Durante a obra tamén 
descubrimos que é un home autoritario e con moito poder 
sobre a familia. Non ten moitos estudos, por non dicir 
case ningún e na actualidade o seu medio de subsistencia 
é o furtivismo.

-Rica: é a muller do Varas. 

É a nai dos xemelgos, de mediana idade.

Fisicamente é delgada, morena, de estatura normal e ten 
un aspecto físico demacrado polo consumo de drogas. 
Rica está divorciada de Pedro co cal tivo unha filla aos 
19 anos. 

Non ten estudos nin oficio, antes dedicábase a vender 
peixe na lonxa ou ao tráfico de drogas. Actualmente, só 
se dedica ás tarefas domésticas. 

Polo que sabemos, é unha muller simple, coas ideas moi 
claras, pero ao mesmo tempo descoidada e irresponsable 
cos seus fillos. 

-Pixie: é o irmán xemelgo de Dixie, os seus pais son o 
Varas e Rica. Ocupa un papel secundario.

É un neno pequeno despreocupado ao que lle cae moi mal 
o seu pai polo desprezo que amosa ante el. Tamén é moi 
pillo, xa que sabe cando se poden facer as cousas.

Pola información que se nos achega é un neno delgado e 
de altura normal para a súa idade. 

Pixie non é un neno fácil de convencer, pero en cambio 
entretense con calquera cousa.

-Dixie: é a irmá de Pixie, os seus pais son o Varas e Rica.

É ao igual  co seu  irmán, unha rapaza despreocupada que 
lle dá un pouco igual o que pase.

Ao contrario có seu irmán, Dixie non lle ten medo ao seu 
pai e este, ao mesmo tempo, non lle fai desprezos.

Podemos saber que é unha nena tranquila e que lle 
gustan as larpeiradas.

Ademais, confórmase con pouco e non lle preocupa o que 
pase ao seu redor. Tampouco amosa moito cariño cara o 
seu irmán.

-Camila: é a protagonista da segunda historia. No libro 
ten un papel de camioneira, pero tamén ten a carreira 
de economía. 

É unha muller emprendedora e seguidora dos pasos de 
Celia Rivas. 

Ten un blog no que conta a súa historia e o cal o deixa 
cando está rematando o libro. 

Camila necesita estar soa para poder reflexionar sobre 
a súa vida persoal e deixar o traballo a un lado. Gústalle 
moito o mar, e cando ten tempo, achégase a el para 
descansar. 

Esta personaxe funda unha empresa para transportar 
mercadorías, a cal non para de crecer. 

Non sabemos con certeza como é fisicamente, pero o que 
si sabemos é que lle gusta moito andar na súa bicicleta. 

-Lolo: é o personaxe secundario nas historias de Camila 
e de Vanesa.

É un rapaz novo, ten moi boa relación con Camila e 
traballa para ela; e á parte, ten un taller.

No carácter, sabemos que é intelixente, capaz, hábil, 
responsable e unha persoa na que podes confiar. 

Tamén podemos saber que Camila confía moito nel, 
xa que ela deixaralle a empresa que formou con tanto 
esforzo.

-Vanesa: é a protagonista da última historia.

É unha adolescente e o seu carácter é característico da 
súa idade, é unha rapaza despreocupada, pero que se 
desespera facilmente. Tamén se mostra celosa cando 
Camila está falando con Lolo, xa que ela estaba namorada 
del. 

Vanesa vive en Baiona co seu pai, a súa nai é Rica e polo 
tanto o seu padrasto, o Varas. Este último caíalle moi 
mal. 

A historia sucede na época actual, atopamos un centro 
comercial, teléfonos móbiles, o camión de Camila ou o 
taller de Lolo...

Como hai varias historias, podemos observar distinta 
duración no tempo interno. A  historia do Varas e a de 
Vanesa transcorre nun só día. Porén o relato de Camila 
aínda que non fai referencia ao tempo, sabemos que é 
máis dun día porque conta varias historias que lle suceden 
ao longo da súa vida.

Todas as narracións teñen unha orde lineal, é dicir, segue 
unha orde cronolóxica. Aínda que na historia de Vanesa 
poderiamos dicir que a narración fai un “In Media Res” 
porque empeza coa desaparición do móbil de Vanesa e de 
seguido nos relata o que pasa o día anterior.

Os espazos son reais, Galicia ; cerrados como o camión e 
abertos como a rúa; e a maioría urbanos.

En resumo, paréceme un libro con moita variedade en 
todos os aspectos, ata nas persoas narrativas que contan 
a historia, xa que utiliza as tres! 

Non é un libro difícil de ler, polo que se le moi rápido. E, 
aínda que ó mellor ao principio che custe seguir a lectura, 
cando non te decatas xa te enganchou. Recoméndoo!

Tania Casares García. 2º ESO C
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CANTIGAS DE AMOR PARA O SÉCULO XXI

Tía, eu queríate, 
pero comigo non quixeches vir 

e agora non quero vivir.
No campo da festa espereite

ata as cinco da mañá estiven alí.
Ata que os meus amigos se cansaron 

e eu canseime de vivir.
No campo da festa espereite

ata as cinco da mañá esperei por ti.
A moza máis bonita hai que buscar, 

a moza máis bonita que busquei.
No campo da festa espereite

soa quedei, non viñeches, 
eras a moza máis fermosa,

eras a única, a máis asombrosa. 

Mirian Ríos Castro 
(1º de Bacharelato D)

Miro na túa dirección,
busco a túa atención,
marco o teu número

mais salta o contestador,
  sabes que penso en ti, por iso

eu estarei ao teu lado,
non tentes determe,
esperareite sempre,
espérame ti tamén,

  sabes que penso en ti, por iso
déixame demostrarche

canto podo amarte.
Sabes que por ti vivo,

sabes que sen ti morro,
  sabes que penso en ti, por iso

esperarei na fila
por ti toda a miña vida.

Carlota Díez Herrera  
(1º de Bacharelato A)

Esta dor que eu sinto é pola miña senhor 
Porque non me segue na disco as cancións de amor 
O único que quero facer é unha illa das tentacións 
Só no caso de que ela decida prestarme atención 

  Ai de min, non quero ter catro babys 
como Maluma 

  Só agardo que o seu agarimo por min 
medre como a escuma 

Se lle digo ola sei que ela me vai dicir goodbye 
Como Joey Montana traendo good vibes 

Quen é ese home, preguntarás 
O do piki piki que coma min non lembrarás 

 Ai de min, non quero ter catro babys como 
Maluma 

 Só agardo que o seu agarimo por min medre 
como a escuma 

Ás veces penso en canto tempo terei que velar 
Para que o seu amor por min poida desvelar 

Para vernos temos que agardar ata os martes 
Pero non sabemos contar porque imos por artes 

 Ai de min, non quero ter catro babys como 
Maluma 

 Só agardo que o seu agarimo por min medre 
como a escuma 

Ao mellor ela está esperando a que a invite a uns 
macarróns 

Pero de momento eu non teño para facelo os suficientes 
collóns.

 Candela Fernández Pernas 
(1º de Bacharelato D)

Canto eu a quero,
tolo polo seu andar.

Non sei canto poderei aguantar
sen que me responda no whatsapp.

Non me ignores por favor
déixame ser o teu mozo e

moitas aventuras faremos
se te deixas namorar.

O meu sentimento de namorado
vaime lastrar.

Non me ignores por favor
déixame ser o teu mozo, e

o mellor momento pasarás.
A mellor cara ti tes

que ata con máscara
moi tolo me tes.

