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Un ano máis, e van xa 19, a revista Xeada está con todos 
vós, fi el á súa cita anual e grazas especialmente ao labor 
de Damián Suárez, que de xeito transitorio ocupou a Xe-
fatura do ENDL do Centro.

Neste número, como vedes no ìSumarioî, poderedes ler 
interesantes artigos sobre temas de actualidade, sobre 
literatura (especialmente os dedicados a Uxío Novoneyra: 
a súa vida e obra, e a reprodución da entrevista que se lle 
fi xo no ano1992 e publicada neste mesmo medio (Xeada 
nº 1). Atoparedes tamén seccións de lecer, mensaxes, 
pasatempos, etc. A nosa pretensión é informar, entreter 
e, por que non, crear debate e mesmo polémica.

Ademais de agradecer a colaboración de todos, aprovei-
tamos esta ocasión para lembrar á comunidade educativa 
que esta é unha canle moi axeitada para amosar a imaxina-
ción e as capacidades que todos temos para desenvolver a 
creatividade e ao mesmo tempo coñecer aspectos do noso 
entorno que, por incrible que pareza, están ao noso carón 
e non nos decatamos. Grazas a esta revista, podemos 
coñecer personalidades de diversa índole e a maneira de 
ver a vida e de pensar e sentir dos nosos compañeiros que 
de seguro que axiña poderán chegar a ser personalidades 
importantes na vida social, cultural, científi ca, económi-
ca, políticaÖ e xa que estamos a construír o noso futuro 
¡participemos para melloralo!

Neste curso tamén nos deixaron algúns profesores, uns 
de maneira temporal (Lupe, recupérate pronto!), outros 
por xubilación ou pre-xubilación (Pepe Fernández e Lino 
Durán) e outros, por desgraza, para sempre (Pablo Fraga, 
profesor de Tecnoloxía).

O noso recoñecemento para os integrantes do grupo de 
teatro TANTOMÉN e para o seu monitor Gustavo: ¡Sodes 
os mellores! 

O noso ánimo tamén para todos os de 2º curso de Bacha-
relato que nos deixan e estarán  a punto de enfrontarse á 
Selectividade. Algúns foron e son colaboradores de Xeada. 
Porque o tempo pasa e con el a vida vai cambiando e iso 
de mudar tamén lle gusta ao noso raciocinio que ás veces 
é quen de converter tristes momentos en angustiosos  
recordos, ou fermosos instantes en desintencionados ol-
vidos; é por iso que desde Xeada tentaremos un ano máis 
dar fe do que vós pensades, sentides, credes ou opinades 
convertendo as nosas páxinas no voso particular álbum 
contra o esquecemento.

Ánimo para todos e agardamos as vosas colaboracións 
como ìexî para vindeiros números da revista.

Colaboracións

2º BACH: Fátima Méndez Brea,  Clara López Caneda, Ángeles Ferreiro Loureiro, Elia Álvarez Coiradas

1º BACH: Hugo Rey Nieto, Patricia Rouco Ferreiro, María Vivero Requeijo, María del Carmen Santomil Ponte, Rafael Buján Gó-
mez, Alejandro Rendo Villar, Judit Carreira Vilariño, María García Rodríguez, Clara Otero Fernández, Brais Pedreira, Andrea Pérez 

García, Tania Regueiro, Laura Varela

4º ESO: Marcos Iglesias, Lucía Seráns Santos, Carmen Otero Rodríguez, Miguel Rico Repiso, Daniel Sánchez López, Alba Amina-
ta Faye Pérez, Joel Vidal Pérez, Alexandre Louzao Carreira, Hugo García Brey

3º ESO: Tomás Caamaño Louro, Helena Salgueiro Golán

2º ESO: Adrián López Gippini, Martín Barcala Marcote

Debuxos da portada: María Cereijo, Sandra Varela, Fátima Chorén, Marina Scremin, Pablo Pazo e Sheila Pérez (1º de BACH)
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ìCOUREL dos tesos cumes que ollan de lonxe!

Eiquí síntese ben o pouco que é un home...î

Os Eidos

Como di Novoneyra neste poema, o home é moi pouca cousa.

Este ano, o día 15 de xaneiro, deixounos para sempre Pablo Fraga, pro-

fesor de Tecnoloxía. Desde estas páxinas, vai para el a lembranza de toda a 

comunidade educativa do IES ANTONIO FRAGUAS.



5

SOMOS UN POBO DE ARTISTAS!
Nestes tempos de tempestades lingüísticas 

é sorprendente que agromen no panorama 
musical tantas e tan boas propostas, tantos 
proxectos coas ideas claras que queren facer 
música en galego e se desprenden de todo 
tipo de etiquetaxes e de complexos para fa-
celo. A pesar da grave crise que está a sufrir 
o mercado discográfi co os músicos galegos 
están a sobrevivir a través de iniciativas como 
as de aregueifa.net, onde moitos grupos dis-
tribúen os seus traballos con licenza creative 
commons para alcanzar maior difusión e po-
der ofrecer máis concertos. O eixe principal 
de promoción dos grupos tamén é a través da 
internet, onde páxinas coma Komunikando.
net se dedican exclusivamente a promocionar 
a música galega en galego. Esta iniciativa é 
un “punto de encontro da música galega” 
que “nace logo de 16 anos de pechazón e 
esquecemento por parte das institucións e 
administracións”. Pero a rede non é o único 
hábitat onde se desenvolve a nosa música. 
Tras o peche do Aberto por reformas, a “disco-
tasca” da Radio Galega dedicada á expansión 
da música Punk galaica que pilotaba Xurxo 

Souto (ex dos Diplomáticos e actual integran-
te dos Tres Trebóns), abriuse unha nova etapa 
nos micrófonos da Radio Galega Música co 
nacemento do Planeta Furancho, un espazo 
semanal onde tamén se pretende difundir e 
promocionar a música na nosa lingua e que 
dirixe Vituco Neira (Ruxe Ruxe).

A música galega contemporánea, lonxe de 
darse por vencida ante os complexos que a 
asolagan, colle aire para berrar ben forte que 
está viva e que precisa un sitio no universo.

Estes son algúns dos grupos máis desta-
cados da escena galega:

Ruxe Ruxe: Este grupo formado en 1996 
na aldea de Aríns acaba de lanzar o que vai 
ser un dos discos máis relevantes deste 2010. 
Na fura de diante, o seu sétimo disco, é un 
determinante traballo que dá un claro xiro 
cara ao Punk sen perder o seu característico 
estilo que mestura Rock e Folk.

O disco foi presentado o 6 de marzo nun 
magnífi co concerto na Sala Capitol onde, in-
combustibles, os Ruxe ofreceron un repaso 
de todo o seu repertorio. Ao longo destes 

Ruxe RuxeRuxe Ruxe
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máis de dez anos de historia a banda actuou 
por toda a península con grande acollida de 
crítica e público e seguirano a facer ao longo 
deste e do seguinte ano por toda a xeografía 
do país e do estado. Como curiosidade, hai 
que dicir que a canción “Ás escuras” do seu 
traballo Fervendo foi a cuarta canción máis 
votada en 2004 na Polskie Radio (Radio Estatal 
de Polonia) polos seus oíntes.

Zënzar: Xa son máis de vinte anos de Rock 
os que esta banda nada en Meirama nos leva 
dando en galego. Dende que en 1997 sacaron 
o seu primeiro L.P. o grupo non parou de 
medrar e de dar concertos a esgalla por todo 
o país. Recentemente lanzaron ao mercado 
o seu disco A tribu: 13 temas con arrouta-
das punkis, heavys e mesmo tradicionais.13 
cortes que falan das súas raíces nunha aldea 
que esmorece, da súa condición de galegos 
sen complexos e dos seus inicios rockeiros. 
Contan ademais con un potente directo froito 
de 20 anos de bagaxe nos escenarios.

Skacha: Grupo formado no barrio vigués 
de Coia no ano 1991. Son unha das bandas 
mais importantes do punk en Galiza, con 
moita proxección fóra dela. Boa proba disto é 
a súa colaboración en compilatorios de Cata-
lunya, unha minixira polo País Vasco e o feito 
de que o seu primeiro disco fose editado por 
unha discográfi ca italiana. Acaban de sacar á 
rúa o seu disco Catro tras a grande acollida do 
seu anterior traballo, Ferro e lume. Catro son 
cancións con sabor a punk de sempre, unha 
reiteración dos piares que sosteñen esa cul-
tura, un traballo completo e fi el ás raíces.

Som do Galpom: Este grupo da Moniña, 
aldea preto de Compostela, fai unha proposta 
inusual e aposta por mesturar estilos coma 
o rap o funky e o reggae pero sempre acom-
pañados de instrumentos, prescindindo do 
electrónico e dando vital importancia ao di-
recto. Tras gañar o II certame Nsaio no camiño 
editan o seu primeiro disco chamado En terra 
de ninguén que tivo unha grande acollida de 
público, a cal foi respondida por unha ampla 
xira por todo o país.

O Leo i Arremecághona: Esta é quizais 
unha das propostas mais novidosas de todo 
o panorama musical galego. Este cantautor 
punk vido da parroquia viguesa de Matamá 
percorre todo o territorio galego cun espec-
táculo musico-teatral moi recomendable que 
mestura música e humor e que non deixa 
indiferente a ninguén. O seu primeiro disco 
foi Suspiros de kaña que xa presentou por 
todo Galiza e Euskadi. Agora está a traballar 
nunha edición audiovisual chamada “Sigho 
(vivo)!” e un novo disco que se chamará Ag-
homita, campión!

Dios ke te crew: Nacidos da unión de 5 
Talegos e Ghamberros, DKTC son o grupo de 
hip hop máis importante nestes momentos en 
galego. O seu primeiro tema foi unha grava-
ción que apareceu no DVD Hai que botalos, 
—que se puxo en circulación co gallo das 
eleccións ao Parlamento Galego do 2005— 
chamada “Herdeiros da ditadura”. Este autén-
tico himno da lingua galega sería incluído no 
seu primeiro traballo que se chamou Xénese 
e do que boa conta nos deron polo escenarios 
de Galiza adiante.
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Tras un parón no directo para a xestación 
do seu segundo CD o grupo lanzou unha maxi 
que serviría de adianto do mesmo, o cal espe-
ramos que se edite a principios deste verán.

Machina: Quizais sexa o un dos grupos 
revelación deste ano, o seu disco Post-Bravú 
supuxo unha revolución no panorama musi-
cal galego. A banda, procedente de Cerceda, 
ten un estilo alternativo non só a nivel galego 
senón a nivel do estado. 
Usando sempre o galego 
como forma de expre-
sión e cun estilo difícil 
de cualificar pero que 
poderiamos denominar 
emo-core, Machina xa 
compartiu escenario con 
grupos de renome como 
NdNo ou Sociedad Alco-
hólica.

Lamatumbá: Son un dos grupos máis im-
portantes do país e dos que máis repercusión 
tiveron fóra das nosas terras. A banda nace 
nunha bodega ourensá en 1998, e dende 
aquela levan dando concertos a esgalla por 
todo o estado, levando ás costas a súa festa 
sen límites. As súas cancións abarcan dende o 
ská ata o merengue. Tras Paraugas Universal, 
o seu último disco, Lamatumbá autoproducirá 
o seu próximo traballo, que nestes 
momentos está en gravación.

Berrogüeto: É un grupo de folk 
moderno que se formou na década 
dos 90. No ano 2002 foron nomina-
dos aos premios grammy latinos 
na categoría de “Mellor álbum folk”. 
Acaban de sacar ao mercado o seu 
último traballo, Kosmogonías, un 
disco que mestura raíces folk e a 
experimentación máis contempo-
ránea.

Luar na lubre: É unha das for-
macións máis importantes do folk 
galego. Obtiveron distintos pre-
mios, boas críticas, actuacións nos 
mellores escenarios e dous discos 
de ouro. Tras a marcha de Rosa Ce-
drón incorporouse ao grupo Sara 

Louraço Vidal. O seu último disco é Ao vivo!; 
este conta coa colaboración de músicos do 
talle de Ismael Serrano, Diana Navarro, Pedro 
Guerra e Luz Casal.

Son consciente da cantidade de grupos que 
fi can sen sequera ser nomeados, mais este 
feito serve para dar boa conta do cuantiosa 
que é a oferta musical na nosa lingua. Aínda 
que cabe destacar grupos coma Medomedá, 

Nao, Raiba ou o “mo-
mento coruñento”, un 
movemento musical que 
está a nacer na cidade da 
Coruña e que de seguro 
dará moito que falar nos 
próximos anos. Tamén 
quero nomear a grupos 
que se foron e que esti-
veron aí cando máis falla 

facían, como Os Resentidos, Os diplomáticos 
de Monte Alto ou os Papaqueixos.

A música galega está en mellor forma ca 
nunca e deixa caer no vento un aturuxo para 
corroborar aquela frase de Xurxo Souto que 
dicía “Somos un pobo de artistas!”.

Brais Pedreira
1º BACH B

A música galega
está en mellor
forma ca nunca

Luar na lubreLuar na lubre
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ONDE ESTÁ A PAZ?
Se hai algo que sobra neste mundo noso 

é a violencia.

Vémola todos os días e a todas as horas. 
Non só no seu lado máis terrible, que é o 
que nos amosa o ser humano a través das 
guerras ou o terrorismo, senón nos pequenos 
actos cotiáns 
de cada día. 
Tamén nos 
comentarios 
dalgúns polí-
ticos aos que 
lles saen pola 
boca balas e 
non palabras, 
nos repug-
nantes pro-
gramas tele-
visivos que 
teñen como 
obxectivo a 
descualifica-
ción e o insul-
to, nas des-
aparicións de 
nenos e nenas 
que nos en-
collen a alma 
e nos deixan 
impotentes, 
nas películas, nos videoxogos cos que nenos 
e nenas ocupan o seu lecer; incluso ás veces 
paseando pola rúa atopamos violencia.

Aínda que a violencia pode xurdir en cal-
quera competición deportiva, o fútbol é a 
modalidade de maior risco na actualidade.

Existen moitos estudos que determinan, 
entre causas de tal fenómeno, as seguintes: a 
tendencia dos seareiros a sentirse membros 
dun clan, o aumento do contacto físico agre-
sivo ante deportistas, o consumo de alcol e a 
desinhibición dun entorno masivo.

Todo o mundo sabe perfectamente que a 
violencia xera violencia, e que unha vitoria 
conseguida pola violencia non ten mérito. Po-
demos transformar a agresividade en enerxía 

positiva para ser mellores.

Ser tolerante é respectar aos adversarios 
como quixésemos que eles nos respectasen. 
Ter espírito de equipo, para compartir tanto 
as derrotas como as vitorias.

Moitas veces tamén atopamos violencia 
na vida fami-
liar, violencia 
de xénero. É 
a v iolencia 
exercida con-
tra o xénero 
feminino pola 
súa condición 
d e  M u l l e r. 
Esta violencia 
presenta nu-
merosas fa-
cetas que van 
dende a dis-
criminación e 
o menosprezo 
ata a agresión 
física ou psi-
colóxica do 
asasinato.

Polo me-
n o s ,  u n h a 
de cada tres 
mulleres no 

mundo padeceron ao longo da súa vida un 
acto de violencia de xénero.

A sociedade ten dúas formas de ver o 
mundo:

 Se queres a paz, prepara a guerra. Os 
únicos benefi ciados son os traballadores 
das fábricas de armas, búnkeres… xa que 
se non hai guerra eles non teñen traballo. 
Só hai un país en todo o mundo sen exér-
cito e é Costa Rica.
 Buscan a paz. A maior parte da sociedade 
quere establecer a paz no mundo, pero é 
un longo camiño e non é nada fácil.

Vivimos nun mundo con violencia, onde 
moita xente non se dá de conta de que está 
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sendo violenta; un claro 
exemplo é na condu-
ción. Os condutores 
altéranse por menos de 
nada, botando berros, 
tocando o claxon… Iso 
segue sendo violencia.

Pero… onde está a 
paz?

Se todos puxése-
mos algo da nosa parte 
poderiamos facer un 
mundo mellor, sen gue-
rras e sen terrorismo, é 
dicir, sen esa violencia 
que a todos e todas nos 
atormenta.

Andrea Pérez García
1º BACH A
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PRIMAVERA, CONTAMINACIÓN
A primavera comeza entre o 20 e o 22 

de marzo de cada ano. É a época na que se 
inician os ciclos vitais dos animais, tamén 
existen máis variedades de verduras e froitas, 
e é cando fl orecen a maioría das plantas, das 
árbores… Estes procedementos pódense ver 
alterados pola contaminación.

O fl orecemento das plantas pódese ver 
prexudicado pola contaminación. As plan-
tas mostran 
unha especial 
sensibilidade 
á maior parte 
dos contami-
nantes do aire, 
e sofren danos 
significativos 
a concentra-
cións moito 
máis baixas ca 
as necesarias 
para causar 
efectos prexu-
diciais sobre a 
saúde humana 
e animal. É moi difícil establecer valores lí-
mites da contaminación atmosférica a partir 
dos cales os efectos negativos se empezan a 
manifestar, xa que estes dependen da consti-
tución da planta e da especie que se trate. Por 
outra parte, os efectos producidos pola con-
taminación atmosférica pódense manifestar 
pola alteración de diversos mecanismos vitais 
das plantas. Así, as funcións metabólicas e os 
tecidos vexetais pódense ver afectados como 
consecuencia da acción dos gases, como o 
anhídrido sulfuroso ou monóxido de carbono. 
Se a acción do contaminante é moi forte pode 
chegar a paralizar o crecemento da planta. 
Observouse a aparición de lesións visibles 
sobre as plantas despois dunha exposición 
durante un día ás diversas substancias conta-
minantes que se encontran na atmosfera. As 
plantas tamén poden morrer se o chan é con-
taminado, xa que este lles serve de soporte e 
de alimentación. O incremento da poboación 
demandou ampliación da tecnoloxía da agri-
cultura mediante o uso de novos produtos 

químicos que foron utilizados, moitas veces, 
sen as precaucións necesarias e chegan ao 
chan en concentracións excesivas, chegando 
a ser tóxicos para as plantas, por exemplo, a 
aplicación de funxicidas de cobre.

