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Dicía Ramón Piñeiro no seu artigo “A lingua, sangue 
do espírito”, recollido no volume Olladas no futuro, que 
“para que unha colectividade humana teña categoría 
de pobo, para que teña unha unidade íntima e trascen-
dente, ha de ter unha alma de seu”; a lingua era para 
don Ramón esa alma esencial. A nosa revista Xeada 
é dende hai dezasete anos a canle que o Equipo de 
Normalización Lingüística deste centro ofrece a tódolos 
seus alumnos para fomentar ese “sangue do espírito”, 
fermosa metáfora do noso intelectual lucense a quen, 
como sabedes, se lle dedica este ano o Día das Letras 
Galegas.

Con este xa son dezaoito anos que se publica Xeada. 
Pola súa redacción pasaron, pois, varias xeracións de 
adolescentes, as mesmas que se formaron nas aulas 
deste Instituto. Ramón Piñeiro escribía noutro dos seus 
traballos, “Os valores da adolescencia”, -e falando 
precisamente dunha revista escolar que acababa de 
saír- que “... cada época, cada edade, mesmo ven ser 
coma un eido temporal no que o home cultiva unha 
das súas virtudes constitutivas para ir arrequecendo, 
coa experiencia dese cultivo, o tesouro do propio ser 
persoal, ou sexa, para ir facéndose e despregándose 
na sucesión das diversas experiencias”. Así, nas páxi-
nas de Xeada quedaron plasmadas as inquedanzas, 
experiencias e sensacións dos adolescentes que vos 
precederon, como tamén van quedar as vosas, alumnas 
e alumnos que estades a ler este editorial.

Aínda que escrita exclusivamente por vós, tamén 
os profesores do IES Antonio Fraguas se senten par-
tícipes de Xeada, ben que só de cando en vez poidan 
mostrar o seu sentir nalgún dos seus editoriais, coma 
é este caso. Ollando as súas páxinas lembran nomes 
e rostros dos que algunha vez foron os seus alumnos. 
Tamén eles chegaron nalgún momento a este centro, 
e iranse por outras razóns nun futuro. No pasado cur-
so xubiláronse Dolores Pose, Mª Teresa Gómez, José 
Moares e Daniel Ares. Son ausencias sentidas, mais non 
dolorosas. Tristemente non sucede así coa ausencia de 
Nieves Modia Ferreiro, profesora de Historia e de Arte 
dende a inauguración deste Instituto en 1988, quen 
finou, despois dunha rápida e fatal enfermidade, nun 
amañecer do pasado mes de xullo. Estremeceunos a 
súa morte, pero a todos, alumnos e compañeiros que a 
coñecemos, “dexónos harto consuelo su memoria”.

A ti, Nieves Modia, dedicámosche este número de 
Xeada.
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BARAK OBAMA
Barak Obama, o 

nome máis mencionado 
no ano que deixamos 
atrás, o 2008. Todos 
nós oímos falar deste xa 
familiar personaxe pero, 
todos sabemos quen 
é? Cantos ignoramos o 
motivo da súa gran im-
portancia? E, será capaz 

de cumprir as expectativas, non só americanas, 
senón de todo o mundo?

Para coñecer a resposta a estas cuestións, 
cómpre analizar a situación actual de América. 

Os tempos de George W. Bush

Tras oito anos como presidente dos EEUU, 
Bush converteuse nunha das persoas máis odia-
das a nivel mundial. A causa foi o desastroso 
papel que desempeñou, conducindo o país, día 
a día, e arrastrando con el ao resto do mundo, 
cara un gran precipicio no que rematou caendo e 
do que lle custará saír. Os principias detonantes 
que produciron o tremendo fracaso foron:

1. O corpo militar utilizaba o 50% dos cartos 
que se empregaban en defensa en todo o mundo, 
é dicir, unha barbaridade. 

2. Produciuse un gran descontrol económico 
debido ás hipotecas lixo, xa que os bancos pres-
taban gran cantidade de diñeiro a persoas que 
non podían devolvelo.

3. Acabou cos fondos para obras públicas ao 
baixarlle os impostos aos máis ricos. Nunca se 
preocupou polos pobres.

4. É, como non, o maior erro: a invasión de Iraq. 
Os EEUU tentaron facerse con este país, pois é o 
que posúe máis petróleo, e iso daríalles moitos car-
tos. Puxeron como escusa que os iraquís dispoñían 
de armas de destrución masiva. Desembolsaron 
miles de dólares e vidas, pero nunca atoparon o 
que buscaban. Iraq quedou arrasado e afundido na 
pobreza. Esta é a causa da gran crise económica 
que estamos a sufrir en todos os países. 

A campaña electoral

Por fi n, Bush marchou. O pobo ten agora que 
elixir entre dous candidatos:

- John Mc Cain: preséntase polo bando re-
publicano. Este señor xa maior, que presume 
como “ferido de guerra”, recorda demasiado 
ao anterior presidente: as súas ideas son moi 
semellantes.

Pero a xente ten moitas ganas de que as cou-
sas cambien, por iso non obten apoio.

- Barak Obama: un home novo, afroameri-
cano e con moi boas intencións, convértese na 
esperanza americana. As persoas de raza negra, 
ven en Obama a oportunidade de deixar de ser 
vítimas dunha gran discriminación, pois América 
é un país con moitos prexuízos. El conseguiu 
tratar a todos por igual, sen ter en conta raza, 
ideoloxía ou situación económica, simplemente 
como o pobo americano.

Del non só destacou a gran mobilización que 
produciu, senón tamén a súa cibercampaña, que 
pasará á historia. O candidato demócrata enviou 
millóns de correos animando e agradecendo o 
apoio, de maneira que o contacto coa a xente foi 
moi directo. Despois de cada discurso mandaba 
mensaxes, a través da súa famosa Black Berry, 
para coñecer en tempo real a opinión do pobo; 
e, calquera persoa de todo o mundo, puido co-
laborar economicamente na campaña. 

As expectativas sobre Obama

O mundo enteiro está convencido de que 
Obama vai cambiar as cousas. Todos confi amos 
en que mellore a situación, pero temos que ser 
conscientes de que tan só é un home, que non 
poderá facer todo o que se espera del: solucio-
nar o problema con Iraq; pechar o cárcere de 
Guantánamo; recoñecer os dereitos de pobres, 
negros, homosexuais, etc.; buscar novas fontes 
de enerxía... Defraudará antes do que se espera 
polo simple motivo de que as expectativas son 
demasiado elevadas.

Pero o importante é que agora EEUU está en 
mans dunha gran persoa que, aínda que conta 
cunha curta carreira política, recibiu un voto de 
confi anza, pois conseguiu transmitirlle á xente 
que todo é posible, que poden tomar outro rumbo 
e recuperar as rendas do país.