Non me ignores por favor
déixame ser o teu mozo e

unha vida extraordinaria
ao meu carón pasarás.

Diego Sanluís Sorribas 
(1º de Bacharelato A)
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E de súpeto, morrín.

Sabes iso que contan de que cando morres ves un corredor 
ou un túnel e unha luz ao final? 

Pois aí atopábame eu, só, camiñando sen rumbo como 
unha avelaíña cara á luz.

E ao chegar descubrín que aquela luz era a dunha enorme 
sala de espera branca, con moitas cadeiras, case todas 
ocupadas, e un panel luminoso no que aparecía un 
número. 

Ao fondo da sala había un mostrador cun home moi vello 
cunha barba branca, e detrás del, unha parede chea de 
chaves douradas e brillantes.

Lembrábame tanto á recepción dun hotel que ata 
dubidaba se estaba morto.

Á miña dereita había un cartel que poñía : “Colla un 
número e espere a súa quenda”.

Como non tiña nada mellor que facer, obedecín. 

O meu número era o 1313.

Sentei nunha das poucas cadeiras baleiras que quedaban. 

Ao meu lado, un tipo vello e con aspecto canso díxome:

-Benvido, es novo por aquí, non?

-Si, si, acabo de chegar e estou un pouco perdido.

-Pois estás no purgatorio. Senta, senta, e tómao con 
calma, que aquí as cousas van amodo. 

Eu son Pepe, supoño que tes todos os pecados ao día, 
non? Senón non estarías aquí.

- Ehhh, penso que si.

-Eu tamén o cría, pero resulta que teño unha multa do 
88 sen pagar, e como teño ese asunto pendente o tipo 
das chaves non me deixa pasar, xa sabes, o Pedriño - e 
cun xesto de desprezo sinaloume ao home do mostrador 
- Pero aínda podería ser peor, xa sabes, o túnel coa luz 
vermella que vai directo ao inferno. Algúns xa nin pasan 
por aquí.

-Como? Creo que non te estou entendendo…

-A ver, explícoche: se tes “todo” ao día, colles un número, 
esperas a túa quenda e Pedro darache unha chave 
para o teu apartamento no ceo, e a partir de aí, a vivir 
eternamente, sen preocupacións. 

Din por aí que iso é o que chaman o “paraíso”, eu nunca 
estiven, pero penso que será como Benidorm en tempada 
baixa. 

Pero os que cometeron delitos moi graves na terra van 
polo corredor vermello, como che dixen antes.

Aínda que tamén che pode pasar como a min e quedar 
atascado eternamente, que é o que lle pasa á maioría dos 
que seguimos aquí. 

Eu levo nove anos, pero iso non é nada, ves esa muller de 
alí? a do vestido de cadros? Chámase Curra, e leva aquí 
desde os tempos de  Maricastaña. Viu pasar a todo o 
mundo. 

Mentres esperas podes ir falar con ela e matar o tempo, 
que vai para longo.

Como efectivamente vin que a cousa ía para longo e 
seguía sen ter nada mellor que facer, achegueime a Curra.

-Ola rapaz, que, es novo por aquí? 

-Si, cheguei hoxe e estou un pouco perdido.

-Pois senta, senta, que eu te poño ao día.

A muller empezou a falar da súa vida, da vida dos da 
súa vila, dos da vila do lado… E deime conta de que era a 
típica que se decataba de todo.

E entón, pregunteille:

-E, como é que vostede aínda segue por aquí?

-Ah bo, mira, é que aquí se está moi ben, todos os días 
chega alguén novo coma ti e cóntanche cousas moi 
interesantes do que pasa alí abaixo. 

Sabías que agora todo o mundo ten teléfono? 

Na miña época iso non existía, nin teléfono, nin tele, nin o 
“ internete” ese de o que sempre me falan.

Ai!, eu estou moi ben aquí, iso do paraíso non é para min, 
e iso que eu teño todo ao día eh, nin faltas, nin multas, 
nin nada!  

Pero é que eu son dunha aldea de montaña e iso da calor 
non o levo ben, e din que no “paraíso” ese vai moita calor.

Eu xa hai tempo que podía estar aí, pero é que… non sei, 
aquí estase ben.

E así seguiu falando durante un intre que se me fixo 
eterno.

Nun momento de distracción conseguín volver xunto a 
Pepe.

-Que, fala moito Curra eh - e botou unhas risas.

Asentín e quedamos en silencio.

Pasado un momento, fixeime que tamén había unha 

O CEO 2.0
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mesa á dereita, con dúas persoas vestidas de negro 
repartindo folletos, e pregunteille ao meu compañeiro 
quen eran.

-Ah, eses de alí? Son os da Santa Compaña, pasan todas 
as noites de festa. 

Xa sabes, se non pasas a proba e Pedriño non che dá a 
chave sempre podes apuntarte, eu estouno pensando, 
que isto é máis aburrido que estar na cola do paro.

Eu tiña dous veciños que eran moi festeiros e aí están, 
pasan todas as noites de vila en vila “visitando” á xente.

A min iso de estar toda a noite de troula non me convence, 
pero quen sabe, se cadra a ti, que es novo, apetéceche.

- Em, a verdade é que preferiría a opción do “paraíso”, 
pero pensareino.

Despois doutro silencio incómodo, o meu compañeiro 
preguntoume:

-E logo, como acabaches aquí? Pareces moi novo para 
morrer.

-Eu… em… pois… a verdade é que dunha maneira un 
pouco estúpida…

-Non te preocupes, non pode ser peor que o tipo que  
tropezou coa súa propia barba, ten o récord á morte máis 
parva.

Sinaloume a unha parede e aí había unha foto enmarcada 
dun señor cunha barba quilométrica, suxeitando un 
trofeo.

-Bo, pois eh… eu estaba cos meus amigos na azotea 
dun edificio bastante alto da miña cidade e pensei que 
sería “guai” facer un selfie desde o bordo para subilo a  
instagram e conseguir moitos “likes” e facerme famoso, 
pero saíume o tiro pola culata.

Pepe empezou a rir, e toda a sala xirou a cabeza para 
miralos de esguello.

-Ai, o que fan os mozos de hoxe en día por un par de 
“likes”. 

-E ti, como morriches?- pregunteille.

-Ah, nada importante, eu morrín de vello, con 104 anos! 
O máis vello da miña vila. Os que veñen novos por aquí 
cóntanme que aínda falan de min na miña aldea. 

Tiven unha vida feliz, nunca me faltou traballo, nin 
comida, nin nada. 

Se seica boto algo de menos saír a pasear co meu can  
Chuscho polas rúas da aldea.

Nese momento chegou á sala un grupo bastante 
numeroso e ruidoso que se dirixía a unha porta na que 
poñía “EXCURSIÓN”.

-Pepe, e eses quen son?

-Ah, eses? Son os que van a San Andrés de Teixido, xa 

sabes o que din, “A San Andrés de Teixido, vai de morto o 

que non foi de vivo”. 

Eu como non fora cando estaba vivo, pois xa fun varias 

veces, que nove anos dan para moito. 

É unha excursión de todo o día, todo incluído: comida, o 

bus… Está bastante ben. 

Ti fuches?

- Ehh… non, nunca fun. Pero os meus avós ían moito. 

Pensareino tamén, por se quedo aquí atrancado.

E así, entre charla e charla, pasaron as horas ata que 

chegou a miña quenda.

O rótulo luminoso marcou o 1313, levanteime e camiñei 

cara ao mostrador onde me esperaba Pedro, o das chaves.

E xusto cando cheguei, sacou de debaixo da mesa un 

cartel que poñía “Pechado” mentres me miraba con cara 

de desculpa.