Moitas veces as tribos —conxunto de per-
soas que proceden xeralmente da asociación 
de varias familias que habitan nun poboado 
ou aldea que están dirixidas polas persoas 

maiores, como 
por exemplo os 
bosquimáns, 
os tuaregs, os 
pigmeos— son 
ridiculizadas e 
criticadas pola 
súa maneira 
de convivir, 
pero realmen-
te deberiamos 
aprender de-
las porque non 
prexudican a 
natureza senón 
que manteñen 

un equilibrio con ela, aínda que, por encima 
de que non prexudican o medio ambiente, 
querémolas botar das súas reservas, como 
lles pasou á tribo dos bosquimáns no ano 
2006, que parte deles tiveron que abandonar 
as súas terras. Os bosquimáns tradicional-
mente subsistiron mediante a caza de an-
tílopes e outros animais e a recolección de 
froitos, sementes e tubérculos do bosque e do 
deserto. Case non existen bosquimáns hoxe 
en día que vivan tan só da caza e a recolección 
(aínda que moitos seguen practicando estas 
actividades como unha fonte complementaria 
de alimentos) e a maioría viven como pasto-
res, traballando gratis, polos alimentos ou por 
salarios mínimos como xornaleiros, criados 
ou en asentamentos do goberno. Gran parte 
dos bosquimáns actuais carecen de terra e 
convertéronse en xente pobre; a maioría das 
veces pola nosa culpa.

Tania Regueiro e Laura Varela
1º BACH B



11

Os animais son utilizados con múltiples 
fi ns, para utilizar as súas peles, exhibilos en 
festas tradicionais, ofrecelos a un santo, etc. 
E considero necesario analizar o seu uso para 
denunciar as inxustizas que cometemos con 
eles.

Un exemplo moi claro do maltrato animal 
é a súa matanza para a utilización das súas 
peles. Claramente hai persoas que están a 
favor e que locen as súas peles, ata se pode 
dicir que utilizar abrigos de visón é un claro si-
nal de elegan-
cia e de poder 
económico, 
para eles, por 
suposto. Para 
min é un graví-
simo atentado 
contra os de-
reitos dos ani-
mais, xa que 
eles, ao igual 
ca nós, teñen 
dereitos e en-
tre eles está o 
dereito á vida. 
Considero que 
matalos para vestirse non é apropiado porque 
na actualidade existen múltiples materiais 
tanto naturais como sintéticos para poder-
nos protexer do frío, cousa que non sucedía 
na prehistoria, época na que era necesario 
utilizar estas peles para sobrevivir.

Outra cuestión que ultimamente tamén 
está dando polémica, e que está relacionada 
cos dereitos dos animais, son as corridas de 
touros. Na miña opinión, deberían prohibir 
este tipo de exhibicións, xa que atentan contra 
a vida dos animais, que non morren dunha 
maneira digna. A pesar de que este tipo de 

celebracións forman parte da súa cultura e 
tradición creo que se deberían substituír por 
outros actos nos que non se fagan sufrir aos 
animais. A única fi nalidade das corridas de 
touros é o espectáculo para mostrar poste-
riormente as orellas e rabo do touro. 

Outro lugar onde se violan os dereitos dos 
animais é o circo. Non creo que simplemente 
sexan domesticados, considero que utilizan 
a violencia para lograr que fagan o que os 
humanos queremos. Paréceme posible do-

mesticar un 
can pero non 
un  león .  O 
hábitat natu-
ral dos leóns, 
entre outros 
animais, é a 
selva, a natu-
reza, non as 
gaiolas nas 
que perma-
necen horas e 
horas. O único 
fi n dos circos 
é o noso en-
tretemento e 

hai moitas actividades de lecer coas que 
podemos gozar sen violar a liberdade dos 
animais.

Supoño que é un tema de difícil solución, 
pero reivindicar isto é necesario para protexer 
os animais da malvada man dos humanos. 
Espero que a xente se sensibilice e deixe de 
utilizar os animais desta forma tan cruel.

Alejandro Rendo Villar
1º BACH B

OS DEREITOS DOS ANIMAIS
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DÉFICIT DE ATENCIÓN?
Hoxe en día, cando vemos a alguén que 

non ten os mesmos resultados que outras 
persoas, afi rmamos que ten unha síndrome, 
atribuíndolle especialmente un défi cit de 
atención. Pero credes que será certo?

O défi cit de atención é un trastorno de 
conduta producido por unha sín-
drome neurobiolóxica, o cal ten 
como característica típica a fal-
ta de atención crónica. Este é 
producido pola insufi ciencia 
de dopamina, que é un neu-
rotransmisor do cerebro, 
polo tamaño menor deste ou 
pola falta de actividade nun-
ha zona.

Isto, non obstante, 
non priva dun adecuado 
desenvolvemento do 
mesmo, sempre e 
cando exista un me-
dio ambiente e unha 
estimulación adecuada. 
A intelixencia das persoas que so-
fren de défi cit de atención está intacta sen 
infl uír nun mellor ou peor coefi ciente inte-
lectual.

Na infancia será visible nos aspectos que 
requiran un esforzo de concentración máis 
prolongado. Polo tanto, as manifestacións 
máis coñecidas da síndrome son hiperactivi-
dade, impulsividade, reaccionar a estímulos 
irrelevantes, contestar de forma irrefl exiva 
ou mover os pés e a cabeza cando os nenos 
están sentados. O fracaso escolar, factor a 
ter en conta, é unha condición socio-persoal 
que pode quedar defi nida como a “incapaci-
dade dun individuo para alcanzar os obxec-
tivos educativos propostos por un sistema 
ou centro escolar, para un determinado nivel 
curricular”.

Os nenos que padecen TDAH, como ta-
mén é coñecido o trastorno por défi cit de 

atención e hiperactividad, desenvólvense de 
forma diferente nas distintas áreas nas que 
se moven. Nalgunhas partes parecen mover-
se con soltura e responsabilidade, mentres 
que noutras mostran difi cultades. 

É moi difícil comprender a estes mozos 
que aparecen como desafi antes e creado-

res de desorde. En xeral, a actitude de 
quen os rodea é de anoxo, castigo ou 
penitencia debido a que estes mozos 

non cumpren co perfi l espe-
rado e os desvíos producen 
gran conmoción na tarefa.

Canto maior sexa, maior 
vai ser a súa debilidade a le-

sións físicas, adicións, pro-
blemas legais ou baixo 

rendemento laboral, 
perdendo paulatina-
mente o seu autocon-
trol.

É considerado un 
problema, cando en realidade o proble-

ma é o descoñecemento e a incomprensión 
cara a estes casos. 

Unha mente abocada á superprodución 
de ideas, fantasías, ilusións e inspirada por 
futuras creacións e inventos, difi cilmente 
poida establecer conexión con temas que 
non incumben ós seus intereses, pero non 
é o único que lle pasa. Os sentimentos e as 
emocións dunha persoa con TDAH son in-
tensos e profundos. Isto inclúe explicarlle en 
que consiste a súa diferenza, os seus senti-
mentos e ansiedades, a el e á súa familia. E 
o que se pode esperar del.

Hai que observar con extremo coidado as 
angustias que pode experimentar un espírito 
profundamente sensible. Entendendo ade-
mais que esta forma de ser pode constituír 
unha difi cultade en tanto non logre canalizar 
as súas capacidades e potencialidades pero 
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se se lle proporciona o ambiente propicio e 
as ferramentas que demande pode superar 
as expectativas unha vez avaliadas as súas 
inclinacións.

Poñelo sobre aviso acerca dese motor que 
posúe, de máis revolucións das que o seu 
corpo pode manexar. Esta enerxía ou forzas 
xeradoras de entusiasmo e impulso provo-
can desilusións igualmente profundas ante 
os obstáculos e o consecuente abandono 
do obxectivo proxectado. É imprescindible 
conversar sobre iso co neno ou adolescente, 
como unha maneira de alertalo ou previlo, 
sobre o que pode chegar a sentir. E como 
canalizalo.

Distintos estudos realizados revelan que 
o teñen entre un 5-10% dos rapaces, sendo 

tres veces máis frecuentes nos varóns, pero 
que convivirán con el sen problemas graves 
ata a súa madurez, na que terán manifesta-
cións persistentes nun 50% dos casos.

O TDAH é un factor hereditario (75% dos 
casos). Un tratamento a tempo consegue a 
remisión total nun 15% dos pacientes.

Aínda que se teña o défi cit de atención, 
non se teñen porque acurtar as metas, ha-
bendo personaxes moi famosos coa dita sín-
drome: Thomas Edison, Leonardo da Vinci 
ou Albert Einstein.

Carmen Otero Rodríguez
Miguel Rico Repiso

Daniel Sánchez López
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Nos xornais, anuncios; na televisión, anun-
cios; na rúa, anuncios; na rede, anuncios. 
Cada vez máis e máis. Ofertas, baixadas de 
prezos, produtos de menor custo. Consumis-
mo. Todos queremos de todo, sen pensar no 
que iso supón. Optamos por produtos inne-
cesarios, dos que na súa maioría poderíamos 
prescindir. Parece que non lle damos valor 
ás nosas pertenzas, ata que pensamos que 
podemos quedar 
sen elas, entón 
non podemos vi-
vir sen elas. Aín-
da así queremos 
outras, máis bo-
nitas, novas, non 
importa se non 
teñen utilidade.

O máis impor-
tante é que nos 
entre polos ollos, 
que pareza algo 
extraordinario, 
impecable, algo 
do que ningún 
ser humano poida prescindir. Xa non serve 
a idea que transmite a canción do oso Baloo 
de buscar o máis vital, senón: para que que-
res eses cartiños no peto? Merca isto, iso e 
aquilo.

Malo será, en total por mercar unhas 
deportivas corenta euros máis caras pero 
dunha marca máis prestixiosa, non hai pro-
blema; por riba, quedaremos mellor diante 
dos colegas.

Se todo o mundo fi xese así, tódolos rapaci-
ños do terceiro mundo terían que traballar por 
catro pesos para as grandes internacionais. 
É unha mágoa, pero así non van estudar, co 
horrible que é iso.

E o peor é que se lle fai caso. Se é que nos 
dá o mesmo a utilidade do obxecto con tal 
de ter cantas máis cousas mellor. Pero, que 
lle imos facer, se na actualidade é mais caro 
arranxar cousas que mercar outras novas? A 

reciclaxe só lles ten que preocupar aos eco-
loxistas, non?

Penso que nos estamos a converter en bo-
necos sen miolos, que os de arriba pensan por 
nós coa idea de mercar, mercar e mercar.

O único que discuto é o comprar por com-
prar en lugar dun consumismo intelixente, 
que para todo hai algo intermedio. A cousa 

non é comprar 
porque pense-
mos que todo 
sería xenial se 
houbese de todo 
ó noso redor, que 
así seriamos moi-
to máis felices 
e que todo sería 
máis cómodo. 
Non, o importan-
te é mercar o que 
preciso, e non o 
que quero, e así 
poderemos valo-
rar o que temos, 
o esencial.

Como xa dixen, case nunca reparamos 
nas consecuencias que ten para o medio 
ambiente ou para outras persoas as cousas 
que compramos. Todos sabemos que hai ra-
paciños e rapaciñas que traballan para enor-
mes empresas en condicións infrahumanas 
e cobran unha miseria. Pois a nós iso parece 
non afectarnos. Tamén hai que recoñecer que 
o que quere axudar ten as cousas bastante 
complicadas. O comercio xusto aquí non se 
sabe o que é, ou mellor dito, non vale para 
nada, só é máis caro.

Un comercio responsable é cousa de 
todos, pois parece que cada vez se está a 
estender máis a idea de que os pais teñen 
que lles comprar aos fi llos de todo porque 
é a súa obriga. Parece que en vez de ir cara 
adiante retrocedemos. Isto no se facía hai 
cincuenta anos.

Alba Aminata Faye Pérez. 4ºB 

CONSUMISMO



15

Fixemos un estudo polos diferentes cursos 
da ESO onde obtivemos resultados que nos 
deixan ver os hábitos de lectura, os xéneros 
literarios máis lidos e os temas preferidos 
para ler; a un total de 268 persoas. Saíron os 
seguintes datos:

Canto len os alumnos?

9%

69%

22%

Alumnos que non len nada

Alumnos que len libros obrigatorios

Alumnos quelen por gusto propio

Neste gráfi co amósase a porcentaxe do 
hábito de lectura dos alumnos.

Aquí vemos que a maioría da xente só le 
o que os profesores lle mandan na clase, que 
sumando ás persoas que non len absoluta-
mente nada, só queda sobre un 29% que le 
pola súa conta.

Os alumnos non participan en clubs de 
lectura, pois só dez alumnos dos enquisados 
participan nalgún.

O que indica que poucos alumnos ven a 
lectura como algo ao que dedicarlle tempo 
de lecer, o que non fan con cousas como os 
deportes, a música, internet...

Se os alumnos tivesen que ler, obsérvase 
o pouco éxito da mañá para facer esta acti-
vidade. A tarde tamén é pouco escollida, así 
vemos que a xente non considera a lectura 
como unha actividade de lecer e esencial para 

a nosa formación. O 71% prefi re ler pola noite, 
a mesma porcentaxe dos que non len nada 
ou len só o obrigatorio. Isto amósanos que a 
xente deixa a lectura para a fi n do día, para 
ver se ao fi nal consegue non ler.

momento de lectura

6%

23%

71%

maña tarde noite

Tamén observamos que a máis da metade 
(145) gústalle ler libros dos que se fi xeron 
películas. A 89 destes alumnos (61.4 %) gus-
toulles máis o libro, o que demostra que as 
películas baseadas en libros son peores ca 
estes, incluso para xente que non adoita ler. 
Isto vén dado porque a infl uencia da publici-
dade leva a ler máis libros coñecidos polas 
súas películas, porque os estamos vendo 
continuamente en carteis, medios de comu-
nicación...

Aínda que os alumnos len pouco, cando 
len adoitan rematar os libros. Son moi poucos 
os que nunca os acaban, como nos amosa o 
gráfi co da esquerda.

114 alumnos falaron algunha vez dun libro 
cos seus compañeiros, isto fainos ver que 
a lectura está máis presente nas vidas dos 
adolescentes do que se cre, pero sería des-
exable que a porcentaxe fose maior e que se 
lese moito máis.

A LECTURA NA ESO
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Rematan os libros?

13%

34%

53%

nunca as veces sempre

Moi poucos alumnos len libros que non 
sexan novelas, como ensaio, teatro, poesía... 
Só son 24 de 268, o que vén dicir un escaso 
8%.

Isto é porque a novela é o xénero máis 
cómodo e sinxelo para ler a persoas que non 
están acostumadas a facer esta actividade. 
Así non teñen que profundizar nin refl exionar 
sobre os libros.

Que idioma prefieren para ler? 

25%

30%

45%

galego castelan indiferente

En canto aos idiomas, ao galego prefíreno 
61 alumnos mentres que ao castelán 77. Ao 
resto (120) élle indiferente. Apreciamos que 
os dous idiomas son practicamente igual de 
escollidos para ler. Isto refl icte que o confl ito 
lingüístico é inexistente e que unicamente é 
unha creación.

A xente mercaría máis libros se estes fosen 
máis baratos, pois sacando aos que non len 
nada case a metade adquirirían máis libros 
das tendas. Por iso o 80% destes alumnos len 
libros en internet.

Que autores prefiren?

11%

13%

10%

66%

galego castelan

estranxeiro indiferente

En canto aos autores, a case tódolos enqui-
sados élles indiferente a súa procedencia; aos 
que non lles dá igual, repártense de maneira 
case semellante entre galegos, casteláns e 
estranxeiros.

Só 80 alumnos (30%) se lembran do nome 
dos autores aos que len, o que demostra o 
gran desinterese pola lectura nestas idades. 
46 len libros de autores estudados na clase, 
sen contar, por suposto, os libros que lles 
mandan na clase.

Falando de xornais, 39 alumnos len diver-
sidade de seccións, pois 60 só len os depor-
tes.152 len revistas, e destes, 105 cómpranas 
habitualmente.
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Peor ca ler é escribir, 
pois só o 25,7% escribiu cal-
quera tipo de texto, sexa un 
artigo, conto, microrrelato... 
por gusto propio.

Tamén recollemos os 
datos que indican que habi-
tualmente usan a biblioteca 
do instituto o 16,8%, é dicir, 
45 alumnos.

Por último poñemos 
unha serie de libros bas-
tante coñecidos entre a 
mocidade para ver o gran-
de éxito que teñen algúns 
libros.

Como conclusión xeral 
destácase que aínda que ler 
é imprescindible para a nosa 
formación cara ao futuro, 
os alumnos da ESO non o 
perciben así e non o teñen 
como actividade habitual do 
día a día.