Alicia Rioboo Vidal 2ºD
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TRES NOVAS FORMAS DE VIDA:
O mundo moderno xa non é o que era; agora 

podemos vestir coma nós queiramos sen sermos 
prexulgados como antes. Podemos escoitar a 
música que queiramos e onde queiramos grazas 
ás novas tecnoloxías e todo iso dá lugar a novas 
culturas, novas formas de vida.

Así podemos diferenciar unha chea de distin-
tos xéneros, pasando polos hippies, 
os heavies, os góticos, emos... 
Algúns máis modernos e outros 
que co paso do tempo van, pouco 
a pouco, sendo esquecidos.

Nós imos falarvos dos góticos, 
dos heavies e dos emos que visten 
e escoitan a música coa que máis 
se identifican, co fin de poder 
canalizar dalgunha forma os seus 
sentimentos.

• Os Góticos:

A subcultura gótica ten os seus 
inicios no Reino Unido entre fi nais 
dos setenta e mediados dos oitenta, 
como derivación do estilo Punk.

As orixes da música gótica veñen 
do Post-Punk, do Punk Rock, New 
Wave, o Glam Rock, o Darkwave… 
Os instrumentos máis usuais son o 
piano, violín, guitarra, baixo, batería, 
voz, sintetizadores… A temática 
principal das cancións é a soidade, 
a tristeza, angustia, ira…etc.

Os estilos de vestimenta dentro da subcultura 
toman infl uencia do death-rock, o punk e ata 
o estilo de vestimenta do Renacemento; non 
obstante, os góticos teñen unha estética pro-
pia, que se centra na cor negra: traxes negros, 
maquillaxe para resaltar a palidez no rostro e 
os labios pintados de cor vermella ou negra.
Porén, a subcultura gótica non considera gótico 
a todo aquel que leve roupa gótica. Os góticos 
non os aceptan porque din que esa xente só 
se viste daquela maneira para chama-la aten-

ción, impresionar ou cousas similares. Pero non 
comparten  para nada a ideoloxía gótica nin se 
identifi can con eles. Este de tipo de góticos son 
moi mal recibidos dentro da subcultura.

Os góticos, a diferenza do movemento punk 
ou hippie, non teñen unha ideoloxía política 
común posto que a identidade política é xeral-

mente vista como unha cuestión de 
conciencia persoal.

Defi nir o que pensa un gótico, en 
xeral, é difícil; porque cada un de-
fi ne para si mesmo o que signifi ca 
ser gótico. Xeralmente, a maneira 
de pensar dos góticos inclínase re-
lativamente cara ó escuro, e debido 
en gran parte ós medios de comu-
nicación os góticos cargan cunha 
serie de prexuízos totalmente incer-
tos tales como que sexan persoas 
satánicas, violentas ou perigosas 
para os demais.

Os góticos apoian o individualis-
mo e teñen unha afi nidade especial 
coas persoas do mesmo estilo ca 
eles, aínda que isto non implica 
que sexan intolerantes co resto da 
sociedade.

Pero obviamente, non tódolos 
góticos teñen que ser necesaria-
mente desta maneira, debido a que 
cada persoa é distinta e dentro da 
subcultura gótica, como en todo, 

hai moitas persoas con pensamentos  e maneiras 
de ser moi diferentes.

• Os heavies

O heavy metal sitúa os seus inicios como un 
xénero de música rock que se desenvolveu nos 
anos 1960 e 1970, principalmente en Inglaterra 
e Estados Unidos. Provén do xénero blues-rock 
e do rock psicodélico. O instrumento musical 
máis característico é a guitarra eléctrica, aínda 
que tamén son moi frecuentes o baixo, a batería, 
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a voz e os teclados. A 
música é unha parte moi 
importante dentro desta 
subcultura.

A  ves t imen ta  do 
heavy metal está carac-
terizada polas prendas 
de coiro, as botas, o pelo 
moi longo… tamén existe 
un gran predominio da 
cor negra. Ademais dos 
elementos de coiro é moi 
frecuente o uso de quin-
calla principalmente de cor prata con moitos 
pinchos ou cravos; ás veces, nalgúns subxé-
neros dos máis agresivos, os cravos chegan 
a medir ata vinte centímetros. Un elemento 
moi importante son os logotipos dos grupos, 
porque estes e as portadas dos discos están 
impresos na maioría das camisetas que os 
membros do heavy metal levan. Tamén son 
importantes as prendas vaqueiras.

No heavy metal ocorre o mesmo que na sub-
cultura gótica, non todo aquel que vista como os 
heavies, é heavy; porque tamén debe ter unha 
ideoloxía e carácter específi co.

O heavy metal tampouco se identifi ca clara-
mente cunha opinión política, pero cabe desta-
car que eles están descontentos coa sociedade 
actual e que están en contra de diversas cousas 
relacionadas coa política.

O heavy metal divídese á súa vez noutros 
subxéneros que, aínda que comparten certos 
trazos, diferéncianse uns doutros.

No caso do heavy metal, a diferenza baséase 
máis que no estilo de vida no acompañamento 
da música. Podendo diferenciar así os seguintes 
estilos:

• O Folk metal: está caracterizado pola in-
fl uencia de certos elementos folclóricos sobre 
unha base de metálica; este estilo pode ir cam-
biando ata chegar a considerarse  black metal 
clásico ou death metal. Un dos grupos máis co-
ñecidos pola sociedade dentro deste subxénero 
é Mago de Oz.

• Trash metal: Este tipo nace na década dos 
oitenta baixo a infl uencia do hardcore punk; 
este distínguese dos outros en que o son que 
empregan é máis rápido e agresivo, utilizan-
do para conseguir un maior efecto a técnica 
scratching (raspado con púa).

• Power metal: Nace da mestura de estilos 
entre o death metal e o black metal. Aquí faise 
uso dunha música máis optimista e temas que 
apelan ó sentido do valor e beleza do oínte, 

facendo uso tamén da ve-
locidade que caracteriza o 
estilo trash.

Aínda que hai máis 
estilos, estes son os prin-
cipais, xa que os outros 
teñen pequenas diferenzas 
que para nós son practica-
mente imperceptibles.

Este grupo tamén conta con moitísimos 
prexuízos, pois asócianse con persoas violentas, 
drogadictas…etc. 

•Os emos

Emo é, por unha 
parte, unha forma de 
vida diferente que se 
destaca polos senti-
mentos, e na diferente 
forma de pensar sobre 
o mundo no que vivi-
mos. Este, vén dado 
polo xénero de música 
post-hardcore (case inexistente) e trátase tamén 
dun rock alternativo que se basea en experiencias 
e emocións nas que o oínte se identifi ca con elas.A 
maioría están relacionadas coa tristeza e a morte .

É realmente necesario coñecer tódalas sub-
culturas que existen e conviven día a día na nosa 
sociedade, porque para respectalas e aceptalas, 
primeiro temos que coñecelas.