-Síntoo, raparigo, pero aquí acábase o meu horario, xa 

sabes, as novas normas din que teño que fichar e non 

podo facer horas extra - díxome mentres metía unha 

tarxeta nun aparello á beira do mostrador - se non O 

XEFE enfádase e despídeme, e non están os tempos 

como para iso.

Volve mañá.

Quedoume cara de parvo e, nese mesmo instante foi 

cando me dei conta de que, ao fin e ao cabo, a vida e a 

morte, o ceo e a terra teñen máis cousas en común das 

que eu cría.

Carlota Díez Herrera. 4º ESO. Accésit do concurso 

“Cambados mar de letras 2019” 



55

LITERATURA

Título: Mamá, quero ser Ziggy Stardust

Autora: Iria Misa

Editorial: Xerais

N° de páxinas: 206

Resumo e opinión persoal:

Este libro conta a historia que lle sucede a unha rapaza 
de 9 anos, chamada Aine, durante o curso escolar. Aine 
é unha nena que non se sente a gusto co  xénero que lle 
tocou ó nacer.

Nunha viaxe que realizou cos seus pais, Aine viu a estrela 
de rock chamada Ziggy Stardust. Un personaxe creado 
por David Bowie, que mudaba de aspecto con facilidade. 
Ao observalo máis detidamente, non puido saber se se 
trataba dun home ou dunha muller. Nese intre sentiuse 
identificada con Ziggy e comprendeu que precisaba 
facer algúns cambios. Despois desa visita, Aine decide 
cortar o cabelo, vestirse, maquillarse e peitearse coma 
Ziggy Stardust. Aine admiraba a este personaxe pola 
súa música e pola súa forma de mostrarse ó mundo 
tal e como era. Soamente por cambiar de aspecto, os 
compañeiros de Aine rexeitárona e maltratárona tanto 
física coma psicoloxicamente. A familia tampouco fixo 
nada por entendela, agás a súa nai, que pouco a pouco 
foina comprendendo. Polo contrario, Thomas, o seu 
amigo imaxinario, apoiábaa en  todo momento. Aine 
refúxiase moito neste personaxe xa que era o único que 
de verdade entendía como se sentía. A historia está 
contada  dende o punto de vista de Thomas que narra 
todo o que está vivindo Aine e os problemas que ten por 
non ser coma os demais.

  O tema da transexualidade é un tema moi delicado 
que moitos nenos e nenas descoñecen. A través da 
protagonista, a autora pretende acercar a realidade dos 
nenos e nenas transexuais ós seus lectores para que 
coñezan máis de cerca a súa situación e decatarnos do 
dano que podemos chegar a facer a unha persoa por 
descoñecemento.  Aínda que avanzamos moito, queda 
moita  xente que fai que persoas como Aine medren cun 
sentimento de rexeitamento e desprezo.

Antía e Lucía Otero Caamaño - 2° ESO D

MAMÁ, QUERO SER ZIGGY STARDUST

BO DÍA, UXÍA!

Soa a alarma. A miña amiga, Uxía, sempre me esperta 
á mesma hora. Hoxe é un día moi importante para 
min. Comezo a Universidade e quero ir con tempo. Está 
chovendo e Uxía recoméndame que poña o chuvasqueiro 
e as botas de auga que me comprou o outro día. Coma 
sempre, xa teño o meu zume coas miñas torradas 
preparadas. Despois de almorzar, saio  á rúa a coller o 
tranvía para acercarme á Facultade. Recibo un aviso, Uxía 
estame a preguntar que me gustaría xantar. Despois de 
ollar o menú, dígolle que quero lentellas.

O día foi esgotador, menos mal que xa estou chegando 
á casa. Coma sempre, recoñecemento facial e adentro! 
As lentellas estaban boísimas. Uxía mais eu falamos da 

viaxe que temos pensada para a vindeira semana. Ao 
intre, Uxía xa ten confirmado o billete de avión. Fíxose 
tarde, e necesito estar soa. Despídome de Uxía.

-Sistema desconectado!

Antía Otero Caamaño

2º ESO D

1º premio de microrrelatos de AMTEGA. 
“Galicia, viaxe ao 2030”
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ENTREVISTA A SILVESTRE GÓMEZ XURXO

Agora escoitaremos o que el nos quere dicir:

1. Gustaríalle poñer este libro como guión dunha 
película?

Non teño ningún interese. Eu non son ningún seguidor 
do cine, entón non me fago a idea de facer unha película 
sobre este libro, os cineastas terían que responder a esa 
pregunta.

2. Ten algunha afección fóra da literatura?

Si, a min gústame moito facer cousas, é dicir, aquilo que 
supoña procesos de elaboración. Gústame por exemplo 
a bricolaxe: facer uns estantes, ou facer unha lámpada...

3. Como ve Vde. na actualidade a literatura infantil e 
xuvenil en Galicia ?

 Moi ben! Eu, agora estou menos vinculado a ese tema 
que cando era profesor en activo, pero sigo vinculado ao 
mundo da edición.

Creo que a Literatura Galega é moi rica, sobre todo a 
literatura xuvenil e infantil.

Cónstame que noutros lugares do Estado Español teñen 
verdadeira envexa da literatura que se fai en Galicia, no 
ámbito dedicado á literatura infantil e xuvenil.

Se un fai un repaso, por exemplo, dos premios nacionais 
de literatura infantil e xuvenil,  verá unha proporción de 
escritores e escritoras galegos premiados, que é moi 
superior ao que, en porcentaxe, correspondería. Dende  
uns anos, contamos con xente esencial como Agustín 

Fernández Paz, Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey, e 
como non, coa  a miña boa amiga Ledicia Costas.

4. Pensou en sacar un segundo libro de “Déixao Medrar” 
para ver o desenlace de Paio como futbolista?

Non, non me gustan nada as series, non me gustan as 
series para ler, nin como para ver as series de televisión 
e dende logo non me vexo eu facendo series de libros. 
O tema de Paio dá de si o que este libro expón, que é 
un rapaz que se ve nun determinado momento nunha 
encrucillada e ten que entender que el ten que tomar as 
rendas da súa vida. Cando el percibe e é consciente de 
que ten que facer iso xa está, remata o libro. Que Paio 
sexa ou non futbolista profesional é algo completamente 
secundario.

5. Por que “Déixao Medrar”? Que o inspirou para poñer 
este título?

 Eu os títulos déixoos sempre para o final, de feito aínda 
se busco no meu ordenador a época na que estaba 
escribindo esa historia, o documento orixinal do libro, 
non ten o título de “Déixao medrar” ten outro título. Era 
o título de “A figura” sabedes que nalgún momento da 
historia xogan con esa idea de que o rapaz vai ser a figura 
da familia, ou iso era o que o pai quería. Logo púxenlle ese 
título para empezar a traballar nel.. Unha vez que rematei 
o libro, buscas unhas palabras que realmente traten de 
mostrar o que o libro contén, e hai unhas palabras da nai 
de Paio que lle di ao pai “déixao medrar, déixao que sexa 
rapaz” non? Entón ese déixao a min paréceme o mellor 
título que este libro podería ter.

Hoxe visítanos o escritor Silvestre Gómez Xurxo para falarnos do libro que lemos no primeiro trimestre chamado 
“Déixao medrar”. Naceu en Beba, Mazaricos (A Coruña). É mestre xubilado e autor de varios materiais educativos que 
se usan para o ensino da Lingua Galega, do Coñecemento do Medio e de Matemáticas para a Educación Primaria.