Por iso cómpre un gran-
de achegamento aos libros 
dende curtas idades para 
mellorar a formación da 
poboación nova.

ALEXANDRE LOUZAO CARREIRA E 
HUGO GARCÍA BREY, 4º ESO B

0

20

40

60

80

100

120

Harry Potter Crepusculo O principiño Kamasutra O quixote

0

20

40

60

80

100

120

140

160

corazón humor deportes porno outras 

Que tipo de revistas se len?

FAX - REGALOS

FOTOCOPIAS - PAPELERÍA

PRENSA

Rúa de Dublín, 4 (local 3)
Teléfono / Fax: 981 58 86 82

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA



18

A LINGUA DO FUTURO
Todas as linguas se adaptan aos tempos. 

Mais agora as linguas evolucionan a pasos de 
xigante. Estamos a vivir unha nova revolución 
dos idiomas.

O primeiro SMS da historia foi enviado en 
1992; hoxe en día envíanse uns 7000 millóns 
ao día en todo o mun-
do. Ademais, a estas 
mensaxes súmanse 
as enviadas a través 
do correo electrónico 
e os distintos tipos de 
“Chat” (Tuenti, face-
book, messenger…). 
Isto é posible agora, 
coas novas tecno-
loxías. Antes pouca 
xente podía permitir-
se un teléfono móbil, 
e agora considérase algo imprescindible nas 
nosas vidas.

Moitos fi lólogos e lingüistas estudan as 
consecuencias e as características da evolu-
ción lingüística producida por estas innova-
cións; ata se crearon dicionarios para SMS; 
un deles, no ámbito do castelán, foi chamado 
Exo x ti y xra ti.

As consecuencias desta evolución son 
moitas:

• A perda da lingua escrita, que cada vez 
se parece máis á lingua oral.

• A aceptación do erro ortográfi co e lin-
güístico, permitindo unha lingua máis 
rápida e simple.

En cambio, as características destes cam-
bios non son tantas:

• O uso abundante do "x" para substituír 
palabras.

• A desaparición das vogais.

• A aparición de “emoticonos” e números 
para simplifi car a escrita.

• O uso do “k” ou do "q" para substituír o 
"c" e o "qu".

Por exemplo:

• Xq nn qedams n insti kn Karlos? (Por 
que non quedamos no instituto con Car-
los?).

• nn m levo bn kn el e nn podo ir xq vou o 
cine kos meus. (Non me levo ben con el 

e non podo ir porque 
vou ao cine cos meus 
amigos/compañei-
ros).

As novas tecno-
loxías van asociadas 
á linguaxe xuvenil, 
que engade outras 
moitas característi-
cas:

• Creación de su-
fi xos populares: -eto/-

eta (careto, ordenata, segurata...). Vaia 
careto que tes hoxe!

• Abreviaturas especiais: fi nde (fi n de se-
mana), compis (compañeiros), etc.

• Desenvolvemento dos sinónimos en 
campos relacionados co ligue, ocio, be-
bida...

E o máis importante de todo é, debemos 
actuar ou non? Xa existen defensores por 
cada bando. Historiadores e lingüistas di-
vídense en distintas opinións; uns din que 
a lingua debe continuar coa súa evolución; 
outros din que a debemos conservar como 
sempre.

Nós sentímonos máis cómodos utilizando 
esta linguaxe, sempre e cando corresponda. 

Que non nos entenden os adultos? Nós 
pensamos que tampouco é tan pechada, cun 
pouco de esforzo poderían entendernos.

Que empobrece a lingua? É certo que pode 
ser unha linguaxe moi reducida, pero segun-
do vaiamos aprendendo co estudo e a prácti-
ca, a nosa lingua irase enriquecendo porque 
máis que un empobrecemento pensamos que 
é unha adaptación ás novas ferramentas: mó-



19

FRONTEIRAS LINGÜÍSTICAS
Un dos maiores obstáculos para o enten-

demento global é o idiomático.

Hoxe en día, para que a información sexa 
máis accesible a todo o mundo existen gran-
des buscadores como Google, capaz de tradu-
cir 52 linguas en máis de 2500 combinacións 
posibles, e incluso outros 
como Bing, capaz de tradu-
cir 20 linguas, e Yahoo,11.

No caso de Google, gra-
zas ao seu poderío na po-
tencia de cálculo, chegou 
a milleiros de ordenadores 
nos que fai posible traducir 
de maneira automática, 
universal e gratuíta no ins-
tante.

Esta capacidade de tradu-
ción automática creou nego-
cio para empresas especia-
lizadas, como é o caso de 
Lucy Software, un tradutor 
automático para as empre-
sas que procesa a informa-
ción, debido á incapacidade 
do ordenador para entender a linguaxe, para 
interpretar os contidos cun menor número 
de erros.

A aprendizaxe de linguas realízase por 
acumulación de coñecementos, pero para 
internet isto non é un impedimento, debido 
á súa gran capacidade de almacenamento 

de información. Este soporte permítenos 
optar por dous sistemas de corrección: un 
é o artesán, é dicir, realizar este traballo 
manualmente, ou o algorítmico, que busca 
averiguar por que se chegou a esta conclusíón 
nese contexto.

Indubidablemente, estes metodos mello-
ran con respecto a hai unha década, malia que 
nunca poderán ser comparables á tradución 
humana. Aínda así, lingüistas cren que o éxito 
pode chegar ata o 95% entre linguas próximas 
como son as latinas, e un 80% de éxito en 
linguas coma o éuscaro ou o chinés.

bil, internet... que neste contexto precisamos 
para facilitarnos a vida cotiá.

Que se vulgariza a lingua? Quizais non 
sexa tan vulgar xa que este tipo de linguaxe 
é comparable cos xeroglífi cos exipcios e os 
ideogramas chineses. Ademais cómpre dife-
renciar as diferentes formas para utilizar esta 
linguaxe axeitadamente; non podemos utili-
zar o rexistro coloquial nun texto periodístico, 
un exame, un documento ofi cial, etc.

Como conclusión observamos que a lin-
gua está viva e non podemos impedir a súa 
evolución.

E ti que pensas? Cal é a túa opinión? Elixe 
o teu bando!

Adrián López Gippini
Martín Barcala Marcote

2º ESO A
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Empresas como Automatictrans e Lucy 
Softwaree proxectos universitarios tenden 
a introducirse na especialización, tanto na 
tecnoloxía coma na metodoloxía. Isto vese 
refl ectido nos avances, como é no caso da 
tradución de voz a texto; e aínda que sexa 
máis técnico, de texto a voz.

Para non cambiar a súa fi losofía, Google 
chega co seu revolucionario compresor foné-
tico, converte os caracteres latinos aos seus 
equivalentes, tanto no hindi coma no maratí 
ou no urdú. Isto fai posible que aínda que non 
dispoñamos dos caracteres necesarios, ao 
escribilos como soan foneticamente, Google 
escribiraos de forma automática.

E por se todo isto é pouco, chegan as lentes 
Tele Scouter da empresa xaponesa Nec, que 
traducen no momento o que o interlocutor di, 
proxectándoo en forma de texto nas lentes 
coma unha película subtitulada. Xa podemos 
dicir: “ vexo o que ti dis”.

Estase a estender cada vez máis o proceso 
de globalización, o que nos fai loitar por un 
mundo sen fronteiras idiomáticas, pero este 
proceso de homoxeneización provoca que 
cada 14 días morra unha lingua.

De maneria inconsciente apoiamos as tra-
ducións a linguas asasinas, como é o caso do 
inglés, o español, o francés e o alemán, que 
poñen en perigo a máis de 2500 linguas case 
en extinción.

De acordo coa defi nición proposta pola 
UNESCO, un idioma é “vulnerable” cando a 
maioría dos rapaces o falan pero o seu uso 
se atopa restrinxido a determinados ámbitos 
da sociedade, como é un caso claro o do 
éuscaro.

Na edición do Atlas das Linguas desta 
organización, no ano 2001, o galego encon-
trábase na situación dunha lingua en perigo 
de extinción, mais na edición máis recente o 
galego xa non se encontra neste grupo . Este 

informe tamén revela que das 6000 linguas 
que hai no mundo 200 xa se extinguiron e 
seguen este camiño outras 2500.

Todo isto deberíanos facer tomar concien-
cia da que aínda que o galego non se atope 
nesa listaxe non debemos baixar a garda 
e teriamos que coidar en todo momento a 
nosa lingua, tanto no ámbito social coma 

no ámbitico político e xurídico, para que os 
nosos herdeiros poidan desfrutar tamén do 
noso gran patrimonio cultural que persistiu 
ao longo de tantos séculos.

María Vivero Requeijo. 1º BACH-A
María del Carmen Santomil Ponte.

1º BACH-B
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O Día das Letras Galegas deste ano 2010 está dedicado a un dos poetas máis 

relevantes da literatura galega de todos os tempos: Uxío Novoneyra,

quen nace o 19 de xaneiro de 1930 na aldea de Parada de Moreda, en plena 

serra do Courel, e fi na o 30 de outubro de 1999 en Santiago de Compostela. 

Coruña e Lugo. As experiencias compostelás 
determinarán a súa obra posterior, polo con-
tacto con personalidades galeguistas como 
o pintor Carlos Maside, o ideólogo Ramón 
Piñeiro e a fi gura patriarcal de Ramón Otero 
Pedrayo. Isto fomenta que, nas vacacións 
courelás dese mesmo ano, Uxío Novoneyra 
decida escribir en galego, o que continúa 
facendo entre 1953 e 1962 no mesmo lugar, 
a causa dunha enfermidade. O repouso e a 
soidade debidos á mesma desencadean o 
inicio da creación do ciclo poético courelao, 
iniciado co libro Os Eidos (Galaxia, Vigo, 
1955), escrito entre 1952 e 1954. Nesta obra 
pódense observar presenzas paisaxísticas, 
existencialistas e mesmo neotrobadoristas, 
todas elas correntes vixentes nesta etapa 
literaria e que tamén aparecerán en Elegías 
del Caurel e Os eidos 2. No caso da tenden-
cia paisaxista, a cultura galega atópase nun 
momento de grande interese pola mesma, 
interese que leva consigo un intento de ache-
gamento á propia terra, seguindo a tradición 
galeguista. En calquera caso, a presenza do 
Courel en Novoneyra vai máis alá, fai o que 
se pode denominar como metapaisaxística, 
buscando non tanto describila como atopar 
nela o trasfondo do mundo ou do propio 
individuo. 

Porén, nesta mesma etapa, o escritor parti-
cipa en actos culturais da mocidade galeguis-
ta, pronunciando valentes palabras acom-
pañadas da lectura de textos do cancioneiro 
medieval galego no recital de inauguración 
“Homenaje a la poesía gallega”, organizado en 
Compostela no ano 1957, no seo da represión 
ditatorial do momento.

UXÍO NOVONEYRA. Vida e obra

Uxío Novoneyra pertence á segunda xe-
ración de posguerra, á dos anos cincuenta, 
coñecida tamén co nome de Xeración das 
Festas Minervais. Así, compartirá cos seus 
compañeiros diversas preocupacións e ex-
periencias. Non obstante, o autor posuirá 
un marcado individualismo na súa creación, 
na arela de atopar a linguaxe máis precisa, 
coincidente coa forma máis depurada, carac-
terística da súa obra, concentrada e relativa-
mente breve. 

O poeta vén ao mundo no seo dunha fami-
lia labrega acomodada, nun marco xeográfi co 
courelao onde pasará a súa nenez e mocida-
de. A terra natal, coa súa paisaxe e cos seus 
tradicionais modos de vida, deixará unha 
pegada imborrable na súa futura creación 
poética, esencialmente telúrica. Sucederá 
o mesmo cos convulsos anos trinta, cuxo 
ambiente será a base de inspiración da súa 
poesía cívica.

No ano 1945 trasládase a Lugo para estu-
dar bacharelato, que remata en 1948. Neste 
período escolar, coñece ao compañeiro de 
xeración Manuel María, como xa o fi xera con 
María Mariño Carou. Posteriormente, entre 
1949 e 1950, Novoneyra reside en Madrid, 
onde estuda Filosofía e Letras. A cidade é un 
lugar de formación cultural, en parte autodi-
dacta, onde senta as súas bases ideolóxicas 
e políticas. Alí publica dous poemas en cas-
telán (do libro inédito De las cosas) na revista 
Bengala e dá o seu primeiro recital poético en 
aulas universitarias.

En 1952 regresa a Galicia para facer o 
servizo militar en Santiago de Compostela, A 
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Non obstante, a súa estancia en Galicia 
non era defi nitiva. Entre 1962 e 1966 reside 
de novo en Madrid. Alí traballa nos medios 
de comunicación relacionados sempre coa 
poesía. Ademais, establece unha relación coa 
vangarda artística dos membros galeguistas 
do grupo Brais Pinto. Entón, entre 1962 e 1965, 
Novoneyra escribe a serie poética Elegías de 
Madrid, que conformará o libro (en versión 
bilingüe galego-castelán) Elegías del Caurel 
y otros poemas xunto con outras series ante-
riores: Primera verdad y tiempo con nombres 
(1953-1957) e Elegías del Caurel (1958-1961; 
Rialp, Madrid, 1966). É nos anos sesenta, 
como consecuencia do contacto co ambien-
te de optimismo revolucionario do último 
tramo do franquismo, cando comeza unha 
marcada tendencia político-social que cultiva 
ata mediados da década dos setenta. Aínda 
que afastada do socialrealismo, coloquialis-
mo ou prosaísmo, a súa obra leva implícito 
o desexo de comunicación, a linguaxe clara 
e a mensaxe directa, máis propia do clásico 
Pondal que da creación de Celso Emilio Fe-
rreiro. Unha tendencia de poesía cívica que 
manifesta en distintas homenaxes, como a 
de Luís Seoane.

En 1966 o poeta retorna de novo ao Courel, 
debido á enfermidade dos seus pais, que 
falecerán nos anos seguintes. Uns anos nos 
que coñece a Elba Rei, coa que casa en 1973. 
Da dita unión nacerán tres fi llos, Branca-Petra, 
Uxío e Arturo, cos que residirá ata 1983 entre 
o Courel e Lugo. Nesta etapa engade diversos 
poemas de trasfondo político e ambiente 
courelao posteriores á obra xa publicada 
Os eidos, o que dá lugar ao libro Os eidos 
2, (Galaxia, Vigo, 1974), dedicada á memoria 
dos seus pais e de María Mariño. No seu 
seguinte libro, Poemas caligráfi cos (Brais 
Pinto, Madrid, 1979), aparecen conxugados 
o político e o gráfi co, relativo á vangarda 
pictórica en torno ao grupo Brais Pinto. 

A comezos da década dos oitenta, Uxío 
Novoneyra maniféstase xa como un poeta 
consagrado, non tanto polo seu tratamento 
na Gran Enciclopedia Gallega como polo que 
leva a cabo a crítica. Por outra parte, tamén 

comeza a depuración do seu ciclo courelao, 
publicando Os eidos. Libro do Courel en 1981 
e sucesivas reedicións do mesmo, posuidoras 
de comentarios críticos de moi diversas au-
ditorías e un glosario feito polo propio poeta, 
ademais dun caligrama, unha partitura ou 
diversos retratos.

No ano 1983 instálase definitivamente 
en Santiago de Compostela, onde exercerá 
a presidencia da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega ata a súa morte. Daquela 
comeza unha reagrupación temática da súa 
obra. É o caso de Muller pra lonxe (Depu-
tación de Lugo, Lugo, 1986), onde reúne na 
colección Gran Lugo de Nebra os poemas eró-
ticos e amorosos, acompañada dun epílogo 
crítico do poeta Claudio Rodríguez Fer; ou os 
de temática política na colección Vento que 
zoa de Do Courel a Compostela 1956-1986, 
cunha relación de textos críticos de diversos 
autores. Ademais, publícase unha versión 
bilingüe galego-eúscaro da serie courelá, 
na que se ausentan os elementos políticos 
e eróticos, Bazerrak/ Os eidos I e II. Na etapa 
posfranquista, na década dos oitenta, cóm-
pre destacar un novo xiro na poesía de Uxío 
Novoneyra. Unha viraxe tras a apertura cara 
a unha linguaxe máis complexa e unha am-
pliación tanto temática como estilística, de 
cara á corrente erótica do momento ou a nova 
interpretación simbólica do mar e da terra, en 
camiño dunha mensaxe máis agochada e un 
maior escepticismo en relación á realidade.

Ao comezo da década dos noventa reedíta-
se o ciclo courelao, Os eidos, engadindo só un 
poema á anterior. Unha edición pertencente 
á Colección Biblioteca das Letras Galegas, 
que contribúe á consolidación de Novoneyra 
como escritor en lingua galega, ao igual que 
sucede con obras que estudan a súa poesía. 
Reedita tamén a colección Merlín de Familia 
de Elexías do Caurel e outros poemas. Non 
obstante, nos noventa dá a coñecer unha 
nova face de creador, publicando dúas obras 
de literatura infantil, O cubil do xabarín e 
Gorgorín e Cabezón, ambientados ambos 
no Courel. 
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Despois dun silencio creador, roto pola 
aparición dalgún poema ou unha nova edi-
ción de Os eidos, o escritor publica Poemas 
da doada certeza i este brillo premido entre as 
pálpebras, de autoría individual. Reaparición 
que se completa cunha nova creación, un 
poemario de temática compostelá e autoría 
colectiva, Camelio xaponés. Ademais, no seu 
último período prodúcese a publicación de 
Libro de Rotas/Ameto Mítico (obra inédita á 
que se tiña 
referido o 
autor) que 
aparecerá 
p ó s t u m o 
co título de 
Arrodeos e 
desvíos do 
Camiño de 
Santiago e 
outras ro-
tas (Hércu-
les Edicio-
nes, A Co-
ruña, 1999). 
Unha eta-
pa na que 
regresa á 
t rad ic ión 
temática e 
formal, aos 
metros e 
composicións populares, en homenaxe ao 
mundo labrego, creador e conservador da 
lingua. Abundan os motivos existenciais, en 
relación á paisaxe, á tradición e a historia, 
mais tamén o tema social e político. 