Alicia Menéndez Fernández. 
Sara San Luis Rodríguez.

Mª Josefi na López Sanmartín.
3º ESO B
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2009
  Ramón Piñeiro López

Ramón Piñeiro López é o autor elixido neste ano 
2009 para ser homenaxeado no día das Letra Gale-
gas. Naceu en Láncara na provincia de Lugo, no ano 
1915. Cursa o bacharelato elemental en Lugo capital 
e cando o acaba volta á súa vila natal para axudar nas 
duras tarefas do fogar. No ano 1930 o noso amigo 
Ramón marcha a Sarria para traballar alí.

En 1932 volve a Lugo capital 
para acabar co bacharelato su-
perior e alí despois de escoitar 
un mitin do Partido Galeguista 
decide formar parte da creación 
da mocidade galeguista de Lugo, 
sendo elixido para o cargo de se-
cretario de cultura do partido. A 
partir de aquí Ramón entra nunha 
etapa de moita actividade política 
e en 1936 consegue o posto de 
secretario do comité provincial 
do estatuto de autonomía.

E xa temos ao noso político 
que logo da espantosa guerra 
civil comeza a estudar fi losofía e letras en Santiago 
e en Madrid, pero el, máis preocupado pola reorga-
nización ilegal do partido galeguista que polos seus 
propios estudos, decide deixalos.

En 1945 é designado representante galego para 
ir a Francia xunto a outros representantes vascos 
e cataláns para tratar co goberno republicano aló 
exiliado. Por este acto é detido, xulgado e conde-

nado a seis anos de prisión dos que só cumpre tres 
(desde 1946 ata 1949). Despois desta tempada 
no cárcere volta a Galicia e aquí intenta deixar 
un pouco á parte todo o político para dedicarse á 
liberación da comunidade en todo o cultural e así, 
desta maneira, funda en Vigo a editorial Galaxia 
no ano 1950.

A partir deste momento, come-
za a escribir e intenta difundir a lite-
ratura galega entre a mocidade.

A súa obra é breve e céntrase na 
saudade; así escribe obras como:

"Signifi cado metafísico da sau-
dade"(1951)

"Pra unha fi losofía da saudade" 
(1953)

"Rosalía e a saudade" (1962)

Pero no ano 1967 consegue 
entrar na Real Academia Galega 
co seu discurso máis famoso"A 

lingoaxe i as lingoas".

E xa de volta na política , o noso Ramón Piñeiro é 
elixido como deputado independente no parlamento 
de Galicia polas listas do PSD-G PSOE e no ano 
1983 consegue o cargo que se merece, sendo o 
primeiro presidente do Consello da Cultura Galega 
até o ano 1990, ano da súa morte en Santiago de 
Compostela.
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“Unha lingoa única pra toda a hu-
manidade” nos pide o ideólogo do 
progresismo utópico. Ora, traslademos 
esta idea dende o plano do utopismo 
irresponsable ó plano da realidade e 
xusguemos.

Unha lingoa única, pra ser única, ten 
que suprimir tódalas que existen, ou 
seña, levar a cabo o arrasamento cultural 
da humanidade.

Unha língoa única, pra poder ser permanente-
mente única, ten que ser,  ademais, inmutable, e 
pra que poida ser inmutable, tería que aniquilar 

esa capacidade creadora, evolutiva, 
progresiva, que lle é esencial ó ser do 
home e da que a língoa é instrumento e 
refreixo ó mesmo tempo.

O ideal da língoa única, xa o dixemos, 
está inspirado nas simplifi cacións da 
técnica. Pode servir pra os robots, que 
son unha creación racional da técnica. 
Non sirve, en cambio, pra os homes, 
porque o home non é unha creación ra-

cional da técnica. É unha creación da vida. Unha 
creación na que van incluídas as língoas.

Adrián Sánchez Otero  2ºESO C
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FOUCELLAS, O GUERRILLEIRO.
  A Historia contada por un amigo

O 22 de Outubro do ano pasado celebrouse 
o centenario do nacemento de Benigno Andra-
de García, un mítico guerrilleiro galego máis 
coñecido coma “o Foucellas”, alcume que 
recibiu facendo honra ao lugar onde naceu (As 
Foucellas, en Cabrui- concello de Mesía).

Nun comezo o Foucellas era xornaleiro e 
traballador nas minas de “O Bierzo”, onde tería 
os seus primeiros contactos co sindicalismo de 
clase. De volta en Galicia pasa a traballar en 
Curtis nun serradoiro, alí simpatiza coa célula 
comunista do lugar, dirixida polo médico da vila 
e a súa muller, na casa dos cales traballaba a 
dona do Foucellas. O levantamento franquista 
leva á loita a Benigno Andrade, que se bota ao 
monte cunha partida guerrilleira que actuaba 
sobre todo pola zona de Sobrado dos Monxes 
e Arzúa. No monte pasou máis ou menos de-
zaseis anos, converténdose deste xeito nun 
dos fuxidos máis buscados da guerrilla galega. 
A súa persoa acadou tal grao de celebridade 
que nalgunhas partes de Galicia, as xentes do 
rural, para referírense ós escapados ou ós do 
monte dicían “os foucellas”.

Benigno Andrade foi un home admirado 
por uns e rexeitado por outros, de xeito que 
moitas mulleres, especialmente as da burgue-
sía, cando querían meterlles medo aos seus 

fillos dicíanlles: “¡Cuidado 
que viene el Foucellas!”. 

Pola contra, no pobo os 
nenos ían aos prados 
ou aos montes xogar 
ó Foucellas, ao que 
nas súas casas sempre 
consideraron coma un 

valeroso e simpá-
tico guerrilleiro. 
Esta última visión 
do noso protago-
nista é, sen dúbi-
da ningunha, a de 
Manuel Sánchez 

Bello, un home de gran amabilidade que aínda 
hoxe, aos seus oitenta e dous anos, vive ao 
outro lado do camiño onde está a casa na que 
naceu Benigno. Manuel foi amigo da súa fami-
lia e íntimo amigo do mesmo Foucellas dende 
que eran neno, “xogaba comigo ás bólas, ao 
xogo da raia e a tirarnos rodas de goma que 
faciamos coas poucas que había”.

Manuel Sánchez 
fa i  memor ia 
tempo atrás 
para narrar-
nos parte da 
historia do seu 
amigo, permitindo 
que nos achegue-
mos á súa vida 
dun xeito com-
pletamente distinto 
e moito máis ameno do 
que os libros, internet 
ou outras publicacións 
o farían:

“Farruca García casou tres veces e ao 
quedar viúva do seu terceiro marido, naceu 
Benigno. A pesar das distintas datas que se 
lle impoñen ao seu nacemento, eu penso que 
foi en 1910, e tamén o comentou así a súa 
fi lla Pepiña, que vive en Alacante, a última 
vez que veu.