Tamén é co-autor, xunto con Ana María Llanes, do método de aprendizaxe da lectura en Lingua Galega “De Vagar”.

O seu primeiro libro foi “Conversas do Pai Seixas”. Ten publicadas obras como “Déixao medrar”, as novelas “Ith”, “Todo 
vai ir ben”, “Ti non xogas” e “De cristais”.
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6. Tiña algún outro final para esta novela?

Non a verdade é que non tiña outro final para este libro.

7. Que foi  o que fixo que entrara na literatura?

Imos ver; foi, á parte do gusto e da afección que tivese 
pola escrita, realmente quen me deu o empurrón de dicir 
pois oe escribe algo, foi o que daquela era o meu editor 
nos materiais escolares que publicaba que ten nome e 
que se chama Manolo Bragado, que era daquela director 
de Xerais, eu levaba anos publicando materias escolares e 
traballando con el porque era o que supervisaba todo iso 
e un día que tivemos unha conversa, dixo: “oe anímate 
a escribir algo”. Eran as vacacións de verán de 1997 e eu 
pasaba as vacacións na zona de A Garda, que logo foi a 
razón de que a historia se desenvolvera alí e para que non 
andara coas caixas do ordenador grande, prestoume o seu 
portátil, que daquela era unha cousa rara telo; e con ese 
ordenador que me prestou Manolo Bragado empecei ese 
verán a escribir “Déixao Medrar”. Foi realmente alguén de 
fóra o que me deu ese empurrón.

8. Por que escolleu o fútbol e non outro deporte para 
esta novela??

Tratábase da exposición de fondo do libro. Era o mundo 
das expectativas e desenvolvemento dos rapaces, o 
que ía facer un rapaz na vida. Parecíame que enmarcalo 
no mundo do deporte estaba ben porque xa daquela 
se daba moito esa situación de forzar a evolución  e 
educación dos rapaces e hoxe séguese facendo, xa que 
hai unha présa tremenda para que os rapaces sexan 
campións e parecíame que o do fútbol era o mundo 
mais coñecido. Non pasaron máis de vinte e tantos anos 
e a vida cambiou moitísimo. Hoxe en día temos acceso 
a toda a información e antes non era así, agora vemos 
a tele na casa e podemos ver todo tipo de deportes e 
entender máis ou menos todos os deportes. Antes había 
moi poucas canles de televisión, deportes televisados a 
xente non practicaba  a diversidade de deportes que se 
practican hoxe e entón o fútbol era o máis coñecido para 
desenvolver esta historia.

9. No libro, menciona o fútbol como o deporte no que 
ocorren estes sucesos entre Paio e o seu pai. Cre que 
isto ocorre na vida real?

Si! Todos os días, sucede todos os días e en todas as 
familias. É dicir, hai algo inevitable que é que as persoas 
maiores, neste caso o pai e a nai, pero tamén nalgún caso 
no libro se di, tamén nos pasa aos profesores que nos 
facemos expectativas para os alumnos ou para os fillos. 
Sempre queremos o que entendemos que é o mellor para 
eles, logo onde apareza o problema é que iso que nós 
entendemos que é o mellor para os rapaces é que eles 
entendan iso ou outra cousa, entón aí é onde se xera o 
conflito, no libro, pero tamén na vida cotiá.

10. Cal foi a/o personaxe máis complicado para 
desenvolver na historia?

O máis complicado é o do pai de Paio. O que fai de malo 

é sempre o personaxe máis complicado de cada historia.

11. Algunha vez pensou en deixar de escribir?

Si. Máis que pensar en deixar de escribir, pensei e decidín 
deixar de publicar, son cousas  diferentes e aínda que eu 
teño completamente decidido non publicar máis libros, 
esta é unha decisión persoal que tomei comigo, que tomei 
eu só, que podo romper cando me dea a gana, é dicir, 
que se dentro dun ano isto que acabo de escribir, se me 
apetece publicalo,  eu non quedo mal con ninguén porque 
non lle fixen a promesa de que non ía publicar máis, é 
unha decisión persoal, pero sigo escribindo, pero non coa 
mentalidade de publicar, hai unha lixeira diferenza.

12. Ten algún autor/autora polo/pola que sintas algunha 
admiración especial?

Si,  aínda que  o dos autores preferidos foi algo que se me 
foi borrando co tempo, se me preguntas agora se teño 
un escritor ou escritora por así dicir de cabeceira ao que 
sempre acabas indo a ler os seus libros diríache que non, 
que non o teño. Pasei dos autores favoritos aos libros 
favoritos entón si que hai ao mellor libros que leo e releo 
e que sempre teño a man porque sempre me inspiran 
algo, que non cansas de ler, entón outra cousa é sentir 
admiración ou cariño por determinadas persoas que 
escriben porque as coñeces e ves a súa evolución, teslles 
ese cariño como vos dixen antes no caso de Ledicia Costas 
que eu a vin comezar a escribir moi noviña, logo coincidín 
con ela nunha chea de cousas e entón cando ves como 
evoluciona, como triunfa, o ben que o fai, é case como 
un triunfo persoal. Pero neste momento xa non teño o 
que se di os meus escritores favoritos, como non teño os 
meus músicos favoritos, se non que nalgún momento che 
apetece unha cousa, logo outra, agora mesmo inclínome 
moito máis por ler poesía que por ler novela, pero isto son 
fases na vida dun como lector.

13. Escribiu algún libro pensando nalgún alumno?

Non en alumnos concretos, pero a vida do profesor está 
moi relacionada coa miña literatura, hai un libro, que 
se titula: “Ti non xogas”, que se desenvolve todo, en 
ambiente escolar, e que se refire aos problemas entre 
alumnos, o que chamamos acoso escolar. O que pasa é 
que eu non expoño no libro un gravísimo problema de 
acoso escolar. Que eses gravísimos problemas mesmo 
non son moi habituais, como é lóxico por fortuna, non ?
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Estariamos moi mal se se estivesen dando a miúdo eses 
problemas, pero si se dan todos os días problemas de 
convivencia nos centros escolares. Do conflito escolar 
entre rapaces e rapazas, rapazas e rapaces ese conflito 
permanente, que todos os días pasa algo, ese é o mundo 
que a min me interesa, non a excepción do problema 
grande, senón o pequeno problema diario.

E a iso dediquei o libro “Ti non xogas”. É dicir que a vida 
escolar está moi presente na miña obra.

14- Que pensa sobre que as novas xeracións case non 
utilicemos o galego. Que solución daría Vde. para 
arranxar este ”problema”?

Eu, sinto moito dicilo, pero son moi pesimista neste tema 
e volvinme un pouco máis optimista ultimamente dende 
que vin a vivir para aquí para a zona de Santiago. Pero 
se a vós vos parece preocupante a situación como está 
aquí, non vos digo nada se vos ides para Vigo ou para 
zonas preto de Vigo. É rarísimo atopar en Vigo ou na 
zona de Vigo un rapaz que fale galego. Hai que andar con 
lupa coma nas películas de detectives! A presión social, 
aínda que na casa se lle fale todos e cada un dos días en 
galego, as posibilidades de que un rapaz fale galego na 
súa vida diaria, unha vez que sae da casa, son mínimas. 
Entre outras cousas porque parece que os rapaces, alí 
polo menos, non se lles pode falar en galego, porque “non 
entenden”. Eu cando a miña filla era moi pequena, recordo 
que os meus veciños comigo falaban todos galego, pero 
cando se dirixían á miña filla, que ía comigo, falábanlle 
castelán, aínda que vían que a rapaza tamén falaba galego 
comigo. Eu, que son bastante teimudo nestas cousas, é 
dicir, sempre lles dicía oe, que non é parva, que entende o 
galego. Logo acabei comprobando que esta xente que fala 
castelán cos rapaces , tamén acaba falando castelán cos 
cans , sobre todo se son pequeniños , é unha cousa que 
me chamou moitísimo a atención! Entristéceme moito 
esta situación do galego e non sei moi ben que se pode 
facer, porque se teñen probado tantas cousas … É desde 
logo unha cuestión de autoestima e de entender, para 
empezar , que un non está limitado  no uso das linguas, 
por que parece que  se os nosos fillos falan galego, que 
se van perder no mundo, porque non poden falar outras  
cousas , e todos aqueles que falades galego, non creo que 
teñades inconveniente en falar castelán , ou que sexades 
máis torpes ca outros en falar inglés , non creo que se dea 
ese caso.