Uxío Novoneyra morre o 30 de outubro 
de 1999 en Compostela, e é enterrado en 
Lugo, despois de diversas homenaxes e da 
publicación dunha última entrega de literatu-
ra infantil, Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín e 
dúas poéticas: Betanzos: Poema dos Canei-
ros e Estampas e Onde só queda alguén pra 
aguantar dos nomes. 

De calquera maneira, Uxío Novoneyra con-
verteríase nun dos grandes da poesía galega, 
coa súa personalidade refl ectida no estilo 

propio. En relación á linguaxe que utiliza, na 
súa traxectoria cohabitan a expresión popular 
e a vangardista, así como outras moitas pecu-
liaridades que determinan unha escritura moi 
persoal, coma os dialectalismos (iste, vein ou 
nebra) ou o simbolismo gráfi co. En defi nitiva, 
a heteroxeneidade é a característica máis 
notable que, de feito, o poeta defende, mani-
festando a radical fi delidade coa oralidade na 
creación e non coa homoxeneidade da expre-

sión nor-
mativ iza-
da, pouco 
fl exible. De 
aí, a conti-
n u a  p r e -
senza de 
trazos da 
variedade 
oriental do 
galego pro-
pio da zona 
c o u r e l á , 
así  como 
a procura 
da maior 
expresivi-
dade po-
sible, con-
seguida a 
través do 
f o n o s i m -

bolismo (sempre presente: “longuismo la-
bio lingua lambe lua”; en concreto, na fi gura 
do lobo) ou os silencios. Cómpre destacar o 
intento de fuxida da letra impresa, na arela 
de atopar a efusividade expresiva mediante 
a escritura caligráfi ca nos seus poemas, moi 
característica de Novoneyra (Lémbrese o títu-
lo Poemas caligráfi cos). Tamén o é, como xa 
se mencionou con anterioridade, a linguaxe 
sintética, a expresión do esencial, limitándo-
se ao imprescindible no poema, o que, en 
ocasións, desemboca no conceptualismo e 
na linguaxe implícita, na complexidade, no 
escrito extremadamente curto (mesmo dun 
só verso: “Chove pra que eu soñe” ou “Bai-
las e fasme libre”) ou, ás veces, a ausencia 
de palabras (“Ramón Piñeiro de Láncara en 
Compostela/peito só da patria teima-vela”). 
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Polo tanto, cobra importancia o recurso do 
silencio, que se expresa na escrita mediante 
espazos en branco ou puntos suspensivos 
nos poemas.

En relación á temática é preciso resaltar a 
importancia da temática telúrica, a existencial 
e a socio-política que, en ocasións, aparecen 
fundidas nun mesmo poema ou integradas 
en binomios. No caso da primeira, a referi-
da ás “cousas”, é, sen dúbida, a primixenia 
na poesía de Novoneyra, e a que contribúe 
especialmente ao seu carácter totalizador. 
Un núcleo temático cunha importante faceta 
cósmica, a comunicación da indivualidade co 
universo, o ser humano inmerso na plenitude 
harmónica da natureza, nun estado de ausen-
cia que o sitúa á marxe temporal da realidade 
(“Levein os ollos pra serra/i esquecinme da 
alba de min e delas/que anque iban e viñan/i 
anque oía non oía [...]”). Mais no aspecto te-
lúrico tamén está presente unha dimensión 
máis concreta, nas cousas da vida cotiá do 
Courel, o seu contorno, a súa paisaxe, a fau-
na, a fl ora, os ríos, as montañas e vales, así 
como os continuos topónimos, as estacións, 
o tempo atmosférico... a poesía alusiva, con-
templativa, evocativa, enfática da natureza da 
terra natal. Unha natureza que, moitas veces, 
é personifi cada e animada, comunicándose 
coa angustia existencial da voz poética (“Ollo 
o ceo mouro cun medo antergo/torna a abella 
ó trobo./A anduriña cingue o voo./Van as ne-
bras do trono nun son agoreiro[...]”) ou a súa 
felicidade. Sen esquecer o soño, un mundo ao 
que se chega desde a ensimesmación e a con-
templación, un soño ao que a natureza invita 
(o xa mencionado “Chove pra que eu soñe”), 
confundindo ao individuo coas cousas (“Esta 
auga da presa/son eu ou é ela?”).

Así é como a dimensión existencial, e 
mesmo a social, están integradas na visión 
telúrico-cósmica, o eu e o nós, nas cousas. 
Deste xeito, as terras da Galicia (do Courel a 
Compostela) atópanse inmersas na soidade, 
como o humano na natureza, da que reivin-
dica a protección, invitando á protección 
da identidade galega (“e ti Galicia a durar/

anque se funda o lousado/e caia a neve no 
lar [...]”). Así, o poeta preocúpase por Galicia, 
cun sentimento nacionalista que vai ata o 
interese universal pola propia terra, como se 
manifesta en Letanía de Galicia, cuxos últimos 
versos se dirixen á opresión das clases popu-
lares galegas, co optimismo revolucionario, 
populista e marxista do Uxío Novoneyra dos 
anos sesenta e setenta. 

De calquera xeito, a dimensión social e 
existencial atópase presente na concepción 
de que a persoa está integrada na amplitude, 
nunha especie, nun pobo, nunha familia, no 
sentir dunha etnia que habitou as terras gale-
gas (“Cabalgando calado/por terras tan suas 
que ó velas/xa non sabe si olla ou nembra/
vai o camiñante co seu soño”), no pasado 
que deixou unha herdanza que conservar no 
futuro. Non obstante, a persoa tamén posúe 
un sentir propio, a existencia, a dimensión 
fi losófi co-existencial de Novoneyra na que a 
soidade, a angustia pola morte (“Estoun solo 
como un lobo/oulando cara a noite. /Angustia 
de morte./Arelanzas de louco!”) son compen-
sadas polo enriquecemento do amor (“Eu ás 
veces quédome sin nada./Sin o deus ó que 
erguer pregos/acóllome á tua ollada [...]”).

En defi nitiva, pódese encadrar a Uxío No-
voneyra como un clásico da poesía galega. 
Unha poesía que camiña entre a tradición 
popular de Galicia e a vangarda, un abano 
que comprende a temática telúrica, a exis-
tencial e mesmo a política, todas elas dende 
unha visión moi persoal. De feito, é esta a 
que se presenta no estilo novoneyrano, no 
seu particular modo de transmitir, mediante 
a escritura, os sentimentos agochados nas 
palabras. Palabras que verten dende a dor 
ou o pesimismo ata a felicidade e plenitude, 
pasando polo anhelo de liberdade do indivi-
duo e da terra propia, da natureza ao soño, 
do Courel a Compostela.

Elia Álvarez Coiradas
2ºBACH A 
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—A que idade empezou a ter interese pola actividade 

literaria? De que maneira repercutiu ese interese para 

que vostede empezase a escribir?

—Comecei a escribir versos aos 18 anos -estu-
dante en Lugo, 1948- e simultaneamente a 
interesarme pola Literatura. Máis ben pola Poe-
sía. A paixón pola Poesía excede o puramente 
literario. Está avalada por non sei que prestixio 
dun mester máximo e suprema dignidade, úni-
co ensoño que pode soster unha entrega tan 
continua e total. Quizais ligada á Beleza como 
esixencia de Eros. Como buscando ser mere-
cente do amor.

—Cando era rapaz, ¿que quería ser de maior?

—Quería ser mozo. Supoño que ao non saber 
doutro tipo de vida, querería ser mozo labrego: 
labrador, cazador, pastor e amante na serra vas-
ta e profunda, amparadora e perigosa, que era 
para min aínda un mundo como ilimitado.

—No seu futuro, ¿os desexos dos seus pais infl uíron 

sobre vostede, ou tivo total liberdade para elixir como 

quería que fose a súa vida?

—Déronme a máxima liberdade, xa que tam-
pouco eu era un desherdado como non fose 
no interior. Tanto que logo cando morreu o 
meu pai e quedaba só velándoo, repetíalle en 
silencio: “Grazas pola Liberdade! Grazas pola 
Liberdade!”.

—Que momentos do día prefi re e escolle para escri-

bir?

—Tiña unha sensibilidade para o ambiente exte-
rior como a pode ter un animal desenvolvido ou 
un home primitivo que aínda non tivese deus, 
amparo nin temor remoto. E que o lera todo 
no aire. E non tivera que desentrañar máis ca 
o que tiña diante preto dos ollos e da mirada 
interior, fundidas ambas até fundírense os dous 
espazos.

—O tempo climatolóxico infl úe sobre o seu estado de 

ánimo e, polo tanto, nos seus traballos?

—Ao un sentilo, o silencio perde o nome e é un 
inefable acollemento, un niño tecido cos fíos das 
abolidas distancias de todas as cousas presentes 
no intre longo.

A poesía é coma ese amosarse do xeito visible-e-
oculto do Mundo e da Vida que un pode catar e 
gardar na palabra. Algo coma unha revelación 
que todos senten e que poucos transmiten. Non 
o conseguen moitos pretendidos poetas e si, en 
cambio, as xentes comúns cando fan lingua. Aín-
da que eu creo que todo aquel que realmente 
descobre faise dono nese intre da palabra xusta 
para dicilo, aínda que logo a perda. Só os pedan-
tes están seguros de sostela sempre. Os que eles 
non dan son xeitos xeados polo convencional 
do idioma. Por iso non se pode escribir poesía 
en Lingua estritamente normativizada, por máis 
que Galaxia e non sei que outra entidade con-
voque concurso invitando a facelo.

Fun bastante famoso na primeira mocidade, 
cando máis gusta selo. A fama obriga, mais 
algo adormece tamén. E tamén responsabiliza 
de máis e igualmente paraliza. Pero para que 
esgotar todas as posibilidades. Ao longo e ao 
cabo máis ca a obra lémbranse os soños. Tanto 
coma o conseguido, fixemos noso o soñado. E 
en canto á fama, á sona, hai famas baleiras.

Tiven sempre unha gran paixón política. Xa era 
antifranquista aos seis anos, cando o meu tío e 
padriño, alcalde do Courel no Frente Popular, se 
escondía na miña casa e me cortaron os falanxis-
tas, téndoo posto a punta de navalla e levaron o 
meu xersei vermello e o fixeron cinacatos na vila. 
Primeiro a paixón republicana, logo a paixón 
comunista, logo a paixón nacionalista e sempre 
a paixón da liberdade por riba de todo.

A miña vida non foi totalmente á miña medida, 
pero se non fose como foi tamén eu sería outro. 
Seguín a miña vocación e deille vagar ao meu 
soño e logrei claudicar o menos posible para 
as ocasións que tiven. O mesmo ensoño axu-
doume.

(sigue)

ENTREVISTA A UXÍO NOVONEYRA
Esta entrevista foi publicada no número 1 de Xeada en maio de 1992.
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Tiven unha forte crise relixiosa aos 17-18 anos. 
E logo a poesía religoume co Mundo e a Patria-
Lingua co meu propio pobo e cos antepasa-
dos. Fóra delas non teño certeza para outra 
relixión.

—Se tivese un poder supremo, ¿que faría co mun-

do?

—Cambialo ata conseguir que non sempre de-
cida o simple poder e que non sexa a Historia 
como un pesadelo e un mal agoiro do Futuro.

—Considérase un home pesimista ou optimista, 

vencedor ou vencido?

—A pesar do que acabo de dicir, e sen chegar 
a ser un iluso, son dun doado entusiasmo in-
terrompido por fortes caídas. É nestas cando 
máis escribo o que puidese resultar enganosa. 
Adóitase escribir máis EN FORTE PUNTO. Máis 
ca o que se engana, o que ten e segue, CÁNTA-
SE O QUE SE PERDE, como dicía don Antonio. 
Hai unha certa propensión á elexía, que quizais 
vén dada pola solapada ou clara conciencia da 
Mortalidade.

—Cal é o seu escritor preferido?

—Tantos son, tantos poetas e trobadores nosos 
e os de tantos pobos, sen contar os outros escri-
tores, que nomear un só sería esquecer todos os 
demais que igualamente me dixeron moito da 
Terra, da Vida, da Loita, do Amor, da Soedade e 
da Morte que me fixeron vivir aínda aquilo que 
non pasei a entrever cumpridas todas as posi-
bilidades que non fun e nin serei. Moito perden 
os que non gustan Poesía. Tras ela separarse da 
Música, do Canto, esixe lectores especializados 
apor de habituados.

—Con que músico e pintor se identifi ca?

—En canto á Música, aquí non son eu o des-
habituado ou non afeito. A xeneralidade dos 
estudantes do meu tempo carecemos dunha 
mínima formación musical. Aínda hoxe é moi 
patente a carencia dunha educación musical 
nas mocidades estudantís. É pasmoso como a 
sociedade acepta esta carencia.

Entrevista realizada por Teresa Martíns.
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“Courel dos tesos cumes que ollan de 

lonxe! Eiquí síntese ben o pouco que é un 

home” Uxío Novoneyra.

Falamos desta serra da Galiza setentrional 
e falamos de bucólica fermosura, dunha terra 
brava e natural que escandila os sentidos; 
de prados mouros e altos cumios, de xentes 
xenerosas cun dialecto da lingua morno, 
redondo e familiar, da fonte de inspiración 
de numerosos artistas; de poesía e feitizo 
agochados entre as súas ramaxes. O Courel 
é excepcional e atraínte  coma os corzos, 
os lobos e as aguias; con bosques virxes e 
montañas impenetrábeis; “seriñas da tarde” 
entre tollemerendas, carnabudos, castiñeiros,  
fervenzas... 

A maior parte da serra do Courel ocúpaa 
o municipio lucense de Folgoso do Courel 

(Esperante, Folgoso, Hórreos, Meiraos, No-
ceda, Seceda, Seoane, Vilamar e Visuña), con 
poucos habitantes en medio da profunda 
vexetación de bosque mediterráneo e atlán-
tico, como o castaño, teixo, freixo, acivro, 
abeleira, carballo… e  unha elevada altitude 
media.

“Ando a tocarlle as maos ós antepasados…/ 

Serra aberta / inmensa antiga erencia!”

A serra do Courel ten unha inmensa her-
danza de antigos sucesos históricos, que 
grazas ao escabroso contorno, protexeu ós 
habitantes da rexión. No Courel atópanse 
moitos restos arqueolóxicos: a táboa da hos-
pitalidade datada do ano 28 d.C, unha aguia 
de bronce da época romana, o Castelo de 
Carbedo (da Idade Media); castros célticos 
de Torre, Megoxe, Moreda e Vilar; a cova 

O COUREL E OS EIDOS

Moitas son as historias agochadas entre as mouras montañas do Courel…

Falamos desta serra da Galiza setentrional e falamos de
fermosura bucólica, belida natureza
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rupestre do Oso en Moreda, asentamentos 
romanos relacionados coa extracción acuífera 
e mineral… 

“Esvara a auga pola lastra/e cai na poza/  

pingoada a pingoada”

O Courel ten un clima atlántico e sofre fre-
cuentes precipitacións, que xustifi can a súa 
exuberante vexetación, e as subas habituais 
dos ríos que o percorren, entre eles- e o máis 
afamado que percorre a serra de norte a sur- 
o río Lor, con bastante variedade de fauna 
acuática.

“Primachorros brancos/ panqueixo i arma-

gueixos!”

Un panqueixo non é un prato do Courel, 
senón dunha das moitas variedades de 
fl ores que só se dan nesta serra senlleira e 
profunda, un espécime como tantos que se 
adaptan ás súas características ambientais. 
Algunhas fl ores medran nos montes adap-
tadas ó vento, outras- as tollemerendas- co-
mezan a agromar cando se pon o sol, de alí 
vén o seu nome; pois, como moitas, tómanse 
designacións de tradición oral. No intricado 
relevo existen variadas formacións boscosas 
compostas por castiñeiros, breixos, carballos, 
nogueiras, freixos, acivros, arandeiras, pior-
nos, bidueiros, teixos, sobreiras, ameneiros, 
abeleiras… Cabe salientar que na actualidade 
os antano abundantes carballos ocupan unha 
área moito máis limitada en todo o país polas 
repoboacións forestais, pero O Courel segue 
mantendo a súa vexetación case intacta, sen-
do as devesas o máximo exemplo da presenza 
do bosque autóctono na serra. Pero non se 
pode falar do Courel, que tamén é hábitat de 
labregos, sen falar dos eidos que o compo-
ñen, as plantacións de gran coma o trigo, os 

cultivos forraxeiros, os cereais, as pradarías, 
os tubérculos para o consumo humano… A 
produción agrícola, polo tanto, ten un valor 
provincial alto en relación ó conxunto de 
Galiza.

“Cotolovíos/ ouriolos tordos merleaos!/ 

Bois burdois/ pelexois!”