Benigno era un bo rapaz que se equivocou, 
o médico compostelán Manuel Sotelo meteuno 
no sindicato e unhas cousas dan noutras. A 
partir dunha bomba que puxeron no ano 1936 
ao tren Madrid-Coruña comezou a actividade. O 
farmacéutico don Paco e Andrés de Ben (com-
padre de Benigno) querían entregalo ás autori-
dades; pero el, aínda que non fi xera nada e non 
tería de que preocuparse, tivo medo e non quixo 
entregarse. Foi entón cando as malas compa-
ñías, esconderse, botarse ao monte e roubar, 
comezaron a amargar a vida de Benigno.

hez 

o 
e-
a 

m-
tinto
meno do
internet
cacións
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Nos primeiros anos non estaba buscado 
como tal, foi a partir de 1941 cando o come-
zaron a perseguir dun xeito serio. A perse-
cución comezou cando unhas mulleres que 
viñan con queixos para a feira de Curtis foron 
asaltadas por catro persoas que lles quitaron 
os queixos e todo o que traían; a unha muller 
levárona a declarar e, dun xeito ou doutro, ela 
implicou naquilo ao Foucellas. A Benigno im-
puxéronlle moitos feitos que non foron cousa 
del, e aínda máis lle trataron de impoñer. Así 
aconteceu con dous irmáns que querían cul-
palo a el duns roubos nesta mesma parroquia: 
un deles quitoulle os cartos dunha vaca a un 
paisano dicindo que era o Foucellas, e outro 
intentoulle levar 25.000 pesetas a un cura de 
Boimorto identifi cándose co seu nome; pero 
fi nalmente colléronos aos dous 
demostrando que Benigno era 
inocente.

No monte, Benigno estivo 
cun grupo formado por el mes-
mo, que era o xefe, e outras 
cinco persoas. Un deles era o 
Asturiano, un tiparraco alto e 
de barba que impoñía; outro era 
o Vilariño, un home guapo que 
dicían que era o sanguinario da 
panda e que traía unha pistola e 
unha faca colgadas; e os outros 
tres eran o Ponte de Castro, 
que tamén chamaban o Flores, 
o Betanceiro e o Abella.

Había bastante xente que coñecía a Benigno 
e que lle axudaba a agocharse. Na nosa casa 
estivo refuxiado moitas veces durante os tres 
primeiros anos de fuxidas. Máis tarde estivo 
moito en Bandeira, ata que un día de xullo do 
ano 1939 chegou á casa de miña nai e díxolle 
“Pepa, vimos os seis, se nos trouxese ao monte 
de comer...”. Miña nai estaba cocendo o pan e, 
cando rematou, mandoume  cortar uns anacos 
de xamón e ela meteu unha torta de pan de-
baixo de cada brazo. Deste xeito dirixímonos ao 
monte, onde nos estaban agardando, e despois 
de darlles a comida regresamos á casa aconse-
llados por Benigno. Cando os seis acabaron de 

comer, Benigno e Vilariño viñeron agradecér-
nolo á casa e  aseguráronnos a confi anza que 
tiñan e terían en nós. A pesar disto, eu sei que 
Vilariño e Benigno non se levaban demasiado 
ben. Eu tiña un curmán que era cabo da garda 
civil de Curtis, estaba a punto de poñer os 
galóns de sarxento cando o Vilariño e outros 
dous homes o mataron en marzo do 1945. O 
Vilariño era un home sanguinario e Benigno 
recrimináballo, polo que noutra ocasión tamén 
o tentou matar a el aproveitando que estaba 
deitado, pero só conseguiu ferilo nun brazo xa 
que Benigno levaba un tempo  desconfi ando 
del e estaba vixiante en todo momento.

Nos últimos anos da súa vida case non o 
vin, a xente comezou a apartarse del e el tam-

pouco apareceu polo lugar. Só 
sei que o colleron nun río en A 
Regueira, en Cesuras, cando 
xa estaba acabado vivindo 
nunha cova. Segundo escoitei, 
despois de que o axustizaran, 
levárono ao cemiterio da Co-
ruña; eu fun varias veces a 
este cemiterio en busca da súa 
sepultura pero que eu saiba 
nunca foi identifi cada.”

As lembranzas que Manuel 
comparte con nós son coñe-
cidas por moi poucos, por iso 
nos debemos sentir moi afortu-
nados de poder ser partícipes 
delas, de poder coñecer dun 

xeito máis próximo algúns episodios da vida 
do que foi o máis afamado guerrilleiro da nosa 
terra. Uns episodios contados desde a admira-
ción que un amigo sentía e sente por Benigno, 
“ o Foucellas”.

Finalmente quero deixar constancia do meu 
agradecemento cara a boa vontade de Manuel 
Sánchez Bello, que de moi bo grao accedeu a 
narrarnos a súa versión da historia, unha his-
toria que non a coñecemos como foi, senón 
como nola contan.

Alba López Fernández  1ºBac.
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A SOCIEDADE DE CONTROL (1984)
Para falar desta lectura e do tema que desen-

volve primeiro deberemos situarnos: referirnos 
ó autor, ó contexto histórico no momento no 
que se escribe esta novela e falar do seu argu-
mento.

George Orwell é o autor de 1984, moi co-
ñecido por obras como Rebelión na granxa, 
onde tamén aborda a crítica dos totalitarismos. 
Nace en Gran Bretaña en 1903 e dedícase ao 
periodismo e ao seu labor literario, tamén serve 
na policía militar da India. En 1933/4 escribe 
as súas primeiras obras. Pouco despois Orwell, 
identifi cado politicamente coa esquerda, acode 
a España para participar na Guerra Civil, onde 
é ferido e máis tarde participa na 2ª Guerra 
Mundial, polo que, podemos observar que era 
un activista comprometido cos seus ideais ata 
o punto de defendelos nunha guerra. En 1948 
escribe a súa obra 1984, cuxo título non é máis 
que un xogo numérico, publicada en 1950, ano 
no que fi na.

Historicamente cando este libro se escri-
biu acababa de rematar a II Guerra Mundial, a 
cal infl uíu no rápido crecemento dos EEUU en 
occidente e da URRS en oriente. Estas dúas 
potencias mundiais intentaron impoñer a súa 
ideoloxía, e Orwell baseouse nos métodos de 
control soviéticos para impoñer o ideario comu-
nista ó escribir 1984.

Cabe destacar tamén que no momento da 
súa redacción Gran Bretaña estaba gobernada 
polo partido laborista e que un ano antes de que 
Orwell acabara o libro comezara a Guerra Fría.