15. Cre que a nai de Paio ten un papel importante como 
mediadora no conflito co pai?

Si, si porque ten unha visión máis global da vida, non 
está enfocada nun punto concreto como o do pai, que 
está obsesionado nun aspecto concreto e as persoas 
que só ven a vida desde un único punto de vista están 
moito máis limitadas para tomar boas decisións. Na vida 
hai que ter un punto de mira alto, elevado e ter unha 
perspectiva ampla da vida, entón neste sentido a nai de 
Paio está menos atada que o pai, aínda que ela tamén ten 
as súas expectativas, porque ela quere que faga carreira 
universitaria. Tampouco é dicir “xa fará o que queira” , 
non, o pai ten as súas expectativas, pero a nai tamén ten 
as súas , pero non se ve no libro, a nai non se mostra con 
esa obsesión que ten o pai respecto do mundo do fútbol.

16. En que situación social se baseou para crear este 
libro?

Vin situacións moi claras deste contraste de fillos que 
non respondían ás expectativas dos pais e pais que non 
escoitaban aos seus fillos á hora de ver o futuro, de cales 
son os seus verdadeiros desexos. Isto era moi frecuente 
e supoño que o seguirá sendo, non creo que remate no 
ano 2000.

Ese é un tema familiar que eu supoño que é permanente 
e que, seguramente, por esa razón o libro DÉIXAO 
MEDRAR é un libro que leva 20 anos publicado e séguese 
lendo, porque hai temas que, curiosamente 20 anos 
despois, seguen de actualidade. Hai nun punto onde se 
fala das camisetas con mensaxes,  de problemas que ten 
o campo, naquel caso de problemas gandeiros e agora 
mesmo estes días na prensa hai unhas mobilizacións 
enormes por problemas que hai no campo, a pesar da 
Unión Europea, pensade que este aínda está escrito en 
pesetas, non aparecen os euros, e os problemas son moi 
semellantes!

17. Só escribe narrativa ou atrévese coa poesía? Podes 
dedicarnos uns versos para rematar a entrevista?

Nunca publicaría poesía miña, é dicir escribo poesía moi 
de tarde en tarde, podo escribir algunha cousa de poesía, 
pero o que non se me pasaría nunca pola cabeza é publicar 
poesía.

Non teño capacidade de versificar, non se me ocorre nada, 
o que si podo dicirvos é que moitas grazas, encantado de 
estar aquí convosco, que sigades animosos que sexades 
bos lectores e boas lectoras, e que aqueles que lles gusta 
que se animen a escribir.

Alumnado de Oratoria de  
1º da ESO. Curso 2019-2020
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QUERIDO DIARIO

Martes 14 de novembro 2018

Querido diario, debería comezar así? Non sei, así é como 
comezan todos os diarios, non? Son Bágoa, ben, non é 
o meu nome na realidade, pero no colexio, os maiores  
chámanme así, non sei por que. Teño 10 anos, pero vou 
en 1º da ESO. A miña mestra di que é porque son especial. 

Hoxe imos de excursión a Madrid, que ilusión!, aínda que 
non sei con quen vou ir. Pregunteille a María se quería 
vir comigo, pero dixo que xa ía con outra nena; tamén lle 
preguntei a Sabela, pero non me debeu escoitar, porque 
non me respondeu… A ver con quen vou.

Xoves 16 de novembro 2018

Xa volvín da excursión! Ao final fun coa mestra. Díxome 
que, como eramos impares, tiña que ir con ela, aínda que 
sempre pensei que 24 era par, se non o chego a saber… 
Non me malinterpretes, a mestra é moi boa, paseino 
pipa.

Sábado 18 de novembro 2018

Por fin sábado! Devezo polos sábados, pois vén a miña 
avoa de visita. Quero moito a miña avoa, somos mellores 
amigas. Díxome que hoxe iamos ir tomar un xeado!

Mércores 22 de novembro 2018

Perdoa por tardar tanto, é que tiven moitas tarefas. 
Resúmoche o que pasou: o xoves, Tom guindoume no 
patio, rompín un brazo, pero sei que foi sen querer porque 
se desculpou e logo riu, supoño que era para alegrarme, 
entón tentei rir, pero doíame moito. Ao final fun ao 
médico e déronme un adhesivo.

Sábado 25 de novembro 2018

Hoxe a avoa díxome que como estaba moi cansa era 
mellor quedásemos na casa. Eu púxenme un pouco triste, 
pero na casa tamén nos podemos divertir.

Luns 27 de novembro 2018

Hoxe atopei a miña mochila estragada, cos cadernos e 
libros polo chan, asusteime moito. Daniel díxome que 
entraran un falcón e unha aguia e a racharan. Pobriños, 
debéronse de asustar moito.

Xoves 30 de novembro 2018 

Hoxe, durante o almorzo, Carolina tiroume a comida, 
pero foi sen querer, pois pediume perdón e logo foise con 
Sabela, pobriña, debeuno sentir moito, pero non pasa 
nada.

Luns 4 de decembro 2018

Sinto non escribir dende o xoves, é que este sábado a 
avoa non veu. A miña nai dixo que era porque estaba 
de vacacións en Hawai. Púxenme moi triste, pero o 
venres veu unha nena nova, é do Senegal, chámase Zuri. 
Fixémonos moi amigas, non paramos de falar en todo 
o día. Eu coido que a avoa non veu porque se enterou e 

pensou que xa me esquecera 
dela, pero cando a vexa voulle 
dicir que segue sendo a miña 
mellor amiga.

Luns 1 de xaneiro 2019

Por fin! Acabo de atopar 
o diario, tíñao extraviado! 
Heheheh!

Este Nadal paseino case 
todo con Zuri, pois a miña 
avoa seguía de vacacións en 
Hawai. Agasalláronme cun 
balón de fútbol, dúas bonecas e catro libros. Este Nadal 
paseino XENIAL, aínda que boto moito de menos á avoa, 
agardo que veña axiña.

Mércores 3 de xaneiro 2019

Hoxe púxenme moi triste, pois Zuri ten que marchar 
a Canadá polo traballo dos seus pais. Devezo por que 
Zuri viaxe coñecendo mundo, pero dáme moita mágoa 
despedirme dela. Hoxe pola tarde fixemos unha festa de 
despedida, convidamos a toda a clase pero ninguén veu, 
se cadra non podían.

Mércores 17 de xaneiro 2019

Hoxe, no cole, dixéronnos que mentir era moi malo. A 
min non me gusta e  creo que mereces a verdade, querido 
diario. 