No Courel altérnanse especies de animais 
domésticos e salvaxes. Hai centos de exem-
plares de distintos arquetipos de animais, pro-
pios da comarca, salvaxes, coma os cervos, 
gamos, raposos, esquíos, xinetas, gaduñas, 
teixos, gabiáns, mouchos,e sobre todo xa-
barís, corzos, perdices e troitas. Tamén soen 
aparecer salmóns.

Cómpre destacar que existen moitos cotos 
de caza e pesca, que é a base da alimentación 
do Courel á marxe da produción agrícola au-
tosufi ciente e gandeira.

“A forza do noso amor non pode ser in-

utle”

E como dicía o poeta do Courel, o noso 
amor á terra non pode ser inane ante as inxus-
tizas que se cometen coa bela paisaxe da se-
rra, anegada xa por tantas canteiras de lousa 
que a cortan e destrúen especies vexetais en 
extinción e hábitats de seres vivos. 

Queda moito contra o que loitar, e polo 
que loitar. Loitar por un Courel ceibe, cunha 
longuísima tradición de poetas, escritores, 
pintores, e sobre todo labregos que protexe-
ron este magnífi co lugar onde o ser humano 
e a terra se conectan por un intre. Nas nosas 
mans está o porvir do Courel, un tesouro da 
natureza e dos nosos antergos. 

Helena Salgueiro Golán (3º ESO B)
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Interesado lector, quizais esteas pensando, 
se es alumno, que xa era hora de que alguén 
escribise sobre este tema; e se es profesor, 
poderás estar pensando: pero este alumno 
que quererá insinuar? Antes de nada, penso 
que hai que comentar que non tódolos pro-
fesores son así, 
só algúns, a 
maioría son 
boa xente.

Pois ben, 
o b s e r v o , 
baixo meu 
punto de vis-
ta, que exis-
ten moi tas 
d i f e r e n z a s 
dentro das 
aulas entre 
profesores 
e alumnos. 

En primeiro lugar penso que nós, os alum-
nos, debemos respectar os profesores e pro-
fesoras, pero tamén penso que os profesores/
as deben respectarnos. E logo, por que algúns 
profesores non o fan? Non sei se ti, alumno, 
tiveches a mala sorte de encontrarte con 
alguén así, pero eu si. Por exemplo, deume 
clase un profesor moi particular, que cando 
un compañeiro lle preguntou o que había que 
facer, o profesor chamoulle imbécil. E outra 
cousa que pasou foi que cando un alumno lle 
entregou un traballo, o que lle dixo o profesor 
foi que ese traballo só servía para limpa-lo 
cu; e teño moitas outras experiencias con 
profesores así, que, por exemplo, lle chaman 
anormal ó alumno porque non sabe facer un 
exercicio correctamente. Pero eu penso que o 
peor de todo é que, se llo vas contar a outro 
profesor, este non o cre ou pasa de ti e quedas 
peor do que estabas. É máis, se os alumnos 
lle faltamos ó respecto ó profesor, póñennos 
un parte, pero cando nos faltan a nós, temos 
que morde-la lingua e aguantarnos.

Outra cousa da que me dei conta é que a 
nós, na clase, non nos deixan dicir tacos, e 
eu pregúntome: alumnos, cantas veces oístes 
dicir algún taco ó profesor/a? Non sei vós, 
pero eu moitas veces. E que pasa se o dicimos 
nós? Pois xeralmente bótannos da clase.

Ademais, outra cousa que me im-
presionou é que, por exem-

plo, o profesor/a 
da terceira hora 

diche que ti-
res a goma 
de mascar 
á papeleira, 
e logo vén 
o profesor/a 
da  cuarta 

hora  mas-
cándoa. A ver 

se nos poñe-
mos de acordo, 

non si? As nor-
mas non son para todos igual? É como se 
un policía puxese multas por ir con exceso 
de velocidade e, porén, vai pola autoestrada 
a 160.

E non sei se vos pasaría algunha vez, pero 
hai algún profesor que che conta como debe 
comportarse a clase en todo o ano ou conta 
a súa vida, e non dá materia ou a dá á súa 
maneira, e chega o seguinte ano e encóntraste 
cun/ha profesor/a distinta que esixe máis, e 
ti non sabes nada por culpa do profesor do 
ano anterior?

Unha información adicional que penso é 
que é absurdo a prohibición dos móbiles no 
instituto. O móbil é un aparato que, ben em-
pregado, é moi útil; por exemplo para mira-la 
hora, anotar na axenda os exames e activi-
dades... Só deberían de prohibir os móbiles 
á xente que de verdade o merece!

Joel Vidal Pérez.
4º ESO B

DIFERENZAS ENTRE PROFESORES
E ALUMNOS

n así, 
a 

 

 
u 
s-
s-
s 
s 
s 

Ademais, outra cousa q
presionou é que, 

plo, o
da te

dic
re
d

o
d

h
cán

se 
mos



30

Vicente Ferrer (Barcelona, España 1920 

- Anantapur, India 2009)

Hoxe en día, nunha sociedade domina-
da polos cartos, o engano e o egocentris-
mo, custa crer que un home deixase unha 
privilexiada vida nun país desenvolvido e 
lla entregase case por completo á xente 
máis necesitada, constituíndo un exemplo 
de humildade, amor polos demais e, sobre 
todo, humanidade. O seu nome é Vicente 
Ferrer, e foi a persoa que creu na erradica-
ción da pobreza.

Os seus pais, nacidos en Gandia, na 
Comunidade Valenciana, dedicábanse ao 
comercio de froita e verdura. Vicente naceu 
en 1920 en Barcelona. Máis tarde traslado-
use a Calella del Mar, onde o rapaz pasaría 
a súa infancia cos seus irmáns. Cabe des-
tacar que, xa desde pequeno, tivo sempre 
o desexo de axudar aos demais.

No 1938, durante a Guerra Civil, con 18 
anos foi chamado a fi las republicanas. Cando 
a guerra rematou foi á universidade e estudou 
Dereito. Quería ser avogado para defender 
causas xustas. En 1944, Vicente Ferrer deixou 
a carreira de Dereito para entrar a formar parte 
da Compañía de Xesús. Estaba convencido de 
que podería prestar máis axuda aos pobres 
estando nunha orde relixio-
sa. Sempre creu nas palabras 
de San Ignacio “O que para 
os demais é heroico, para 
nós debería ser ordinario” e 
na idea de non poñer límites 
á hora de axudar aos demais, 
traballar a favor das persoas 
excluídas e de loitar por un 
mundo mellor.

Despois de máis de 10 anos de estudo den-
tro da Compañía de Xesús foi de misioneiro á 
India para completar a súa formación. Sempre 
lle fascinara este país asiático e agora tiña a 
oportunidade de poñerse en contacto coas 
súas xentes. Para el, o concepto de “facer o 

ben” abarcaba todas as relixións e fi losofías 
e centrou sempre o seu traballo no ámbito 
social máis que no estritamente relixioso. 
En1956 foi ordenado sacerdote e enviado á 
cidade de Manmad, na India.

Unha vez alí decidiu coñecer ás xentes, 
saber das súas necesidades e gañarse a súa 

confianza, tratando de dar 
solución ao sufrimento dos 
máis pobres. Puxo en marcha 
un sistema de traballo que 
espertou conciencias e xerou 
un gran movemento de soli-
dariedade que consistía en 
darlle a un campesiño unha 
pequena axuda económica e 
o asesoramento técnico ne-

cesario para obter auga para os cultivos. Ao 
fi nal, cada o campesiño devolvía o prestado 
(sen intereses).

Propiciou proxectos para a escavación de 
pozos, canalizacións, construción de dúas 
escolas, un hospital e dúas residencias para 

“A acción contén en 

si toda a fi losofía, 

todo o universo e ao 

mesmo Deus.

VICENTE FERRER
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alumnos, que xa eran case 
un millar. Abandonou os 
tradicionais métodos de 
traballo de educación re-
lixiosa e hixiénica indo 
directamente ás aldeas a 
traballar para, dende alí, 
tentar erradicar a pobreza 
extrema, traballando cóba-
do con cóbado con aqueles 
que a padecían.Viviu alí 
durante 12 anos.

Non obstante, os secto-
res dirixentes axiña viron 
nel unha ameaza para os 
seus intereses. A gota que 
encheu o vaso foi a publicación do seu artigo 
baixo o título “A revolución silenciosa” nunha 
famosa revista da India. Vicente Ferrer recibiu 
en abril do 1968 unha carta de expulsión que 
o instaba a abandonar o país en 30 días.

Dende ese momento iniciáronse move-
mentos campesiños a favor do misioneiro 
aos que se lles uniron intelectuais, políticos 
e líderes relixiosos.

Comezou unha longa loita que se acabou 
convertendo nunha chamada da nación ao 
Goberno Indio pedindo que se administrara 
xustiza na expulsión de Vicente Ferrer e que 
se lle permitise volver e continuar o traballo 
que iniciara nas aldeas. A mobilización inten-
sifi couse e houbo protestas multitudinarias 
practicamente diarias. 

A dous días de que expirase o prazo de 
expulsión, máis de 30.000 campesiños per-
correron 250 quilómetros para pedir xustiza 
ao goberno. 

Ao fi nal, en xuño do 1968, Indira Gandhi, a 
primeira ministra da India, cede ás presións 
e comprométese a facer todo o que estea 
nas súas mans para resolver o asunto. Así, 
transmite esta mensaxe: “O padre Vicente 
Ferrer marchará ao estranxeiro para unhas 
curtas vacacións e será ben recibido outra 
vez na India”

Por aquel entón unha moza periodista in-
glesa chamada Anne Perry (logo Anna Ferrer) 
foi destinada a cubrir estas manifestacións. 

Coñeceu a Vicente Ferrer 
nunha entrevista. Unidos 
polo afán de axuda aos 
demais, Vicente e Anna xa 
nunca máis se separarían.

Ferrer volveu a España e 
alí fundou Acción Fraterna 
para o Mundo, asociación 
feita para axudar ás per-
soas que pasan fame no 
mundo. Tras unha curta 
estancia en España, volveu 
á India. A orde da primeira 
ministra impedíalle ir tra-
ballar ao estado de Maha-
rashtra, así que foi ao de 

Andhra Pradesh. Alí, un grupo de periodistas 
preguntáronlle onde ía a traballar, ao que el 
contestou: “A onde vós me digades”. Os pe-
riodistas informáronlle dunha área chamada 
Anantapur que era especialmente pobre, e 
alí foi.

Por aquel entón, Anna únese ao equipo 
de traballadores comprometidos co soño de 
acabar coa pobreza e a fame. Ferrer conseguiu 
unha casa e converteuna no seu cuartel xeral. 
Na parede había unha pintada que dicía: “Es-
pect a miracle” (“Espera un milagre”).

No 1970 deixa a Compañía de Xesús e, no 
mesmo ano casa con Anna Ferrer, coa que 
máis tarde tería tres fi llos: Tara, Moncho e 
Yamunna.

Durante os primeiros anos en Anantapur 
Vicente, co seu equipo de traballo, comeza a 
traballar ensinando aos campesiños pobres a 
mellorar os sistemas de regadío para asegu-
rar así os seus cultivos. Tamén se construíron 
cinco centros nutricionais, que máis tarde se 
converterían en corenta. Ao mesmo tempo, 
conseguiuse construír vivendas para 250 
familias e púxose en marcha un centro para 
atender a persoas afectadas de lepra.

Nos anos seguintes, o traballo ampliouse 
a 300 pobos, todos eles dentro do distrito 
de Anantapur. Entón, o programa de desen-
volvemento abriuse a novos ámbitos, como 
educación, sanidade, defensa dos dereitos de 
persoas con discapacidade, etc.

Vicente e Anna Ferrer
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Foron os primeiros anos de traballo e os 
máis duros, pero Vicente sempre motivaba 
ao seu equipo. Así naceu a Fundación Vicente 
Ferrer, sempre ao servizo das comunidades 
máis desfavorecidas da India. O equipo foi 
aumentando e a 
Fundación adquiriu 
tal dimensión que 
foi necesario bus-
car o fi nanciamen-
to que asegurase a 
continuidade dos 
proxectos.

Así, en 1996 Vi-
cente crea en Es-
paña a Fundación 
Vicente Ferrer e cos 
fondos recolecta-
dos aquí, o programa na India tomou gran 
envergadura.

Vicente Ferrer nunca creu nas longas e 
complicadas discusións sobre como resolver 
a pobreza, e preferiu pasar á acción e atacala 
directamente partindo da acción polos demais 
como baseamento do desenvolvemento e 
como principio da vida de todas as persoas. 
Na actualidade a súa ONG cobre o pequeno 
distrito de Anantapur no céntrico estado de 
Andhra Pradesh, onde leva 40 anos axudan-
do aos dalit, a última casta india, coñecida 
como os intocables, así como a outras castas 
baixas. Pasou de axudar aos habitantes de 
100 aldeas a cubrir, hoxe, unha área similar á 
provincia de Cáceres e atender a 1.900 aldeas. 
Dous millóns de persoas se benefi cian do seu 
apoio. Constrúe entre 3.500 e 5.000 vivendas 
anuais, conta con cinco hospitais, un deles 
para enfermos de SIDA, e ten 1.300 escolas 
(con 157.000 alumnos).

O 19 de xuño do 2009 falecía na súa casa 
de Anantapur. Máis de 100.000 persoas despe-
dírono nunha cerimonia que abrazou todas as 
relixións, citándose pasaxes da Biblia, extrac-
tos da Bhagavad Gita e do Corán. Finalmente 
a súa tumba, coroada por unha simple cruz 
de madeira coa inscrición “Father Ferrer”, foi 
cuberta de caléndulas laranxas, que na India 
representa a coraxe, o sacrifi cio e o espírito 
de renuncia.

Tras o falecemento de Vicente Ferrer moita 
xente a través das redes virtuais como Face-
book pediron o Nobel da Paz para o seu tra-
ballo e o da Fundación. Diversas institucións 
públicas e medios de comunicación en toda 

España sumáronse 
a esta petición. No 
mes de outubro, 
unha plataforma 
externa á Funda-
ción Vicente Ferrer 
decidiu canalizar 
todas esas adhe-
sións e xestionar o 
proceso de presen-
tación dunha can-
didatura formal ao 
Premio Nobel 2010. 
Esa candidatura xa 

foi remitida a Oslo, onde será avaliada polo 
Comité Noruegués do Nobel. A resolución 
fi nal chegará en outubro de 2010, e entón da-
rase a coñecer o gañador ou gañadora. 

A proposta do Nobel da Paz á Fundación Vi-
cente Ferrer aspira a dar voz á revolución silen-
ciosa que comezou en Anantapur hai 40 anos. 
Non trata de facer historia senón que busca o 
impulso necesario para seguir acabando coa 
pobreza na India e fóra das súas fronteiras. 
A través de www.nobeldelapaz.org, calquera 
persoa poderá apoiar a candidatura.

Non obstante, a mellor das homenaxes que 
se lle pode facer a Vicente Ferrer é aprender a 
súa fi losofía “todo é posible”. É posible acadar 
un mundo máis xusto e equitativo traballando 
na erradicación da pobreza e axudando para 
que as persoas teñan un futuro mellor.

Bibliografía:

 Anna Ferrer (2009): Un pacto de amor. Mi vida 
junto a Vicente Ferrer.
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Tomás Caamaño Louro, 3ºA, 2010

a na India tomou gran
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A PRAIA DOS AFOGADOS
Asasinatos, intriga, emocións... Estas 

son características fundamentais dunha 
boa novela policíaca como é A praia dos 
afogados de Domingo Villar; pero o que 
fai que a novela 
de Domingo Vi-
llar sexa única 
é que mestura 
o crime con te-
mas sociais que 
fan que sexa ta-
mén unha no-
vela negra.

A través da 
novela ensína-
nos a vernos 
a nós mesmos 
cunha perspec-
tiva exterior e 
faga que a ma-
neira de ser os 
galegos resalte 
na novela coa 
i n t r o d u c i ó n 
dun personaxe 
alleo aos nosos 
costumes e tra-
dicións.

Con esta no-
vela, Domingo 
Villar non que-
re mostrar só un caso policial no que se 
resolve un crime, senón que describe 
como son as persoas por dentro e por 
fóra, mostra o mundo do mar e as súas su-
persticións, ver como é a vida dos maio-
res aos que hoxe en día non os temos en 
conta e como a construción disparatada 
asolaga as fermosas paisaxes de Galicia. 
Tamén ensina como é a vida dos galegos 

a través do personaxe principal da obra, 
Leo Caldas, na que fai o cotián dun gale-
go, na que vai a esa taberna e mantén as 
conversas diarias co dono e coas persoas 

habituais que 
rexen a taber-
na.

Novela ne-
gra e policial na 
que se mantén 
o suspense ata 
o fi nal da obra 
e se resolve o 
crime, na que 
non só se tra-
ta do crime se-
nón de todas as 
circunstancias 
que o rodean 
e o porqué de 
chegar  a  un 
punto extremo 
como é un asa-
sinato e na que 
describe as per-
soas tal e como 
son en reali-
dade deixan-
do entrever as 
súas manías e 
supersticións, 
en xeral a vida 

de nós mesmos na que ás veces non so-
mos quen de recoñecela cando a temos 
diante de nós. Por iso é recomendable 
este libro, non só pola calidade das súas 
palabras senón polo seu valor social que 
ten a novela e que xa leron miles de per-
soas no mundo, incluíndo o Ministro do 
Interior, Alberto Pérez Rubalcaba.
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O pasado día 13 de abril, o club de lectura 
do instituto fi xo un roteiro polos lugares onde 
transcorre a última novela de Domingo Villar, 
A praia dos afogados. Panxón, Monteferro, 
son lugares onde sucede principalmente a 
novela, e que o Club Ptolomeo foi visitar para 
mergullarse nos lugares onde aparece o ma-
riñeiro morto e os seus arredores: a praia, a 
igrexa do cura, a lonxa e o Refuxio, taberna 
que frecuentan mariñeiros despois da xorna-
da de traballo.