A obra preséntanos unha distopía situada 
nos años 80, polo tanto podemos dicir que no 
momento da súa publicación  preséntase como 
unha novela futurista. Nela o mundo está divido 
en tres grandes superestados (Oceanía, Eurasia e 
Asia Central) nos que as persoas son totalmen-
te vixiadas e desaparece xente diariamente. O 
poder está refl ectido no Partido, que ten como 

icona ao Big Brother, o seu líder. Winston é o 
noso protagonista, un home que traballa en 
Oceanía, máis concretamente no antigo Londres, 
como funcionario. El é diferente ó resto xa que 
ten conciencia propia para refl exionar acerca do 
réxime ao que a poboación está sometida, o que 
o leva a presentar diversas interrogantes, como a 
de por que teñen que soportar a súa alienación. 
Transcorrida a obra, Winston comeza a relacio-
narse con Xulia en segredo, pois as relacións 
entre funcionarios están prohibidas en Oceanía 
e esta relación acaba derivando en amor. Xulia 
é unha muller similar a el, con sentido crítico 
da realidade; esta mestura levaraos a rebelarse 
contra o Partido, intentando vencellarse a unha 
suposta Irmandade en contra do sistema. Son 
introducidos nesta institución por un alto cargo 
do Partido, pero na realidade todo é unha farsa 
e a Irmandade non existe, tan só é unha inven-
ción do poder para captar rebeldes coma eles e 
eliminalos. Por esta razón son arrestados pola 
Policía do Pensamento, o órgano do goberno 
de Oceanía, encargado de arrestar a aqueles 
que puideran supoñer un perigo para o réxime e 
torturalos ata poñelos a favor do Partido. A obra 
remata cun fi nal estraño xa que non acaba coa 
morte do protagonista nin coa derrota do Parti-
do, senón co triunfo do réxime sobre Winston. 
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Isto podemos interpretalo como unha metáfora 
do triunfo do sistema sobre a conciencia indivi-
dual, a alienación completa do individuo e a súa 
conciencia.

A sociedade de control é na miña opinión un 
concepto que toda persoa hoxe debería coñecer, 
xa que é o tipo de sociedade no que vivimos, 
quizais non tan apocalíptica como na Oceanía 
de Orwell pero tampouco moi afastada dela, e, 
curiosamente, son consciente de que moitos 
individuos que viven nas sociedades industriali-
zadas non entenden esta idea.

Entón, ¿Cal é o signifi cado disto, da socieda-
de de control? Se algunha vez alguén viu unha 
película como por exemplo Minority Report xa 
saberá por onde me estou encamiñando. Esta-
mos vixiados en todo momento, o poder tenos 
moito máis controlados do que cremos. Satélites, 
cámaras, carné de identidade…, todo isto non 
está feito con outra fi nalidade máis que coa de 
ternos controlados, numerados, para así eles, 
os que realmente controlan o mundo, poderen 
manexarnos segundo as súas necesidades. Che-
gados a este punto quero matizar que cando digo 
“eles” non me estou referindo a Zapatero, Bush, 
Obama…, senón ao chamado poder na sombra, 
xente da que ninguén sabe nada e que realmente 
son os donos do mundo como, por exemplo, os 
xefes das grandes multinacionais.

Todo o que aquí digo parece sacado dunha 
película de ciencia fi cción, pero insisto en que 
é máis real do que cremos; no fondo, a ollos do 
poder, tan só somos números, e unha operación 
mal feita estraga o resultado, polo que os nú-
meros sempre teñen que estar onde teñen que 
estar para conseguilo. Esta metáfora na que nós 
somos os números e o poder o elemento orde-
nador que busca un resultado satisfactorio pode 
ser unha boa síntese do concepto de sociedade 
de control.

Este tipo de sociedade consolidouse parella 
a outra, a da información; a extensión a nivel 

mundial dos medios de comunicación permi-
te ternos máis informados do que ocorre en 
lugares moi afastados de nós, pero ó mesmo 
tempo, esa información, e canto maior sexa a 
distancia, aínda máis, pasa por moitas mans 
antes de chegar ó público, polo que pode ser 
moi manipulada, facéndonos así individuos 
máis maleables. Polo tanto podemos dicir que 
esta era da comunicación e globalización xera 
maior control sobre nós, o pobo. Isto pode apli-
carse tanto aos medios de comunicación (TV, 
radio, prensa…) como tamén á educación, por 
exemplo, ao ser pública é lóxico pensar que 
moitos dos programas de ensinanza actuais son 
modifi cados polo goberno; estas prácticas son 
típicas dunha tiranía, o que me leva a refl exionar 
sobre se realmente vivimos nunha democracia 
ou nunha tiranía encuberta que nós mesmos 
escollemos.

Outro aspecto que me gustaría matizar sobre 
a sociedade de control é a crenza de que esta 
nace co auxe tecnolóxico do S. XX e a conse-
cuente expansión dos medios de comunicación. 
Isto é mentira, consolídase grazas a isto, pero 
non nace no S. XX nin moito menos. Na miña 
opinión, o control das mentes do pobo por parte 
dos que levan os mandos do goberno existiu 
dende sempre, ¿non é o medo a un castigo divi-
no se se comete un pecado o que principalmente 
crea fi eis a unha relixión e permite o control 
por parte dos seus profetas das súas mentes? 
E sabendo que dende que o humano existe 
existen as relixións, chegamos á conclusión de 
que este control sempre existiu.

Para comezar a relacionar o tema desenvol-
vido con esta novela creo que é fundamental 
explicar un concepto que se expresa nesta obra 
e que ao meu parecer explica perfectamente o 
dominio do poder sobre a mente do individuo, 
“o dobrepensar”. Dobrepensar é unha palabra 
en neolingua, o idioma falado en Oceanía, que 
designa a situación na que unha persoa se atopa 
cando sabe que algo non é como a autoridade 
di, pero que o acepta, autoengánase, para así 
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non levarlle a contraria ao poder; en certo modo 
podémolo relacionar co ídolo da tribo descrito por 
F. Bacon, aceptar os coñecementos tal e como 
os dita o poder sen chegar a cuestionalos. Un 
exemplo para comprender mellor este concepto 
sería: Se Galileo en lugar de reafi rmarse na súa 
concepción heliocéntrica do universo acatara sen 
máis a idea da Igrexa Católica estaría practicando 
dobrepensar, enganándose a si mesmo. Real-
mente, ¿cambiaron algo as cousas, ou séguese 
practicando o autoengano? Na miña opinión, xa 
non é este o que se practica nin o dobrepensar 
senón que máis ben 
é a ignorancia ou o” 
nonpensar” . Hoxe en 
día, na miña opinión, 
temos moitos ídolos 
da tribo; explícome, 
a maioría da xente ve 
o telexornal ou le a 
prensa e simplemente 
cre que o que aí pon 
é verdade, sen chegar 
a pensar que toda a 
información que vai 
ser publicada vai estar 
infl uenciada polo que 
“eles” queiran que estea. Por exemplo, non era 
raro oír a persoas cando EEUU entrou en guerra 
con Irak dicir que o confl ito bélico estaba xus-
tifi cado tan só por ler na prensa que Irak tiña 
armas de destrución masiva, que fi nalmente 
chegou a ser mentira. Isto fíxose principalmente 
polo petróleo, ou iso cremos, quizais era unha 
tapadeira e a intención bélica era outra.