Sei que a miña avoa non está de vacacións en Hawai, está 
morta, pero teño medo de dicírllelo aos meus pais. Sei 
que os meus compañeiros me odian e se burlan de min, 
sei por que me chaman Bágoa, pois todos os  días vou coa 
cara vermella ao cole, e os meus compañeiros, que poden 
ser malos pero non son parvos, deducen que chorei, e si, 
si choro, choro moito, choro tantas bágoas como pingas 
caen nunha cidade.

Xoves de 2027

Ola diario, son Zuri. Preguntaraste: por que é esta persoa 
a que escribe nas miñas páxinas e non a miña queridísima 
Bágoa? 

Bágoa era unha persoa marabillosa, boa, empática… 
non se merecía nada disto, era moi pequena para o peso 
que levaba. Desgraciadamente xa non está con nós, é 
moi triste, pero cando eu marchei, ti fuches o seu único 
amigo, o que a acompañou todos estes anos. Por iso, eu 
tamén te quero como te quería Bágoa.

Querido diario, son Zuri…

Mara García Catoira (1º ESO-D)
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TEXTOS PREMIADOS NO CONCURSO LITERARIO
“E TI COMO VÉS AMANDO?”

3º PREMIO:

2º PREMIO:

1º PREMIO:

-Quérome… – sóame raro e indescritible, será a falta de costume e haberá que poñerlle máis entusiasmo. 

Quérome porque son unha persoa única e singular, non hai ninguén coma min, do mesmo xeito que non hai ninguén 
coma ti. Poderemos ter algunhas cousas en común, pero somos diferentes entre nós. Quérome como son, coas miñas 
virtudes e os meus defectos, as miñas calidades potenciais e aquelas que aínda teño que puír. Quérome e quero ás miñas 
emocións, a alegría, a culpa, a tristeza, o medo, a todas as que experimento porque sei que cada unha delas estame 
indicando algo para seguir coñecéndome e experimentado a vida.

Quérome e cando me quero, podo quererte a ti, a el, a ela e ao resto…

AMOR DE PATACAS 

Os agricultores son os que mellor entenden o amor, plantan unha pataca, medra coa axuda da terra, madura e despois 
ramifica. Ao igual que na vida: naces medras, aprendes a quererte e ramificas o teu amor máis diverso. 

Non quero nin medias laranxas, nin flores. A min regálame patacas!

Temos medo, medo ao desamor. 

Moitas veces non facemos realmente o que queremos facer, senón o cremos que lles gustará  aos demais porque temos 
medo a non ser aceptados. Por medo a quedar sós, por medo a ser  rexeitados somos capaces de vivir a vida que queren 
para nós e non a que desexamos. Por ese  medo non somos libres. Por medo a querer moito, a querer pouco, a deixar 
de querer, a que  nos queiran demasiado, deixamos de querer e de vivir. Porque unha vida sen amor non é vida, só é 
sobrevivir. Temos tanto medo ao desamor que preferimos evitalo, e para iso deixamos de  querer.  

Ama, ama ben, e sobre todo aprende que o desamor non é un fracaso, é só o eco dese medo  que non podemos, ou mellor 
dito, non queremos afrontar.

Texto de Xiana Leis Tuñas (3º ESO-D)

Andrés Rodríguez Vázquez (3º ESO-C)

(1º de Bacharelato-D)
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MENSAXES XEADA 2021
-María, para xa de meterte comigo. Aínda que no fondo quérote!

-Quérote moito Cristian Sanjurjo, de 3º C. Grazas polos teus consellos e 
por apoiarme sempre.

-Encántanme as túas clases de inglés, Paula!

- Para Xiana de 3º D. Sae xa con el! Facedes moi boa parella e seriades 
a parella do ano!

-Manuel Barja: Caladiño estás máis guapo!

-Vaite para o Compañía, André Cabanas! Vaia pedazo de triplas que 
metes! A da túa fiestra!

-Para Carmen C.P. Quérote moito. Es a mellor do mundo!. Grazas por 
axudarme en música! Payo Calpín

-Ignacio, quédate en maio! Querémoste en 3º como profesor! Lotiiiss

-Para Miguel Angel: Lévanos no teu patinete!!! Es o mellor!

-Parabéns ao EQUIPO DE IGUALDADE polo traballo deste curso! Sodes 
o mellor!

- Para Anxo e Lucía, a mellor parella de 2º A. Mario Gómez.

-Para a profesora Mª do Carme, que aínda que a fagamos sufrir nas 
nosas clases, querémola moito. 2º B

-Boto de menos ao profesor Ignacio. Grazas por ensinarme tanto sobre 
células! Carmen C. 2º B

-Isaac, grazas polas túas barriñas!

-De XVI para Carlos Mourao: O día ten 24 horas, 16 delas penso en ti e as 
outra 8, soño contigo! Grazas por quererme tanto. Ámote!

-Lupiña, grazas por axudarnos a non ir de Guatemala a Guatepeor! N.S 
e M.G

Corrín e corrín, tiña que encontrala, era esencial. Pero o edificio da depuradora da Silvouta era moi grande. Fervíame a 
cabeza e non había tempo para pensar. Cando estaba a chegar á sala de máquinas cruceime con Henrique e pregunteille:

-Pero que dis? Estás tolo? Xa non existe - díxome mirándome como se eu perdera o xuízo.

Seguín correndo. Non tiña tempo. Entrei na sala sen pensar. Tiña que estar alí. Cando abrín a porta encontrei con Paula.

-Vaiche boa! Xa non existe - díxome cun ton despectivo.

Outra vaca no millo, pensei. Non podía confiar en ninguén. Seguín correndo ata que atopei coa cafetería. Claro! Onde ía 
estar se non? Entrei. Na parede de enfronte había un calendario atrasado que marcaba o 21 de abril do 2087. Comecei 
a buscar. Listo, todo inspeccionado e nada!, non estaba. Fixeime nunha caixa vella de cartón. Achegueime e abrina. O 
corazón parecía que me ía saír do peito…

Por fin! Alí estaba a última  botella de auga pura…

E a moviola do tempo proxectou na miña cabeza todo o que os meus devanceiros fixeran mal!

DEGOIRO

Anxo Martínez Filgueira. 

2º ESO A. 

2º premio 
do VII Concurso literario Viaqua
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Título: Xelís, o guieiro das botellas de mar

Autora: Rosa Aneiros

Editorial: xerais

Nº de páxinas: 172

Resumo e opinión persoal:

O planeta está a piques de morrer, unha xigantesca illa de 
plástico está engulindo todo o que atopa. Está moi preto 
da illa de Otlic, que é onde viven os 6 guieiros da natureza 
e mais Xelís o guieiro das botellas de mar.

Os seis guieiros da natureza, que dominan os ventos, as 
nubes, os paxaros, os barcos, os peixes,  os lóstregos… 
levan toda a vida ríndose de Xelís porque din que o seu 
traballo non ten importancia e que está tolo porque 
sempre está a falar con Colérica, a súa perna invisible.

Un día, mentres Xelís se atopa na beira do mar buscando 
botellas encontra unha moi peculiar cunha mensaxe moi 
estraña. Alguén pide axuda para salvar o planeta. Xelís e 
Colérica, esa mesma noite e axudados por Paíño, o guieiro 
das aves, subirán aos lombos de Mult, un gran mascato, 
e seguirán as indicacións da estraña botella ata chegar 
xunto a Ilva e o seu avó Jónas, os creadores da botella e 
a mensaxe. 