Primeiro, fíxose unha visita guiada por 
Panxón e os edifi cios que aparecen na novela. 
Logo fomos a Monteferro, onde se visitou o 
lugar do afundimento do barco e onde nos 
ensinaron o lugar e os seus topónimos corres-
pondentes. Por último fíxose unha agradable 
comida na praia, na que tivemos tempo para 
descansar e votar un ollo ó horizonte.

Rafael Buján Gómez. 1º BACH B

CLUB PTOLOMEO: “Roteiro a “A praia dos afogados”
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sentimento de melancolía e un intenso amor 
e adoración pola súa compañeira.

Obsérvase unha traxectoria de renovación 
ó longo da súa obra: en Cinco hora con Mario 
eleva a expresión oral a categoría artística 

de gran nivel nun monólogo 
cheo de reproches e culpas.

El Hereje, ambientada no 
Valladolid do Siglo de oro 
é unha denuncia da intran-
sixencia relixiosa e exalta 
a liberdade de pensamento 
apuntando ao propio Delibes, 
que en momentos compro-
metidos tivo que loitar pola 
súa independencia e liber-
dade. Nesta obra reivindica 
o drama dos perdedores da 

historia de España.

Na súa biografía tamén atopamos un ache-
gamento a Galicia, que relata na súa novela 
Madera de héroe, pois en 1938 alistouse na 
Marina e foi destinado ao buque-escola 
Galatea en Ferrol. Esta novela relata a súa 
participación na Guerra Civil.

Delibes sempre resaltou a importancia dos 
personaxes: “crear tipos vivos, o principal de-
ber do novelista”.  Os protagonistas das súas 
novelas levan dentro de si moito da propia 
vida do autor, por iso se esforza en facelos 
reais. É un gran construtor de personaxes 
que consegue que o lector vexa a vida ao 
seu través.

En La sombra del ciprés es alargada o 
protagonista adolescente, Pedro, encarna a 
tristeza, a angustia e o sentimento de medo 
pola morte. O vello funcionario xubilado Eloy 
encarna a soidade en La hoja roja; o horror 
ante a morte, Senderines, neno protagonista 
de La mortaja. Nini en Las ratas simboliza 
a clarividencia para interpretar os sinais da 
natureza e mantén a luminosidade a pesar da 
miseria da contorna. Quico, neno consumido 
polos celos por mor da falta de atención dos 
seus pais. Azarías, na súa comuñón coa natu-

MIGUEL DELIBES. UN AUTOR UNIVERSAL

Este autor castelán naceu en Valladolid 
e faleceu no mesmo lugar en marzo deste 
mesmo ano.

Foi considerado un dos principias referen-
tes da literatura española. Hai que recoñecer 
que este novelista español, 
doutor en Dereito e catedrá-
tico de Historia do Comercio 
(tamén exerceu como xorna-
lista), foi un autor realmente 
singular.

Miguel Delibes escribiu 
unha vintena de libros nos 
que trata diversos temas: a 
vida rural, a familia, a nature-
za, o progreso, a loita contra 
a intolerancia, etc.

Las ratas é unha novela de denuncia so-
cial, na que mostra a pobreza como única 
paisaxe da posguerra, descrita con gran rigor 
estilístico.

En El camino mostra esa sensibilidade de 
prestar atención ao mundo infantil. Un neno 
asustado pola chegada da adolescencia ante 
un coro de personaxes (cada un cos seus 
apodos: Guindillas, Lepóridas, Mochuelo, Ti-
ñoso…) localizados nunha pequena vila sen 
moitas perspectivas na que ter que marchar 
á cidade para “progresar” era un acontece-
mento.

Presenta unha sociedade caduca e inxusta 
en Los santos inocentes voltando á denuncia 
ás agresións a natureza, á inxustiza social e 
defendendo a independencia contra presións 
externas, a singularidade fronte á uniformi-
dade…

El disputado voto del señor Cayo refl icte 
ese desgarro que lle produce a extinción do 
mundo rural.

O xubilado Eloy de La hoja roja presenta 
unha profunda refl exión sobre a soidade.

Señora de rojo sobre fondo gris é unha 
obra íntima na que transmite a dor ante a 
enfermidade e a morte que deixa nel un fondo 
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reza a través da “milana bonita” en Los santos 
inocentes… e outros máis comúns: alcaldes 
pedáneos, señoritos, caciques, pintores coa 
cor da pena na alma, cazadores, burgueses 
mediocres, etc.

Moitas das obras de Delibes foron levadas 
á gran pantalla. As máis importantes son as 
adaptacións feitas das novelas El camino, 
Retrato de familia, Función de noche, Los 
santos inocentes, etc.

Tamén se realizaron adaptacións teatrais 
como a da novela Cinco horas con Mario.

Miguel Delibes deixounos en herdanza as 
súas maiores dúas preocupacións: o mundo 
rural e a preservación da natureza. O costume 
de estar sempre en campo aberto, da observa-
ción do mundo rural, do gusto pola caza e os 
seus paseos habituais en bicicleta contribúen 
ao seu coñecemento profundo da natureza e 
manifesta un fondo pesar pola extinción do 
mundo rural que ten que afrontar o progreso, 
no que ve unha ameaza unifi cadora da vida 
urbana, progreso ao que non se opón pero 
lanza advertencias continuas sobre o perigo 
da deshumanización. Este confl ito entre a 
natureza e civilización está presente en toda 
a súa obra.

Na súa obra La tierra herida analiza nun 
diálogo co seu fi llo biólogo os perigos que 
ameazan ao noso planeta.

A outra grande achega que nos deixa o 
legado de Delibes é a súa preocupación pola 
lingua, pois a extinción do mundo rural leva 
consigo o desuso dun riquísimo vocabulario, 
que el se empeñou en recoller na súa Castela, 
estreitamente vencellado á natureza, porque a 
súa inspiración sempre foi o campo e a lingua, 
aínda que a súa observación vai máis aló, é 
máis profunda: conduce a historia narrada 
para refl ectir a alma e a soidade das persoas 
que non se acompañan por dentro.

Ao longo da súa traxectoria literaria reci-
biu moitos premios, e merecía moitos máis. 
Sempre tivo e terá o mellor premio de todos: 
o recoñecemento tanto dos críticos como 
dos lectores pola súa condición de excelen-
te narrador así como por persoa honrada, 
coherente e comprometida co seu pobo e a 
súa lingua.

O seu gran talento fai que reborde todas 
as fronteiras para converterse nun autor uni-
versal. Esta dimensión ha de rebordar tamén 
as fronteiras temporais pois xa foi, xa é un 
clásico en vida.

Judit Carreira Vilariño,
María García Rodríguez,

Clara Otero Fernández

1º Bach. A

Urbana Nº 19 - Área Central
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Alí onde fl úe o pensamento

afoga a miña pena;

alí é, alí é onde choro o meu lamento.

Vaivén de augas, torrenciais

como un amaor dorido,

morto, mais aínda non esquecido.

Augas solitarias e silandeiras

que cargades cos meus tormentos;

onde iredes vós cos meus recordos,

tristuras, dores e sufrimentos?

Tanto dá, só levádeos, 

levádeos ata o esquecemento.

Só a vós volo pido,

seguide o voso camiño até o fi nal,

so vós sodes quen de conseguilo,

soterrade os meus recordos no mar.

Rafael Buján Gómez
1º BACH B

RECORDOS
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Améndoas e fl ores silvestres, de David D. 
Vázquez Álvarez, é unha novela fantástica 
onde as lendas do rei Artur e o Santo Graal 
nos permiten somerxernos no mundo dos 
nosos antepasados e poder coñecer mellor 
os seus costumes e a súa forma de vida, 
ao mesmo tempo que recordamos o noso 
pasado celta.

O relato comeza presentándonos os prota-
gonistas: primeiramente o máis importante, 
Roi, o fi llo do ferreiro dunha vila situada nos 
lindes do reino de Galicia (gobernado daquela 
polo rei García); a continuación preséntase-
nos a que será a súa compañeira de viaxe ao 
longo de toda a novela, Alba (a fi lla do señor 
do castelo da aldea) e coa que Roi escapará 
e vivirá unha apaixonada e intensa historia 
de amor, ao mesmo tempo que intentarán 
descubrir un segredo gardado polo seu avó 
(o sabio da aldea) durante séculos nun per-
gamiño que proviña directamente do mago 
Merlín. O contido dese pergamiño só podía 
ser revelado á persoa para a que fose dirixido, 
esta persoa era Roi, que para poder descubrir 
o seu contido, tivo que viaxar xunto con Alba 
durante meses polo reino de Galicia e arre-
dores, para o cal foi decisiva a súa visita ao 
mosteiro de Samos e ao Cebreiro, onde Roi 
se fi xo coa espada Escalibor e onde descubriu 
o Santo Graal respectivamente.

Porén, ao mesmo tempo que os rapaces 
intentaban descubrir o gran segredo, tiñan 
que manterse ocultos e non chamar a aten-
ción da xente dos distintos lugares polos que 
transcorría a súa viaxe, pois o pai de Alba, 
trala súa fuxida, mandara soldados na súa 
busca e mesmo ofrecera suculentas recom-
pensas para as persoas que informasen do 
seu paradoiro. 

Así pois, tras alcanzar o seu cometido 
ambos os mozos decidiron quedar unha boa 
tempada no Cebreiro, axudando a un vello 
sacerdote no coidado dos peregrinos enfer-
mos que por alí pasaban. Pero tras a morte 
deste, os rapaces decidiron volver á súa terra 
xa que querían reunirse coas súas respecti-
vas familias e vivir a súa propia vida. Á súa 

chegada decatáronse de que o conde (pai de 
Alba) marchara e que non había oposición ao 
seu amor; deste xeito, Roi e Alba puideron 
ser felices na súa terra e estar xunto aos seus 
seres queridos.

Ademais, a obra conta cunha ampla va-
riedade toponímica da xeografía galega así 
como cunha grande acumulación de referen-
cias artúricas, o que nos permite establecer 
unha pequena relación entre esta obra e 
outras anteriores de célebres escritores gale-
gos, como por exemplo Na noite estrelecida 
de Ramón Cabanillas. Así pois, esta novela de 
carácter fantástico posibilítanos a inmersión 
nun mundo esotérico, onde se mesturan a 
realidade e a fi cción dando como resultado 
unha incrible historia acontecida na nosa 
terra, Galicia.

Fátima Méndez Brea
2º Bach A

AMÉNDOAS E FLORES SILVESTRES
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CREACIÓNS LITERARIAS
Obras realizadas por Hugo Rey Nieto (1º Bach. B) do IES Antonio Fraguas:

Punto consciente

Maldito vinte e seis, acordes de piano
escala pentatónica de amor
mal outono, morte en vano
fóra de si unha mesma cor,
ispe o corpo cun suspiro
e ponme roxo o corazón.

Mala herba, tras a cortina
agochando a revolución
das faíscas, que ameazaban
desertar contra a senrazón,
coma palabras de fl or ferida
aldraxadas pola dor.

Cousa estraña e de meigas,
voan paxaros sen canción
que non choran por piratas
se non rin por compaixón;
perderon todo nun confl ito
desarmado de calor.

Unha teima, dous labregos,
tres desexos e un canón
dunha choiva prominente,
unhas pingas e un adeus;
un disparo ás miñas costas
que sospeito, era Deus.

Outro último latido
avisando dos perigos,achegados 
perspicaces
coma fume en relación,
mozas fortes con coraxe
esluídas por amor.

E un verso mal tirado,
desprezado e tinxido
de arrincar a orella fría
do temible portalón,
onde volva fumar herba
morrerá toda traizón;
que máis dá correr de medo
se escapamos da prisión!

Pretensión (Quero)

Adormece fúlxido o raio sementado
no meu corazón proletario,

incandescente e vigoroso
ata os nosos días de chuvia
de sabia primavera.

As brétemas calman o ceo
e este torna a chorar, lamentando
non ter unha estrela pra se curar
da noite, onde se atopa o berce da luz
e da gloria;
as pegadas das nosas mans
quedarán implantadas no chan
por onde pisa a fame.

Quero chorar sen amar, ensíname,
que eu tamén quero
aprender a respirar sen aire,
sen recendos morriñentos,
que enganan con palabras
e cancións da madrugada.

Queda logo a lúa soa,
refl ectindo na ledicia
un sorriso do mar, nos teus ollos,
na procura dun mariño que saiba nadar
nos nosos días tristes,
nuboeiros de tinta e papel.

Alén

Onde fuxa a eternidade soterrada polo tempo
agochada día a día pola dor,
polo aire fresco,
de refl ectirnos no mare;
onde xamais atoparei razón ningunha
pra romper co vento e voar,
libre e puro.
Coa noción mesma do pensamento,
conxelándome na beiriña
dun beizo sen dono, bocado sen conquistar,
tesouro son pirata sen terra;
fuxiu a auga co desexo…
tiveron sempre que aturar
o sabio do fi rmamento.
Colle alento e pénsao,
quedarmos situados
no lenzo do silencio.
Escapan fóra do entendemento,
as pedras e ronseis
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esquecidos polo tenro…
non hai cabelo augado
enxendrando o sotavento.

A veciña

Saquei a cabeza pola xanela e fi nei de 
súpeto. Cando espertei, abrín os ollos e 
botei unha visual á estampa gris do barrio. 
Acendín o primeiro Chesterfield e ceibei 
a miña mente ao infi nito. Tiña olleiras de 
noites de tolería e whisky barato con xeo. A 
miña barriga lembrábame o imprudente que 
era coa súa sintonía do acabado cada dous 
minutos. Respirei fondo. Tras anos e anos 
de troula as miñas dúbidas oscilaban entre 
a cirrose e o cancro de pulmón. Abandonei, 
momentaneamente, ese innecesario cavilar 
de polas mañás.

Alcei a vista cara ao edifi cio gris fronte 
de min desde o meu arcaico burato. Ao 
cabo dun tempo abriuse unha das ventás 
que asemellaban de cartón pola súa falta 
de hixiene. Como perfecto contraste a unha 
escena merecedora do máis desprezable 
adxectivo, unha rapaza morena saía do 
seu humilde fogar escapando da súa, 
seguramente, opresiva habitación. A cor que 
rodeaba a solaina quedaba en ridículo co 
fulgor penetrante que os seus ollos destinxían 
esa visión. Tiña a pel escura e unha maxestosa 
melena que lle chegaba á metade do torso. 
Sacou un cigarro da nada e acendeuno 
cun pequeno misto de madeira fi na. Para a 
miña impresión, a moza adoptara a mesma 
postura ca min había cinco minutos; pechou 
fortemente os ollos e a súa cara tornouse 
agre. A expresión da súa boca delataba os 
seus posibles pensamentos. Cando os abriu, 
deu unha calada ao cigarro e mirou cara á 
miña fi estra.

Tardei pouco en decatarme, mais non 
parara de mirala desde que saíra pola ventá. 
A poucos metros o un do outro, as nosas 
miradas atopáronse nun pretexto por chamar 
a atención do veciño. Volvín caer na conta de 
que non paraba de mirala, pero esta vez ela 
tamén o facía, fi xamente. Ningún dos dous 

desistiamos. Facíase complicado apartar a 
vista daqueles enormes ollos: a pesar da 
distancia, o seu verdor queimaba os meus 
e a timidez ía agarimándome o estómago. 
Non parabamos de mirarnos. Foi logo cando 
me decatei de que non podía abandonar 
aquilo, e algo me dicía que ela tampouco. Os 
ruídos quinteiros cesaran e a cor gris xa non 
era unha cor triste. O tempo detivérase. As 
nosas miradas, sempre serias, continuaron 
refl ectíndose na mesma dirección. E entón 
engulín saliva, e algo parecido á empatía 
acompañou ese amargo trago.

Obra realizada por Patricia Rouco 

Ferreiro. 1º BACH A

Se os seus ollos vises 
se a súa voz oíses
saberías por que me sinto así
como unha nena pequena,
como unha pomba que voa
como unha rapaza namorada,
que só che pide,
amiga miña,
que non contes nada.

Se miña nai me vise,
se meu pai me oíse,
non sei o que farían
só que nos separarían.

Por iso che pido, amiga,
que este sexa o noso segredo.
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O RECENDO DAS MIMOSAS
Agustín Agra ofrécenos neste libro unha 

ducia de relatos que permiten mergullarnos 
no labirinto da nosa existencia, dos nosos 
medos, da arte, da mitoloxía… E no centro 
deste labirinto atopámonos coas mimosas, xa 
que estas constitúen 
a beleza e a propia 
existencia das nosas 
vidas. Non obstan-
te, este libro non nos 
presenta unha lectura 
clásica, senón que 
Agustín Agra quere 
facer partícipe ao lec-
tor dende o primeiro 
momento, así pois, 
no relato “A tarasca” 
preséntanos unha se-
rie de mulleres que, 
incomprendidas polos 
homes, son arrastra-
das polo anticiclón e a 
borrasca converténdo-
se, progresivamente, 
en serpes, serpentas 
e fi nalmente en cocas 
ou tarascas voado-
ras, establecendo un 
fi nal aberto que o pro-
pio lector remata por 
construír.