Outro aspecto que podemos observar no tipo 
de sociedade de 1984 é unha forte unifi cación 
de todo, similar á progresiva globalización do 
mundo de hoxe en día porque esta unifi cación 
facilita o control sobre a xente. Isto vese re-
fl ectido principalmente no idioma, a neolingua. 
¿Realmente non é un feito unifi cador impoñer 
unha soa lingua para unha gran extensión de 
territorio? Si. E ademais ao ler unha conversa-
ción que Winston ten cun amigo seu nun dos 

primeiros capítulos acerca deste idioma pódese 
observar como se simplifi can tódalas palabras 
co fi n, ao meu parecer, de mecanizar máis ás 
persoas e facerlles pensar menos; por exemplo, 
se un escravo non coñece a palabra “liberdade” 
nin “escravitude” e o que elas connotan, ¿será 
capaz de cuestionarse a súa condición?¿ou ve-
raa como algo normal?

Fotograma de Blade Runner, distopía 
situada en 2012 que propón o problema da bio-
tecnoloxía e a clonación co fi n da escravitude.

A neolingua, como na miña opinión case 
tódolos conceptos presentes nesta obra, ten un 
símil real. Se facemos retrospectiva (eu aínda non 
vivía) podemos ver que a fi nais da década dos 
80 a UE pretendía crear o esperanto, un idioma 
franco para todo europeo, ¿non nos unifi caría en 
extremo isto e daríalle moitas máis facilidades ó 
poder para controlarnos? Eu creo que si. Refe-
rente a este tema cabe citar ao escritor galego 
de comezos do S.XX Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao: ”A diversidade de culturas e idiomas 
é o que nos fai superiores ao resto dos animais, 
un can ladra igual aquí ca en Pekín mentres que 
un humán non” (Sempre en Galiza, 1944). Esta 
cita sintetiza basicamente a miña opinión sobre 
a posible existencia dunha neolingua real.

Algo que está presente en toda a obra é a 
opresión da liberdade, tanto a de amar, coma 
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de elección ou de expresión entre outras. Esta 
opresión favorece que o individuo non sexa 
capaz de realizarse completamente como tal e 
polo tanto que comporte un menor risco para o 
poder. Na obra podemos ver que a prostitución 
prohíbeselle aos membros do Partido así como o 
amor ou as relacións, tanto sociais coma sexuais, 
entre funcionarios de sexos opostos. Tamén está 
limitada a capacidade de elección, non podes 
escoller non erguerte da cama un día xa que unha 
pantalla vixía o que fas, nin tampouco, por ser 
quen es, podes andar por certas zonas da cidade. 
A opresión da liberdade de expresión podémola 
ver cando Winston di que ter unha pluma de es-
cribir e un caderno está prohibido xa que o que 
aí escribas o Partido non o pode saber.

Fotograma da película Metrópolis(1927), 
onde tamén se presenta unha distopía onde a 
liberdade está moi reprimida.

Para que esta opresión e control exhaustivo 
sexan efectivos, a vixilancia do pobo terá que ser 
perfecta. Esta conséguese na obra mediante as 
telepantallas. Chegados a este punto, podemos 
dicir que agora é cando as novas tecnoloxías, 
desenvolvidas a fi nais do S.XX e comezos do 
S.XXI, toman un papel relevante neste tipo de 
sociedade. Como dicía ao comezo deste texto, 
tanto os satélites que orbitan arredor da terra, as 
cámaras de seguridade ou a progresiva informa-
tización de todo, teñen un fi n común, un maior 

control sobre nós, o pobo. Este problema xunto 
co suposto cambio climático son a cara “B” da 
era tecnolóxica para a cal todo eran rosas nos 
seus comezos.

Como xa antes sinalei, a manipulación dos 
medios de comunicación é unha das medidas 
tomadas por “eles” á hora de buscar un maior 
control, pero algo do que non falei e que está tre-
mendamente presente en todo o mundo hoxe en 
día é o da publicidade encuberta ou subliminal. Tal 
e como sabemos, o noso cerebro ten moita máis 
capacidade da que usamos, por iso cando se lle 
practica á xente tratamentos tales como a hipnose 
saen a fl ote recordos que o noso cerebro ten pero 
aos que nós non somos capaces de acceder. Este 
exemplo dos recordos vale para moitos campos do 
cerebro, como o da percepción. Chegados a este 
punto xa podemos explicar que é a publicidade 
subliminal. Este tipo de publicidade baséase en 

inserir na imaxe dun anuncio unha men-
saxe agochada que non somos capaces 
de percibir pero que o noso cerebro si, 
infl uíndo así no noso subconsciente. 
Polo xeral a publicidade subliminal ten 
unha fi nalidade comercial, de incitar 
o espectador a un maior consumo do 
produto ofertado, pero ó igual que ten 
aplicacións comerciais, ¿por que non 
podería telas políticas por exemplo? 
Seguramente en máis ocasións das que 
cremos fomos vítimas disto sen darnos 
conta. ¿Para que explico todo isto? Este 
tipo de mensaxes encubertas son ideais 
para captar fi eis a un movemento e así 
xerar maior control sobre o pobo, adoita 

ser un recurso utilizado polos réximes ditatoriais 
para reducir a súa oposición. Cunha arma como 
esta entre as súas mans, os gobernos serían capa-
ces de ter un maior control sobre a sociedade.

Para fi nalizar esta exposición, gustaríame falar 
un pouco doutro aspecto do libro que sinalei an-
tes, o triunfo do poder, a sociedade, o colectivo, 
sobre a conciencia individual. Esta temática pode-
mos expresala a grosso modo cun refrán popular 
que di o seguinte: “A onde vai Vicente, vai a 
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xente”. É dicir, o que fai Vicente, que representa a 
maioría da sociedade, témolo que facer todos e o 
que pretenda non ser unha ovella máis dentro do 
rabaño social (polo xeral ignorante) e non queira 
facer o que Vicente fai, rápido será tachado de 
rebelde e inconformista entre outras cosas. Isto 
nun tipo de sociedade alienadora do individuo 
como a presentada en 1984, interesa ao poder, 
xa que se se consegue que todos pensen igual 
e actúen igual, terán moita máis facilidade para 
controlar o pobo e reafi rma o que antes sinalei: 
de que un réxime desta clase necesita unha forte 
unifi cación, tanto en aspectos como o idioma ou 
o pensamento popular. Os medios para conseguilo 
son infi nitos, se ao poder lle interesa que algo 
nos guste, mal que nos pese, conseguirao, tanto 
por medio da xa referida publicidade subliminal 
ou pagando a ídolos do pobo, a “Vicentes”, para 
que fagan algo e o pobo os imite.