Entre todos decidirán que Ilva e Jónas fabricarán miles 
de botellas cheas de mensaxes e que Xelís desde Otlic 
as enviará aos nenos e nenas de todo o mundo. Cando 
regresa pide axuda aos seus com-pañeiros guieiros, 
pero atoparase co rexeitamento e a burla dalgún deles. 
Ata que por fin danse conta de que realmente hai un 
problema moi serio e que xa non son capaces de dominar 
a natureza pola contaminación tan grande que hai, así que 
deciden axudar a Xelís e xuntos cos demais habitantes da 
illa enviarán todas as botellas e conseguirán que a illa de 
plástico cambie de rumbo levándoa á costa e limpando 
o lixo.

A verdade é que non teño moi claro se o recomendaría, ao 
principio non me gustou moito, de feito non o entendía 
moi ben, pero pouco a pouco e a medida que vas lendo e 
entendendo que neste libro as pernas falan, as botellas 
se comunican e todos están un pouco tolos vaite 
enganchando e vas que-rendo saber o que ocorrerá. 

No libro pon que é para maiores de 11 anos, pero eu 
penso que é mellor a partir de 12. Ten un voca-bulario moi 
complexo e ás veces custa entendelo.

María Rañó Myro. 2º ESO A

XELÍS, O GUIEIRO DAS BOTELLAS DE MAR

O SABOR DO MEDO

As mans tremíanme. Os dedos tremíanme. Era, naquel 
momento, consciente do que fixera? O cadáver burlábase 
de min coa súa ollada baleira, mostrándome o asasino 
que era. A ira, a carraxe, o odio... todo desaparecera. 
Só quedaba a culpa. E eu sentía a súa presión, coma 
se estivese baixo unha fervenza. Mergullábame nela, 
afogaba nela, e os meus beizos soamente sentían o 
salgado sabor do medo.

Dende aquel suceso, a miña vida é unha noite eterna. 
Non existe a alborada, non existe o solpor. Vivo sumido 
na escuridade, nas tebras, pero non me desfago nelas. 

Aínda somerxido, non cambiei dende aquel momento. 
Coma se de papel pedra e auga se tratase. Sigo mantendo 
a miña tranquila e apracible vida, continúo traballando de 
panadeiro na tenda da esquina... e tampouco deixo de ser 
un asasino. E nunca deixarei de selo. Talvez esa sexa a 
razón pola que, mentres vexo a noticia, as mans me súan, 
os meus dedos tremen. E os meus beizos volven probar 
aquel salgado sabor.

Xoel Amigo Moure. 3º ESO. 
2º premio de relato curto: 

Coca-Cola Novos Talentos 2019
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Terror, é o único no que podo pensar. Ese sentimento profundo, escuro; que moitas veces se apodera de 
nós, que se alimenta dos nosos peores pesadelos. Miña nai sempre di que afogo nun vaso de auga, pero 
cando o sol se deita, só podo pensar en todas as cousas noxentas que agarda a escuridade. Aínda que eu 
queira, non podo evitar pensar niso. Esa sensación sombría supérame en tamaño. Algo tan misterioso 
e incerto pode chegar a ser arrepiante. Chamarasme esaxerada, pero o certo é que realmente non son 
nada covarde. Emporiso, cando o ceo se pinta de cor negra, toda esa valentía se ago cha no recuncho máis 
iluminado do meu pequeno corpo.

Cando chega ese instante na madrugada, só tes un pensamento único. Xa non importa nada máis: nin os pesadelos, nin 
a escuridade, nin sequera a valentía. Nada é tan relevante. Levas todo o día pensando no que vai a ocorrer, pero nese 
momento esqueces todo o que tiñas na cabeza. Só queres ir ao baño en non chocar o maimiño do pé co recanto dun 
moble.

Carmen Calviño Piñeiro. 2º ESO B. 

Brai naceu na casa. Tiña os ollos tan azuis que o ceo do verán parecía vivir de continuo neles. Cando 
naceu tiña o pelo branco, e co paso do tempo foise voltando de cor praia, esa cor da area que che quenta 
os pés cando o sol apreta. Non precisaba falar para comunicar, Brai, era capaz de dicilo todo coa mirada, 
co movemento do seu corpo e co seu silencio. Cando menos o esperabas, Brai aparecía e ficaba mirando 
para ti durante horas, esperando a que a hora do xantar chegara e o acompañaras ao seu trono na cociña. 
Pero Brai, coma é de natura, medrou e as súas ansias de coñecer mundo e conquistar espazos medraron 
con el. A primeira noite que ficou fóra da casa estivemos moi preocupados, escoitabamos o seu balbordo 
por todos os recunchos. Ao día seguinte, estaba alí, na porta pedindo o almorzo coma se nada tivera pasado.Esta vez 
é ben diferente, hai máis dun mes que Brai falta, e polo que escoitei, os gatos adultos poden abandonar o seu fogar 
durante moito tempo e despois voltar, pero para o meu gato Brai o tempo de voltar xa pasou.

Alejandro Sanjiao Sexto. 3º ESO F.

Nunha parede vella, o señor alcalde inaugurou un novo burato, nel asentáronse: Un rato, unha formiga 
e unha canica perdida.

A oposición propuxo cambiar a formiga por un elefante, só era cuestión de paciencia e saliva, pero facía 
falta saber se a formiga baixaba ou subía.

Un gato pardo, pero non parvo, lambía os bigotes ollando para o rato.

O barullo, fixo que o rapaz levantara a vista do móbil, e á sombra daquel espectáculo, albiscou a esfera 
cristalina que semellaba pedirlle axuda.

-Oes!?- Exclamou o rapaz -a min esa leria, nin me vai, nin me vén.-

Víctor García Torres. 2º ESO A. 

Cando nunha tarde de outubro aquela nena pequena que acababa de chegar á cidade escapou da man 
da súa nai, non pasou medo. Non tivo medo mentres percorría os corredores no medio de tanta xente 
descoñecida que cargaba bolsas. Nin se asustou cando dende os escaparates os noxentos zombis, as 
misteriosas bruxas, os Dráculas coa capa, a morte coa gadaña e centos de cabazas baleiras e decoradas 
chamaban a atención dos compradores invitándoos a celebrar o Samaín, ou Halloween. Nin cando un 
feirante de negra barba a invitou a subir canda outros nenos ao inchable chamado ”A Balea” trepando 
pola escuridade dun pasadizo escuro e a continuación escorregando durante dez metros pola pendente. 
Tampouco tivo medo cando un señor con uniforme da empresa de seguridade do edificio se achegou a ela para preguntarlle 
como se chamaba e con quen estaba naquel lugar, nin cando a levou canda el a un soto onde estaban as oficinas e un 
sistema de megafonía que fixo que o seu nome resoase por todo o recinto varias veces. Non tivo medo. Xogar nunca 
lle dá medo! Se queredes saber o que é o verdadeiro terror só tedes que imaxinar a mirada da súa nai durante eses 15 
minutos que  perdeu de vista á nena.

Angélica Giménez Prol. 4º ESO D.

NOITE FECHADA

ADEUS BRAI

LERIA BARATA

O MEDO

XIV CONCURSO DE MICRORRELATOS

1º Premio

2º Premio

3º Premio

Accésit
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LECER

Este venres no programa de televisión Luar deuse a 
coñecer a través dun comunicado a nova de que Gayoso 
se presentará ás eleccións para a Xunta co seu novo 
partido Luareiros, porque segundo el “Galicia necesita un 
cambio”.