Asistimos tamén á presenza de relatos 
vinculados coa Guerra Civil e a memoria 
republicana como se enxerga en “A caeira” 
e “O souto dos gatos”. O goce coa morte, 
maquillado de loita fratricida e tres voces de 
muller, nai, fi lla e neta, que xustifi can ante 
o lector a vinganza da morte e da vida, do 
obrigado silencio, e do cárcere perpetuo, rea-
lizando unha profunda homenaxe á memoria 
republicana. Por outra banda, o autor utiliza 
perfectamente a linguaxe literaria para amo-
sarnos unha lectura cargada de elementos da 
sátira política, como é o caso do relato longo 
“O chintófano”, no cal de forma xornalística 
relátase a aparición dunha lámpada marabi-

llosa nunha vila, e todo o interese que esta 
suscita nos seus habitantes, os cales serán 
levados progresivamente cara á morte e á 
destrución. Non obstante, á parte do papel 
humorístico e irónico do relato manifestado 

polo xogo co obxec-
tivismo das noticias, 
nel cobran unha alta 
importancia os aspec-
tos humanos e sociais 
dos personaxes. Este 
tipo de sátira política 
atópase tamén pre-
sente en “Xogando 
aos faraóns” no que 
se amosa unha dura 
crítica cara á especu-
lación inmobiliaria, 
así como a mala xes-
tión política en torno a 
este asunto e a escasa 
conciencia ecolóxica. 
Do mesmo xeito neste 
libro atoparémonos 
con relatos cargados 
da mestura entre o 
cotián e a fantasía, 
como é o caso do rela-
to “Wünderbar” ou “O 
enxido dos lagartos”. 
Pechan esta obra tres 

relatos relacionados entre si: “Os límites do 
inimaxinable”, “Senecio” e “Teseo no labirin-
to”, nos que se establece unha homenaxe aos 
autores Bacon, Monet, Kandinski…. que coa 
súa consciencia do infrahumano, obsesio-
nados por captar a luz, a forza, e mesmo o 
horror, remataron condenados á tolemia.

Agustín Agra recolle neste libro un fabu-
loso percorrido por todos aqueles intereses, 
desexos e paixóns humanas, amosándonos 
que talvez o mellor sexa vivir e pedalear ata 
que o nordés traia ese ansiado recendo das 
mimosas.

Clara López Caneda
2ºBach A

relatos relacionados en
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PEAXES
O libro Peaxes de Santiago Lopo relata as 

experiencias dun cobrador de peaxes cos seus 
clientes. O narrador vese envolto nese traballo 
a causa do destino, pois el ten os estudos de 
fi loloxía inglesa, mais acaba atrapado naquel 
recuncho laranxa, no 
que non está nada con-
tento.

O aburrimento que 
sofre no seu monótono 
traballo, lévao a idear 
unha forma para man-
terse entretido, algún 
dos compañeiros dis-
tráense coa axuda dun-
ha radio, unha televisión 
portátil ou maquiniñas 
de videoxogos, pero el 
quere facelo dun xeito 
distinto, así que colle 
unha libreta e empeza a 
escribir as historias dos 
seus clientes máis ha-
bituais. Esta nova afec-
ción a falar sobre vidas 
alleas non lla comenta a 
ninguén para que non o 
traten de tolo. 

Nas súas páxinas 
conta as historias de 
seis personaxes moi 
distintos entre si. Todos 
pasan todos ou case todos os días pola peaxe, 
para ir ós seus traballos, estudos ou afeccións. 
Os nomes que reciben no libro, véñenlle dados 
polos coches que manexan. Un dos protagonis-
tas é Grand Cherokee, este é un home novo e 
moderno, cheo de rastas e acompañado sempre 
de dous cans grandes. Sempre que pasa pola 
peaxe vai de mal humor, falando polo móbil 
e discutindo con quen ten ao outro lado. O 
narrador sente medo del e ata imaxina cousas 
estrañas a cerca deste polas deduccións que 
saca das conversas que escoita cando baixa a 
xanela para pagar. 

Outro dos personaxes que nos dá a coñecer 
é Golfi ña. Unha rapaza nova, estudante da fa-

cultade a que lle gustan os peircings e o rock. É 
simpática e agradábel e en moitas das ocasións 
que pasa pola peaxe saúda e fala co cobrador. 
Golfi ña mostra un certo interese cara este, cousa 
que a el non lle desagrada.

Os seguintes perso-
naxes dos que se fala 
son os Matiz. Depen-
dendo do día que sexa, 
o coche é manexado por 
un home ou por unha 
muller, os dous con dis-
tintos estilos e gustos 
musicais. Todo dá a en-
tender que son un matri-
monio, ou polo menos 
unha parella, pero a 
realidade non é esa: 
son irmáns que teñen 
que compartir coche. O 
protagonista descobre 
este dato, cando un día 
Matiz feminino lle pide 
para falar con el, e entre 
choros lle conta que o 
seu mozo lle foi infi el. 
Aos poucos días deste 
descubrimento, é Matiz 
masculino o que pasa 
pola peaxe e tras unha 
pregunta revela que eles 
os dous son irmáns.

Está tamén Clio, unha muller nova e guapa 
que trae tolo ao protagonista, namorouse dela 
tan pronto a viu e tan pronto como o seu perfu-
me invadiu toda a cabina de peaxe. Sempre vai 
acompañada por un lote de libros e apuntamen-
tos no asento do acompañante, pois é mestra 
de galego. Con ela cústalle falar, porque non se 
atreve a dicirlle todo o que lle pasa pola cabeza 
nese momento, por vergoña ou por medo ao re-
chazo. Ela tamén mosta algo de interese cara el, 
pero non o deixa ver moi claro, senón que prefi re 
mandar indirectas e frases cun aire picarón.

Logo está Ibiza. Este é un home un pouco 
máis maduro, duns corenta anos. Sempre viaxa 
acompañado dunha chea de caixas, que ao co-
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brador da peaxe lle intrigan por saber o que hai 
dentro delas. Ibiza é un dos que máis relación 
mantén co cobrador ao longo da historia, pois 
sempre que poden falan de calquera cousa. Pero 
aínda que lle pregunte o que leva nas caixas, Ibi-
za faise de rogar e non llo conta tan ás présas.

Pero todo se descobre un día, o día en que Ibi-
za escachou unha roda e o protagonista lle axu-
dou a cambiala. Non sabía como agradecerllo, 
así que lle deu unhas cantas entradas para que 
o fora ver actuar xunto co seu grupo de música 
e así descubriría o misterio das caixas. Unha 
vez na cabina de peaxe, pensou ben as cousas 
e decidiu que lle ía repartir as entradas ós seus 
personaxes, a todos menos a Grand Cherokee 
porque non se atrevía a falar con el. Así o fi xo e 
de todos escoitou unha resposta afi rmativa para 
a proposición.

Foi o primeiro en chegar ao local e alí viu a 
Ibiza coa súa banda, descubriu que o que había 
nas caixas era unha bateria e ningún produto 
dos que el pensaba. Esperando a que comezara 
o concerto, viu que tamén se atopaba alí Grand 
Cherokee, este recoñeceuno e foi falar con el. 

Contoulle a causa do seu mal humor, e non tiña 
nin punto de comparación co que el imaxinara, 
resultou ser do máis agradábel. Tamén apareceu 
por alí Golfi ña cunhas amigas e o interese que 
mostraba na cabina de peaxe era tan real como 
que pasou un bo anaco detrás del ata que conse-
guiu bicalo. Tamén apareceron os Matiz, ela máis 
animada que ultimamente e tamén estiveron 
conversando. E logo de esperar e esperar alí 
apareceu ela, Clio. Fóra do coche ainda era máis 
guapa que dentro del e tan pronto como se viron 
comezaron a falar. Era do máis agradable e cada 
vez gustábanse máis, iso estaba claro. Ningún 
dos dous se atrevía a mostrar os seus sentimen-
tos ata que ela, nun arranque de valentía o bicou 
apaixonadamente. 

Logo daquela noite, decidiu non volver a es-
cribir máis acerca dos personaxes, pois agora 
xa os coñecía e xa non tiña o mesmo interese. E 
tamén deixou a cabina de peaxe, buscaría outro 
traballo e todo ao lado da muller que lle cautivou 
o corazón, Clio.

Ángeles Ferreiro Loureiro
(2º Bach. A)



44

Vivir sen traballar

Estaba come-
zando a odiar a 
quenda de noite. Xa 
non lle facía sentir 
igual ca coma can-
do todo comezou. 
Mais se cadra non 
fora máis ca a falta 
de sono.

Colleu o coche 
e saíu do aparcadoiro da fábri-
ca, meteuse na autoestrada e en 
apenas 15 minutos chegou á casa nas aforas da 
cidade. Sacou as chaves e viu que non podía 
abrir a porta, pronto se decatou de que era o 
chaveiro erróneo. Decidiu chamar ao timbre. 
Vicente, o seu fi llo, baixou as escaleiras de dúas 
en dúas para abrirlle ao seu pai. Ambos entraron 
na cociña, onde Vicente correu a preguntarlle 
a súa nai, Matilde, que preparaba para comer. 
Pasou unha boa tarde, relaxado, xogando con 
Vicente; pero deron as nove, e tocáballe ir á 
quenda de noite.

Despediuse da súa familia, sacou o coche do 
garaxe, meteuse na autoestrada e en 15 minutos 
xa tiña o coche estacionado no aparcadoiro da 
fábrica. Era un bo sitio para aparcar, pois levaba 
xa anos abandonada.

Cruzou a estrada, sacou as chaves e entrou 
na casa. Ana e Paula estaban sentadas na saliña 
vendo a tele. Parecíanse moito á súa nai, Sara, 
que estaba na cociña rematando de preparar 
a cea. Os catro eran verdadeiramente unha 
familia feliz. Mandou as súas fi llas a durmir, e 
foise para a cama. Mañá sería un día duro no 
traballo.

Martín Parga Pazos.
1º Bach B.

A mañá é nor-
mal, tan noxenta 
e totalmente nor-
mal coma todas as 
mañás nas que Lu-
cía acudía a clase. 
Sentada na súa ca-
deira, Lucía deixa 
vagar a vista en-
tre as calugas dos 
seus compañeiros, 

mentres os seus ollos loitan por 
pousarse sobre a rapaza que está ó seu carón. 
Sara. Lucía permítese o antollo de mirala de 
esguello, aínda que sabe canto se arrepentirá 
horas máis tarde na soidade do seu cuarto. 
Deseguida, mentres a mira con disimulo, sente 
unhas cóxegas no ventre, un chimpo no cora-
zón, un arrepío, un repentino abafo… Non, non 
e non! Ten que deixar de facer iso. Non pode se-
guir así, prometéndose que ó día seguinte non 
caerá na tentación, que non acudirá a falar con 
ela con calquera pretexto, que non espremerá 
ó máximo cada instante, outra vez. Decatarase, 
decatarase, pensa con medo. Pero non pode 
evitar estar namorada.

Sara deixa o lapis e míraa, facendo un pe-
queno aceno de aburrimento cos ollos, e dedi-
cándolle logo un sorriso que Lucía non tarda en 
devolver, para que negalo, cunha certa caloriña 
no peito… Lucía sente que toca o ceo coas 
xemas dos dedos, que rabuña a felicidade, e, 
tempo despois, na soidade do seu cuarto, Lucía 
pregúntase como será bicar a curva do sorriso 
daqueles beizos, como será sentir sen vergoña 
aquela atracción profunda e plena…

Sara Duro Santos.
2º Bach  B.

IV CONCURSO DE MICRORRELATOS

fora máis ca a falta 
de sono.
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minutos chegou á casa nas aforas da 
cou as chaves e viu que non podía 
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Ela non tiña ar-
mas, pero cada 
día loitaba a máis 
fermosa guerra: 
a batalla por con-
seguir que o seu 
aroma ocupase 
unha parte da in-
mensa atmosfera 
na que ás veces 
se sentía insigni-

fi cante. Uns amigos seus con-
táranlle entre orgasmos de mel que, 
nalgún lugar non tan lonxano, existía un pa-
raíso artifi cial no que se podían ver os límites 
do ceo. Alí vivían centos de fl ores vaidosas 
que medraban crendo na súa autosufi ciencia. 
Que se podía esperar daquelas que nunca 
chegaran a ver o sol? Non era asombroso 
que se sentisen enormes nun cosmos tan 
pequeno. Pero ela nacera, única, nun campo 
onde o único que a regaba era o orballo e o 
único fertilizante que a motivaba a medrar era 
o desexo de tocar o ceo cos seus pétalos. Non 
lles tiña envexa: algún día as outras serían 
perfume, pero ela desfrutaría dunha existen-
cia de xoia na paisaxe. Tampouco tiña espiñas, 
pois seguía crendo nun mundo xusto como a 
natureza que a enxendrara. Daba o seu aroma 
a todos os insectos sen discriminar a ningún, 
sen importan cando chegasen ou cando se 
fosen. Nunca os retiña, unicamente lle daba 
o que era ó mundo. Unha fl or é o exemplo 
que nos dá a natureza para aprender a amar. 
Eu tomei esta ensinanza cando ela xa xacía 
entre as miñas mans destinada a afastar as 
miñas dúbidas con cada un dos seus pétalos. 
Porén, decidín non mutilar esa obra de arte. 
De todas as formas, aínda nos quedan infi ni-
tas primaveras por vivir.

Beatriz Gómez Vidal.
3º ESO A.

Corrín máis do 
que as miñas for-
zas me permitían; 
non sabía cara a 
onde, pero eu co-
rría. Namentres, o 
vento tentaba des-
facerse do detesta-
ble cheiro a morte 
que o impregnaba 
e o sol escondíase 
aterrado tras o ho-

rizonte arrastrando con el a luz, enxordecida 
polo ruído dos disparos. Nacín xa sen futuro; 
cada novo amencer foi para min unha vitoria e, 
a pesar de buscar infi nitas veces, nunca atopei 
nun dicionario as palabras soñar, amar, vivir, 
sentir, xogar ou querer. A voz dos meus pais 
rachaba cada recuncho da miña mente; non 
sabía se os volvería ver, aínda que só fose unha 
vez. Seguín correndo ata que sentín o rotundo 
impacto daquela bala na miña pel. O silencio 
tinguiu o meu corpo pouco a pouco e os meus 
latexos esvaecéronse lentamente no baleiro. Eu 
só fun unha faísca máis dese lume negro que 
devora o universo chamado guerra. Finei sen 
nome nin patria a 21 quilómetros de Ramala.

Brais Pedreira Taboada. 1º Bach B.

Sentado fronte 
á cheminea, deixou 
caer o papel entre 
as brasas. Obser-
vou a calcinación 
en silencio, refl ec-
tíndose as lapas 
na súa insonda-
ble ollada á vez 
que un sorriso roto 
asomaba ao seu 
rostro. E esas pa-

labras crueis e devastadoras 
q u e poderían cambiar a súa vida con 
só unha lectura, desapareceron para sempre 
do seu mundo, internándose noutro orbe des-
coñecido e afastado.

Sara Rodríguez Espiñeira. 2º ESO C.
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Derradeira oportunidade
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ENTREVISTA A ROSA ANEIROS
-Como te enfrontas á arte de escribir?

Pois… con moitísima naturalidade. Non busco 
lugares especiais nin sigo ningún rito; pode que 
un ano non escriba, e hai outros nos que non 
paro. Pero cando sento a escribir é cando real-
mente teño unha idea que contar e está todo 
na miña cabeza: personaxes, trama… Ó mellor 
paso dous anos cun personaxe na cabeza. O que 
nunca fago é marcarme metas, vou deixando 
que flúa a his-
toria, porque 
nunca quixen 
que fose algo 
que me an-
gustiase, es-
cribo cando 
me apetece e 
listo, sempre 
c o n  m o i t a 
tranquil ida-
de.

-Cal é a meto-

d o l o x í a  q u e 

empregas? Ca-

les son as pe-

quenas ou grandes manías que tes no proceso de 

escribir?

Si, son maniática para os libros, porque resulta 
moi difícil meterse na pel dun personaxe e ver a 
través dos ollos dese personaxe pero, unha vez 
que estás dentro, dá moita preguiza saír; por 
exemplo, cando estudei en Sol de inverno a 
parte de Barcelona só escoitaba a Joan Manuel 
Serrat, era como se só estivese metida nesa rea-
lidade. Por iso cando estou escribindo necesito 
tempo para só iso, aínda que pase sen durmir. 
Tamén escribo moito á man, porque despois de 
moito tempo e ó pasalo a ordenador volves a re-
escribir e entón é moito máis sinxelo ver os erros, 
niso si que son un pouco maniática. Despois para 
escribir sérveme calquera lado; vou no autobús 
e tomo notas e ata no cine se me ocorren ideas, 
non me illo do mundo.

-Cales son o elementos ou fontes que te inspiran ou 

empurran a comezar un libro novo?

Pois por exemplo Resistencia naceu dunhas 
cartas que estaban nun museo, e iso inspiroume 
unha historia; Sol de inverno nace sobre todo 
pola parte de Cuba, porque tiña ganas de con-
tar como era nos anos 20 e sobre todo relatei 
historias que me contaban a min de pequena. 
É dicir, todas as historias saen de sitios diferen-
tes, e penso que é bo que non teñas pautas, 
que non saibas nunca como vai rematar unha 
historia. O medo de calquera escritor é que non 

se lle ocorran 
i d e a s  p a r a 
novos libros, 
por exemplo, 
a min nunca 
m e  p a s a r á 
coma a algúns 
e s c r i t o r e s , 
que lles saen 
ideas  coma 
churros, que-
ro dicir, que a 
min as ideas 
ocórrenseme 
de improviso, 
por exemplo 

escoitando unha canción, ou simplemente 
indo pola rúa; penso que iso é o bonito da pro-
fesión.