Quero rematar dando a miña opinión sobre 
todo o que escribín aquí. Os avances tecnolóxi-
cos están ben e axudan a ter un mellor nivel 
de vida, pero tamén teñen a súa parte mala, a 
intimidade de cada un é inviolable, por iso creo 
que se deberían redactar decretos e leis para con-

trolar prácticas desta clase que atentan contra a 
intimidade xa que non os hai ao ser tecnoloxías 
relativamente novas. Aínda que semelle que es-
tea en contra da vixilancia, non é de todo certo 
e mesmo se me crea un dilema ético: está ben 
vixiar as persoas co fi n de preservar a seguri-
dade do conxunto, si, pero corremos o risco de 
sermos vixiados tamén os que non delinquimos  
para así ternos máis controlados; entón o dilema 
é: ¿Compensa realmente isto?

Manuel Blanco Fraga. 2ª BACH C

- Fontes para a elaboración do traballo:
1. http://www.sindominio.net/laborato-
rio/documentos/fulkro/control.htm
2. http://www.versvs.net/anotacion/
sociedad-de-control
3. http://portal.educ.ar/debates/socie-
dad/debate/sociedad-de-la-informacion-
signifi ca-sociedad-de-control.php
4. http://teoriaspoliticasparalatinoameri-
ca.blogspot.com/2006/01/la-sociedad-
de-control-big-brother-is.html
5. http://www.akpress.org/2005/items/
toleranciacero
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PROBLEMAS ALIMENTICIOS

Aínda que non se teñen sufi cientemente contrastados os síntomas, existen certos criterios 
básicos para diagnosticar a ortorexia, sendo estes:

- Pasar máis de tres horas ao día pensando na súa dieta sa.

- Necesidade de planifi car ata o último detalle a comida do día seguinte.

- Preocupación case obsesiva pola calidade da súa inxestión.

- Ao sentirse culpable, deixa as súas convicións dietéticas.

- Conforme é maior o seu  trastorno ortoréxico, a súa calidade de vida é menor.

- Íllase socialmente pola súa maneira de comer.

- Desexo compulsivo de coñecer e atopar alimentos máis sans.

A ortorexia ou adicción á comida saudable 
é un trastorno alimentario capaz de deteriorar 
a saúde física e mental, cuxa incidencia vai 
en aumento. É unha obsesión extrema pola 
saúde, centrada en comer o máis san posible, 
que se pode converter nun serio trastorno.

A ortorexia pode interferir negativamente 
na vida das persoas que a sofren, ao preferir 
pasar fame, mesmo por longos períodos, a 
comer alimentos que, ao seu parecer, son 
“impuros”, é dicir, que teñen altos contidos 
de aditivos, graxas, etc. Deixan de ir a res-
taurantes, establecementos de comida rápida 
e á casa de familiares e amigos, por temor 
aos alimentos que poidan inxerir.

Estas persoas impóñense fortes restricións 
de alimentos, o cal repercute na súa saúde, 
pois pódenlle producir complicacións como 

hipotensión ou 
osteoporose 
por carencias 
de vitaminas 
ou minerais, 
coma o cal-
cio.

Xeralmen-
te, esta con-
duta  débese 
á mala alimen-
tación que a 
sociedade vende e á falta de información. 
A presión social produce que estas persoas 
se sintan illadas na súa forma de pensar, o 
que xera, como reacción, esa obsesión que 
non se debe confundir cos xaxúns e coi-
dados alimenticios que se levan de forma 
consciente.

ORTOREXIA

SÍNTOMAS
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EDITORIAL TAMBRE

Enfermidades máis coñecidas na nosa sociedade

- Obesidade: enfermidade que consiste nun exceso de 
graxa corporal. As persoas son obesas se a cantidade de 
graxa supera o 15% de peso nos homes e o 25% nas mu-
lleres. Prodúcese cando consumimos un exceso de enerxía 
en forma de hidratos de carbono e graxas, aínda que tamén 
pode ter unha orixe xenética. Estas persoas son máis pro-
pensas a contraer algunhas enfermidades cardiovasculares 
e diabetes. Para previlas hai que facer exercicio físico e non 
consumir graxas ou hidratos de carbono en exceso.

- Anorexia: consiste nunha desnutrición e extrema delgadeza orixinadas 
polo rexeitamento da comida debido a trastornos psicolóxicos. En casos 
graves, a persoa deixa de comer de todo, adelgaza ata quedar nos ósos e 
morre porque non se dá conta do que está pasando, négao e ocúltao.

- Bulimia: é outro trastorno de perda de control sobre a alimenta-
ción. As persoas que a padecen tamén adoptan dietas moi estritas de 
adelgazamento, pero rómpenas dándose, a escondidas, fartadas de 
comida. Isto créalle un sentimento de culpa, e provocan o vómito para 
non engordar. A bulimia é causa de graves alteracións na saúde.

Belén Varela Suárez.
Carmen Otero Rodríguez. 3ºESO B
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A MODA

1. Que é a moda?1. Que é a moda?

A moda, segundo a RAG, é o 
“uso ou costume que está en boga 
durante certo tempo, con especia-
lidade nos traxes, teas e adornos, 
principalmente os recén introduci-
dos”; pero… que signifi ca o termo 
“moda” para nós?

Hoxe sorprenderíanos ver 
a alguén pola rúa cun traxe do 
século XVI, ou un invitado a unha 
voda con bermudas, chanclas e 
camisa hawaiana; pero quen nolo 
impide? A moda é unha decisión 
arbitraria, depende de nós, de se 
aceptamos ou non como novo esti-
lo a roupa que presentan as tendas 
cada nova tempada. Pero o curioso 
é que, malia ser un “acordo social”, 
ninguén nos preguntou nunca se nos 
gusta ou non ese estilo, senón que é imposto e 
todos o tomamos por ben.

O que actualmente denominamos por “ir á 
moda” non é outra cousa que ter o que todo o 
mundo ten; xa sexan uns pantalóns pitillo ou 
unha camiseta de Bershka. E por que é así? Por-

que ao vestir todos dunha 
forma parecida sentímo-
nos integrados de cheo 
na sociedade. Pero se 

isto se analiza, resulta unha 
completa parvada, xa que 

ao fi nal todos imos uni-
formados. Temos que 
sacar á superfi cie sen 
medo o noso propio 
estilo, e non deixar 
que nos infl úa a opi-
nión dos do redor. 