As eleccións para presidir a Xunta de Galicia están 
a piques de celebrarse e mentres os outros partidos 
levaban catro anos de campaña, chega Gayoso e dálle a 
volta a todo o xogo, xa que todas as enquisas dano como 
gañador. Alberto Núñez Feijoo era o favorito para volver 
a gobernar outros catro anos, pero pode que este sexa o 
seu último mandato, xa que a confianza depositada polos 
galegos en Gayoso é moito maior cá do actual presidente 
da Xunta. Segundo as enquisas o BNG e o PsdeG obterán 
un 25% dos escanos, o PP outro 25% e finalmente 
Luareiros un 50%.

O partido formado por Gayoso é un partido revolucionario, 
poñerá en práctica por primeira vez en Galicia o sistema 
económico de soldos con xamóns porque segundo el 
di: “En Galicia agradecemos mellor un bo xamón ca un 
montón de metal”. Tamén será importante a súa política 
de vacas, porque estas serán respectadas máis ca nunca 
e non só iso, senón que por primeira vez na historia a 
vicepresidenta da Xunta vai ser unha vaca. 

Nas súas políticas tampouco vai faltar a música, pois en 

todas a vilas galegas vai haber unha banda de gaiteiros 

tocando unhas boas muiñeiras e todas as romarías 

galegas van estar representadas na Consellería de 

Verbenas.

Telmo Souto Sieiro, 3º ESO-B

Estudantes de Santiago de Compostela presentan 
síntomas da COVID-19, pero as probas PCR feitas deron un 
resultado negativo. Todo apunta a que están contaxiados 
de pneumonía, provocada polas baixas temperaturas 
alcanzadas nas clases.

O alumnado do instituto Antonio Fraguas, situado na 
capital de Galicia, presentan síntomas de coronavirus, 
pero as probas feitas para determinar se realmente se 

trata desta enfermidade deron negativo. Os nenos e nenas 
da clase de 3º ESO E están sendo os máis afectados pola 
pneumonía. As causas poderían vir determinadas polas 
baixas temperaturas ás que se expoñían os alumnos de 
dita clase o martes 12 de xaneiro ás dúas primeiras horas. 
Durante este período chegáronse a alcanzar na aula 5 
grados baixo cero. Afirman os alumnos que a temperatura 
era case insoportable aínda tendo roupa de abrigo posta.

O presentador da TVG Xosé Ramón Gayoso preséntase como favorito 
para a presidencia da Xunta

O Sergas sorpréndese pola aparición de diversos casos de nenos 
afectados por pneumonía.

FAKE NEWS

NOVA CANDITADURA PARA AS ELECCIÓNS
Á XUNTA DE GALICIA

A PNEUMONÍA CHEGA ÁS AULAS
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Os médicos que se están facendo cargo da situación 
aseguran que a rapazada non corre ningún risco e que 
todo o alumnado afectado poderá volver a retomar as 
clases dun xeito normal.

Segundo o Sergas, o que está pasando non é nada 
conveniente para o colapso actual do hospital, en caso de 
que tiveran que hospitalizar a algúns destes nenos.

Unha das alumnas non afectada de 3º ESO E declarou hai 
unhas horas: Non é razoábel que o profesorado e persoal 

do centro nos obriguen a abrir as ventás para ventilar 
como indican as normas COVID se a nosa saúde corre risco 
polo frío que se pasou e que se segue pasando. Agora só 
toca esperar para que todos os meus compañeiros se 
recuperen.

Este centro educativo xa está estudando novas e distintas 
alternativas para frear e evitar o contaxio da COVID que 
non impliquen un risco para a saúde do seu alumnado.

Tania Casares García, 3º ESO-E

A asociación de científicos francesa Höser, concretamente 
de Burdeos, descubriu este pasado día 16 de xaneiro unha 
función peculiar deste pequeno alimento que resulta moi 
útil neste enfrontamento mundial contra a pandemia.

Resulta que a uva pasa contén un tipo de fibra moi 
rara denominada fibra estiopatíaca. Ao inxerir grandes 
cantidades desta fibra, o organismo do noso corpo 
refórzase e gaña anticorpos efectivos contra un gran 
número de bacterias e virus, entre os cales se encontra 
a COVID-19.

Moitas eminencias científicas actuais están 
experimentando xa con este alimento e a súa estraña 
e fascinante fibra. Pedro Intés, vicepresidente de 
Höser, comunicou onte, día 17 de xaneiro, durante 
unha conferencia, a información sobre este innovador 
tratamento contra o virus. Segundo esta información, 
a inxesta diaria desta froita seca debe ser de 100 
gramos por día durante un ano. Tamén comunicou que a 
consumición deste produto non debe ser excesiva, xa que 
de selo, a fibra deixaría de ter efecto sobre o corpo, e este 
sería vulnerable ao virus de novo.

Roi García García, 3º ESO-D

Descóbrese que este alimento é capaz de loitar contra o famoso virus.

UVAS PASAS, AS HEROÍNAS DESTA BATALLA CONTRA A 
COVID-19

Solución milagreira:    
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MENSAXES XEADA 2021
-Héctor, grazas polas túas clases divertidas, as túas investigacións, os 
Kahoot e os Visualthinking que tanto odiamos.

-Para Candela e Carmen de 2º B.: Por máis risas no noso grupo, máis 
conversas e máis vistas! Quérovos C.P.B

-Carlos Encisa, influencer!!

-Para Mencía. Quérote moito. Temos que ir a Coruña pola pizza!

-Para as 3 “C” de 2º B . Quérovos moito. Mencía 2º B

-Para Carlota B. Quérote moito, guapísima!

-Para María de 3º D, falaría moito máis contigo. Encántasme!

-Para A.D.T grazas por estar nas boas e nas malas. Quérote!

- Carlota, grazas por ser tan divertida e simpática comigo!. Carmen.

-Para Vías, aínda que me odiedes e vos enfadedes comigo, eu quérovos 
igual!

-Mario de 3º C: Non a fagas esperar máis á pobriña!

-Miguel Ángel: Grazas por aturar os nosos problemas. Es o mellor profe 
de E.F que nos puido tocar!

- Lucía, nótote rara. Creo que necesitas unha aperta!

- Para Luchi, Por máis veces na casa da túa avoa con capítulos da Illa! 
Quérote!

A xornada lectiva comezaba como un xoves calquera, 
e non foi ata as doce da mañá cando os presentes 
escoitaron un gran bulicio na planta baixa e no patio. 
Cando os alumnos llo notificaron ao profesorado, xa era 
tarde, unhas galiñas revoltas entraran no edificio. Non 
se sabe o lugar de procedencia dos animais, nin o motivo 
polo cal remataron entrando no instituto.

Nun primeiro momento a dirección intentou controlar 
a situación, mais era imposible. Non había maneira 
de poder botalas do centro. Foi entón cando decidiron 
chamar aos bombeiros, os cales chegaron nunha marxe de 

entre 15 e 20 minutos. Durante este tempo o profesorado 
desaloxou o alumnado co fin de non entorpecer a retirada 
das galiñas. Finalmente, grazas á súa axuda e coa a 
colaboración do alumnado, puideron coller ás galiñas. 

A maior consecuencia foi a necesidade dunha profunda 
limpeza do centro, por este motivo a actividade docente 
non puido retomarse ata o día seguinte: milleiros de 
plumas e excrementos foron encontrados tanto nas 
aulas coma nos corredores.

Noemi Villaverde Boquete, 3º ESO-C

Unhas galiñas atacan ao Instituto Antonio Fraguas  
en Santiago de Compostela.

UNHAS GALIÑAS CON INQUEDANZAS ACADÉMICAS

O pasado 14 de Xaneiro o Instituto Antonio Fraguas sufriu un ataque de máis dunha ducia de galiñas. O edificio tivo que 
ser desaloxado polo profesorado ata que chegaron os bombeiros.
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