-Que razóns te levaron a empezar a escribir? 

Pois non o sei, eu penso que é a necesidade de 
escribir os mundos que tes na túa cabeza, por-
que podes ter en mente milleiros de personaxes 
e historias pero ata o momento que te pos a re-
latalos non nacen de verdade; entón penso que 
empezas a escribir por satisfacer a necesidade 
de escoitar a túa propia historia, e aprender dos 
teus propios personaxes.

-Que autores e libros son os teus preferidos?

Teño moitos, e creo que cada época da túa vida, 
e non só iso, senón cada momento do día, requi-
re unha lectura diferente. Eu lin moito Álvaro 
Cunqueiro, Otero Pedrayo, Manuel Rivas, Mén-
dez Ferrín, García Márquez, Agustín Fernández 
Paz, Teresa Moure… Pero ó mellor se leo agora 
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a Álvaro Cunqueiro non me di o mesmo que 
hai 20 anos, os libros son coma a música, cada 
momento requíreche un tipo de libro diferente. 
A min gústame moito a poesía e os ensaios. Hai 
autores que en momentos da miña vida non me 
dixeron nada e agora si mo din, cada lectura é 
un pacto tamén con cada autor. Eu nunca fixen 
iso de porque non me gustase un libro dun autor 
non lle ler máis, porque cada historia dun autor é 
diferente. Os libros, gústenme ou non, de todos 
aprendín algo. Penso que hai que ler de todo.

-Ademais de escribir, que afeccións tes?

Gústame moito pasear; encántame viaxar e non 
só irme lonxe, senón tamén viaxar pola miña 
propia cidade e fixarme moito nas cousas que 
me rodean; ás veces saio a pasear simplemente 
polo pracer de ver a xente e de aprender dela. 
Gústame moito ler; e o trato humano, as con-
versas cos amigos, coñecer xente, porque iso 
axúdame moito a escribir.

-Cales son os teus cantantes ou grupos preferidos?

Pois pásame un pouco igual que nos libros, gús-
tame un pouco de todo; escoito moita música 
galega, como por exemplo Xavier Díaz, pero 
tamén me gusta moito a música clásica coma a 
ópera, Verdi, Vivaldi… Gústame tamén a música 
actual, tamén escoito cantautores coma Antonio 
Vega, tamén o Jazz, música brasileira... depende 
do día que teña.

-Gústache o cine? Cales son os teus xéneros preferi-

dos?

Gústame moito o cine clásico, porque por exem-
plo a min non me adoitan gustar as pelis de 
intriga, pero se son clásicas si que as desfruto. 
Gústanme tamén as comedias porque me gusta 
rir co cine, pero o que máis me interesa son os 
dramas, aquelas que me digan algo, que me 
inquieten, por exemplo, Clint Eastwood, por 
exemplo Invictus, Gran Torino… outra que me 
fascinou foi Million dollar baby. Eu non penso 
que as películas sexan boas debido ao número 
de persoas que vaian velas; por exemplo, fun ver 
Avatar por curiosidade e non me transmitiu moi-
to. Pero en xeral gústanme as películas que falan 
de cousas pequenas, do ser humano, as grandes 
producións cun gran despregue de efectos non 

me atraen 
tanto.

-Dos lugares 

q u e  v i s i t a -

ches, cal foi o 

que máis che 

gustou?

Hai moití -
s i m o s  l u -
gares que 
me gustan, 
p e r o  d o s 
que máis me impactaron foron os glaciares, 
porque ver un glaciar, o seu desprendemento 
é fascinante; eu vin moitas fotos, pero para ver 
a verdadeira maxia hai que ir alí, porque emite 
sons, rómpese, é impactante. Outros sitios que 
me gustaron foron Marrocos, Túnez... Gústanme 
moito pola vida que hai neles, por ese movemen-
to dos bazares e dos zocos. Pero penso que nos 
lugares pasa un pouco coma nos libros, todos 
teñen algo de bonito.

-Que consello lle darías a alguén que quere comezar 

a escribir?

Que escriba! (ri) Eu penso que a tentación que 
temos todos cando non nos sae algo á primeira 
é deixalo, e na escritura non se pode ser así, hai 
que aprender a corrixir unha e outra vez, sen 
desesperarse; tamén para este oficio hai que 
ler moito. O máis difícil é poñerse a escribir e 
superar os problemas que che vai dar, non a 
inspiración. Todo consiste en botarlle horas. 
Entón a única clave que fai falta para escribir é 
ter perseveranza.

Lucía Seráns Santos. 4ºD
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CHUCK NORRIS
 A conta de Hotmail de Chuck 
Norris ten 5000000000000TB 
de memoria de almacenamen-
to.

 Coma nas matrioskas rusas, se 
abres un Chuck Norris dentro 
atoparás un máis pequeno e 
máis cabreado.

 Chuck Norris en latín signifi ca: 
“morte por patada xiratoria”.

 Había un segundo Disneyland 
nos E.U.A.; despois da visita 
Chuck Norris é coñecido como 
Silent Hill.

 Chuck Norris pode ir ao Burger 
King e pedir unha Big Mac que 
lla van dar.

 Chuck Norris é famoso pola 
súa gran colección de trasgos 
de xardín. Como unha estraña 
coincidencia, ás veces os nenos 
que pasaban preto da súa casa 
desaparecen.

 Cando Chuck Norris medita, as 
persoas morren.

 Chuck Norris partiu un coitelo 
cunha sandía.

 O Programa de Protección de 
Testemuñas (Witness Protec-
tion Program) foi creado para 
protexer as persoas que viran a 
Chuck Norris.

 Os créditos de Walker de Texas 
son realmente unha 
lista da xente que 
Chuck Norris pateou 
(e polo tanto, matou) 
ese día.

 Existe unha orde 
no universo: espazo, 
tempo e Chuck Norris 
... estaba de broma... 
Chuck Norris é o pri-
meiro.

 Chick Norris...

 O que escribía o 
punto anterior mo-
rreu por escribir mal 
o nome de Chuck.

 O camiño máis curto para 
chegar ao corazón dun home é 
o que segue o puño de Chuck 
Norris.

 Nun comezo todo era nada. 
Ata que Chuck Norris lle deu 
unha patada na cara e lle dixo: 
“Vai buscar un traballo”. Así 
comezou o mundo.

 A raíz de Chuck Norris é dor. 
Non tentes elevalo ao cadrado, 
porque o resultado é a morte.

 Chuck Norris pode gañar o 
xogo Connect 4 en só 3 move-
mentos ou menos.

 Na letra pequena da última 
páxina do libro Guinness dos 
récords mundiais dise que 
todos os récords rexistrados 
foron realizados por Chuck 
Norris; os que están recollidos 
aí son os que máis preto lle 
chegaron.

 A maioría das persoas ten 23 
pares de cromosomas. Chuck 
Norris ten 72... e todos vele-
nosos.

 Chuck Norris come filetes 
todos os días, pero a miúdo 
esquece matar a vaca.

 Se buscas en Google “Chuck 
Norris sendo mallado” dáche 
0 resultados, simplemente non 
pode ocorrer.

 Chuck Norris pode queimar 
formigas cunha lupa... de noi-
te.

 Chuck Norris unha vez comeu 
unha torta de aniversario entei-
ra antes de que os seus amigos 
lle puidesen dicir que tiña unha 
stripper dentro.

O camiñ

HUMOR
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 Unha enquisa recente revelou 
que o 93% das mulleres pensan 
en Chuck Norris mentres fan 
o amor. Unha enquisa similar 
descubriu que Chuck Norris 
pensa en Chuck Norris o 100% 
das veces que fai amor.

 Existen dous tipos de persoas 
no mundo: os que son Chuck 
Norris e os que van morrer. 

 Chuck Norris inventou a culler, 
porque matar persoas cun coi-

telo era doado de máis.

 Chuck Norris pode tomar a 
sopa co garfo.

 Chuck Norris sempre consegue 
sexo na primeira cita. SEM-
PRE.

 Xesús non naceu o 25 de de-
cembro, pero Chuck Norris 
envioulle unha postal de ani-

versario ese día e Xesús tivo 
medo de dicirlle a Chuck a 
verdade. Por iso celebramos o 
Nadal ese día.

 Chuck Norris pode mesturar a 
auga e o aceite remexéndoos 
cun dedo.

 Chuck Norris pode cambiar, se 
quere, o teu ADN cunha patada 
xiratoria.

 Chuck Norris non usa reloxo. 
El decide a hora que é.

 Chuck Norris con-
seguiu cursar sexto 
ano dunha enxeñería 
técnica.

 Chuck Norris acce-
deu á dita carreira, e 
a continuación fi xo o 
selectivo.

 Chuck Norris esca-
pou de Prison Break 
pola porta principal 
do penitenciario.

 Bush non atopou ar-
mas de destrución 
masiva en Iraq por-
que Chuck Norris se 
foi antes de comezar 
a guerra.

 O desodorizante Axe é en reali-
dade a suor de Chuck Norris.

 Cando Einstein predixo que 
non se pode superar a veloci-
dade da luz, non se lembrou de 
Chuck Norris. Por ese motivo 
Chuck viaxou ao ano no que 
naceu Deus: 69 d.C.N. (despois 
de Chuck Norris) e obrigouno 
a cambiar as leis do universo.

Marcos Iglesias 4º ESO B

AS  FARANGULLAS
PANADERÍA

BOLLERÍA

Rúa Dublín, 2 - bajo

15703 Santiago

teléfono  (981) 58 48 63
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MENSAXES
Inés, Irene, Orriols, Clara, Ángeles, Lorena, 
Ana, Méndez… estar con vós estes anos foi do 
mellor! Graciñas, queridas.

Queremos a Ramón Turnes na Selección Ga-
lega de Waterpolo xa!! Anónimo

Dionisio, cando queiras mándoche un calcetín 
para que non te enfades. Saúdos dende Cata-
luña, Tàpies.

Para as “cenorias” de 2º Bach B, máis vos vale 
que non entre un coello en clase. Anónimo.

Un saúdo á mellor bedela do mundo: Conchi!

Sara Couselo, imos botar un tute? O Barajas

Á prosesora máis chachi do instituto: Dolores 
González.

Carlota, Antía, foi un pracer ser a vosa veciña 
este ano. Sodes do mellor que hai! (non sei se 
iso é bo xD). F.

Váisevos botar de menos, xente de 2º de Bach! 
F.M.B.

Miguel, grazas por estar aí e por comportarte 
tan ben comigo. Es un sol. Alégrome de que 
sexas meu irmán. Quérote moito. A sentimental 
da túa irmá, Isa.

Para a miña Mariocha de 2º de Bach B, es do 
mellor Ireniña :]  Quérote moito! 2º Bach A, 
F.M.B.

Outra cousa non, Imperialista, pero clases tan 
divertidas de galego como as deste ano non as 
terás na vida xD. Quérote mona!

Sabes, López? Non é que a el lle gustes ti, senón 
que ti lle gustas a el… CRI, CRI…

Queríalle dar as grazas a algunhas persoas 
que están sempre comigo, e que me axudaron 

a deixar de fumar... Queríalle dar un saúdo 
cordial. A mozinha branca.

Ramón Turnes de 2º de Bach B, es moi guapo 
(xa sabes quen son)

Un saúdo para os pantalóns cor viño barrantes 
de Irene Fernández.

Rubén Mañá e Andrea Lamas, os máis guais 
de todo segundo.

Para Edison, o tarzán de 2º de Bach C, que 
saibas que estás máis bo có caldo de rabizas 
da miña avoa! De dous machos de 2º de ba-
charelato.

Un saúdo ao George Clooney do instituto: 
Rubén López.

Un saúdo para as pizzas e os caramelos resesos 
de Antonio.

Lorena, Lorena, sabes que botarás de menos 
todas as clases e todas as conversas! Un biquiño 
da túa compañeira de mesa! Quérote.

Hugo, ti e maila túa guitarra volvédesme toliña. 
GUAPO!

Para a nai máis famosa do instituto: AMPARO, 
tes un club de fans!

Moitas biquiños para Alba, por estar aí sempre; 
para Sonia, polo seu optimismo e enerxía; Fáti-
ma e Carmen, por falar doutras cousas que non 
sexan exames. Espero que este verán sexa ines-
quecible e que, a partir de agora, todo nos vaia 
perfecto, aínda que se vos teño a vós chégame 
ben. Quérovos moito, Isa (2º BACH).

Un saúdo aos zapatos novos de Dionisio.

Para os do corredor de 4º ESO, non queremos 
tanta testosterona solta. Anónimo.
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Rucho, encántame cando levas os pantalóns por 
dentro dos calcetíns. Unha admiradora.

Pola liberación dos presos do Arquivo. Amnis-
tía!!! Non Máis represión nos recreos.

Un saúdo para o meu amigote Dionisio, do seu 
mellor alumno: MANOLO!

Un saúdo aos tríceps de Ramón Turnes.

Taboada, tire dunha vez con esa goma, home!

Un saúdo para o bibliotecario máis guapo: 
Rubén.

Eu quero dar con esta mensaxe as grazas a al-
gunhas persoas, porque me axudaron moitísimo 
(M.ª Carmen, Lara, Julia, Irene, Moncha, Iván, 
Mónica, Manuel e Silvia). Vós axudástesme 
moito; aínda que eu xa non estea para o ano que 
vén, xamais vos esquecerei. Sempre estaredes 
no meu corazón. Mándovos un bico e unha 
aperta moi forte. En cambio, non vou levar 
no corazón a algunhas persoas que me feristes 
moito. Unha rapariga moi cariñosa.

Corredor de 4º ESO: despegádevos  do cheiro 
a hormonas, é insufrible.

Rucho, es o meu ídolo, vivan os teus calce-
tíns!

Un saúdo para os alumnos de 4ºC, os mellores. 
Belén quérote. Jenni, adóroteeee.

Atención SOLTEIRAS!! Chegou o que todas 
estabades desexando!! O gigoló galego Ramón! 
Todo un sedutor, un “sex machine”! Non o 
deixedes escapar!

Javier, non mintas, que sabemos que no fondo 
nos aprecias! Unha das harpías de 2º Bach A.

Para Rubén, o profe de galego: Hai que poñer 
máis os lentes, que che quedan moi ben! As 
túas alumnas que te botarán de menos.

Andrea, es peor que Chuck Norris, eeh?

Grazas ós chic@s de 2º BACH B por un ano 
cheo de risas e compañeirismo, e por facer 
as clases máis amenas. Moitos bicos para 
Ramón, Sara I., Laura M., Rucho, Laura R., 
Irene, Andrea, Heider, Lucía e Yaisa. Sodes os 
mellores!! Isa.

Para Rafa (profesor): Grazas por ser o mellor 
titor, e polo teu apoio e ánimo. Non te esque-
ceremos. 2º Bach A.

Viva Conchi!

MANOLO, dille a Amparo que che merque os 
cascos dunha vez!!

Para Rubén o de galego: Profesoriño, bota-
rémoste de menos, pero non ós teus exames 
quilométricos! 2º Bach A.

E que vivan as mulleres que aman a Santi Bal-
mes. En honor a A. O., ti xa sabes.

Para a clase de 2º Bach A. Grazas por este 
curso, polas experiencias vividas (excursión a 
Madrid…). Botarásevos de menos o próximo 
curso. Unha aperta, a delegada.

Un saudiño para Rubenhe do seu colega Javie-
re. Pd: Somos colegas!

Viva a pandilla do Lázara!! Ana Milena, Diego 
Suárez, Diego Ameneiro, Cris, Sara e Iris!!!

Viva Laura ó cadrado.

Atentas todas as rapazas!! Está chegando ao 
instituto unha moda perigosa!! AS COLAS 
DE CABALO!! Tedes que evitalas! Son un 
perigo para a vida e para os ollos!! Asdo.: Un 
perruqueiro.

Lolo, sabes que a mellor fusión é a do xamón 
york?

Miña mariocha, xa sabes que ámbalas dúas 
xuntiñas sempre andaremos.
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PASATENPOS

SOLUCIÓN: CABEZA DE MANZANEDA
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Atopa 10 países da Unión Europea

HORIZONTAIS

3. PRAIA DE COMPOSTELA  

4. FIN DO MUNDO  

6. VILA DA TORRE DE ANDRADE  

9. CHOCO E COCA  

10. CERCA DA PRAIA DAS CATEDRAIS 

12. VILA NATAL DE CASTELAO  

13. VILA DE CELSO EMILIO FERREIRO 

14. PORTO DE COMPOSTELA  

15. O GLOBO DE  

16. FESTA DO BOI  

18. CIDADE DAS BURGAS  

19. VILA Á QUE ARRIBOU A

CARABELA PINTA 

VERTICAIS

1. FESTA DO COCIDO  

2. FESTIVAL CELTA  

3. OLLA PARA AS CÍES  

5. ANTIGUA PROVINCIA GALEGA  

7. VILA MONUMENTAL NA

DESEMBOCADURA DO MIÑO  

8. PALACIOS FIXO NESTA VILA O

TEMPLO VOTIVO DO MAR  

11. PARA PAN.....  

17. PORTO MILITAR  
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Por Judit Carreira Vilariño,
María García Rodríguez,
Clara Otero Fernández

1º Bach. A
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