É importante que 
saibamos adaptar 

a moda a nós, e non adaptarnos nós a ela. Se 
non che gusta algo, para que o vas levar? Non 
ten ningún sentido. Ademais a moda vén e vai, o 
que hoxe é tendencia mañá xa non se leva, pero 
dentro doutros dez anos vólvese levar. Lembras 
rirte da moda dos anos 80? E agora resulta que 
o que é unha das prendas imprescindibles, os 
pantalóns pitillo, daquela era a prenda estrela. 
O mesmo sucede coas cazadoras de coiro e con 
moitas outras pezas de roupa. Mesmo parece que 
a imaxinación e innovación dos deseñadores está 
chegando ao seu fi n. Malia isto, sempre están as 
típicas prendas que son os “clásicos” da moda, 
e que triunfan sexa onde sexa e dá igual en que 
época. Quen poderá desfacerse dos pantalóns 
vaqueiros? Cando se deixará de utilizar a cor 
negra para vestir en ocasións especiais? 

2. E os modelos e as modelos, son 2. E os modelos e as modelos, son 
de carne e óso?de carne e óso? 

Os e sobre todo as mode-
los toman un papel moi im-
portante para a moda e para 
a sociedade, xa que son os 
que habitualmente se toman 
como exemplo, tanto o seu 
estilo como o seu corpo. 

Moitos e moitas equivo-
cáronse rotundamente ao 
intentar imitalas, posto que na gran maioría dos 
casos, as top models levan talles practicamente 
imposibles. Aínda que se reducen a un ritmo len-
tísimo, existe un alto número de mortes por des-
ordes alimenticias, sobre todo entre adolescentes 
e mozos/as, debidas estas a enfermidades tan co-

ñecidas como son a bulimia 
ou a anorexia. A verdade é 
que hai casos que realmente 
deixan a un de pedra. Non 
logro comprender como 
unha persoa pode chegar a 
alimentarse só de tomates 

é o 
oga
a-
s, 
-

o 

ha
e 

lo 
ón 
se 
ti-
as 
so 
l”, 

que ao
form
nos 
na s

isto se a
compl

ao fi 
for
sa
m
e
q
n

na gran maioría dos

ñ
o
q
d
lo
u
a



19

ou mazás, ou que unha moza de 30 anos alcance 
o peso dunha de 12. Non o entendo.

Os modelos e as modelos deben posuír as me-
didas da xente normal e corrente, non ter corpos 
tan sumamente surrealistas. Non só por eles e 
elas, senón tamén por estas novas xeracións. 
Que a moda sexa moda e non unha obsesión. 

3. Quen son os principais prexu-3. Quen son os principais prexu-
dicados?dicados?

Por suposto, as mulleres. Estar delgada e ir á 
moda é un reto practicamente obrigado para a 
muller actual. Se te fi xas, nunha tenda corrente 
nunca atoparás un talle 32 para mozos, pero 
si para as mozas. Desgraciadamente, cada vez 
fabrícanse talles máis pequenos no referente ás 
prendas femininas. Unha vez máis, somos vítimas 
da sociedade.

Non obstante, hoxe en 
día o home non se queda 
atrás. Xa non lles avergonza 
mostrar o seu interese pola 
moda e a preocupación 
pola súa imaxe. Ademais, 
a súa forma de vestir non 

se reduce só a traxes e gravatas, senón que cada 
vez é máis frecuente atopar complementos antes 
asociados só con mulleres, como bolsos e xoias, 
destinados exclusivamente ao sexo masculino. 
Agora xa non nos sorprende o termo metrosexual; 
todo o contrario: actualmente, coidar de sí mes-
mo é motivo de admiración e atracción. Pouco a 
pouco imos conseguindo deixar atrás os tópicos 
de home forte e con pelo no peito como sinónimo 
de virilidade. 

Malia este progreso masculi-
no no campo da moda, os dous 
sexos vena e interprétana de 
distinta maneira. Os homes bus-
can máis a funcionalidade e a 
faceta social das súas prendas. 
Por exemplo, no caso dunha 
chaqueta ou traxe, fíxanse no 

número de petos e na utilidade que lle poderán pro-
porcionar a esta peza. Por outro lado, as mulleres 
prefi ren lucir a silueta, elixindo sempre unha cor 
favorecedora ou o modelo que mellor resalte a súa 
fi gura. Como sempre, hai excepcións. 

4. Que é un cazatendencias?4. Que é un cazatendencias? 

Os “coolhunter” ou “cazatendencias” forman 
parte dunha profesión bastante recente. Cada vez 
está máis demandada polos mozos e, a pesar de 
non ter aínda unha formación “regrada”, come-

záronse a facer cursos e más-
ters desta especialidade. 

Esta nova profesión 
consiste en predicir as 
tendencias que ocuparán 
os roupeiros de tódalas 

tendas nos anos posterio-
res. Estas persoas inter-
pretan a moda e deben 
analizar con detalle cada 
cambio na forma de 

vestir da sociedade. Poden achar 
un peiteado novo que guste ou atoparse con que 
os adolescentes xa non se atan as zapatillas. Todo 
é importante. 

Un “coolhunter” debe non só percibir estes 
cambios, senón que, a partir deles, debe crear 
bocetos de novos estilos que presentarán as súas 
respectivas empresas. 

Son, en xeral, persoas moi observadoras, in-
quedas e interesadas por todo o que ocorre na 
súa sociedade. 

Traballan para grandes e importantes empresas, 
como é o caso da cadea de Inditex. O seu soldo 
depende da complexidade do proxecto, do tempo 
destinado e outros moitos factores. Un estudo 
completo pode supoñer unha inversión superior a 
15.000 € por proxecto. 

En defi nitiva, pode tratarse dun traballo moi 
atractivo e ben remunerado, pero de moita res-
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ponsabilidade. As súas ideas serán materializadas 
polo deseñador.

5. Que debo facer eu?5. Que debo facer eu?

Esquécete da moda e busca o que te faga 
sentir cómodo e ben. Se coincide co que se 
leva, pois perfecto; e se non, pois tamén, así 
contribúes a que haxa máis diversidade 
de estilos. 

Todos queremos gustar, agradar 
e sacarnos partido ao máximo, pero 
debe ser un mesmo o que elixa o seu 
propio estilo de moda e non deixar 
que o fagan no teu lugar. Un debe 
ser un mesmo ante todo.

Persoalmente, penso que non hai ma-
neira de medir a beleza, xa que para gustos, cores. 

Ninguén é perfecto, pero todos posuimos algo que 
é exclusivamente noso, que nos fai diferentes. Uns 
ollos bonitos, unha pel suave, un sorriso simpáti-
co… Existen miles de trazos que nos fan únicos e 
irrepetibles, e iso é o que nos ten que importar. Iso 
si, non podemos pretender ser o que non somos. 
Non podemos ter ollos marróns se os temos azuis, 
ou medir 1'75 se medimos 1'50.

Por esta razón estou totalmente en 
contra da cirurxía estética. Penso que 
só é necesaria en casos extremos, 
pero non para cambiar o que sempre 

fomos.

Aprende a aceptarte tal e como es 
e saca todo o partido que poidas. Non 
necesitas máis nada.

Cristina Ferrín Castro  3º ESO B
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ERNESTO GUEVARA "O CHE"
Che Guevara é unha das fi guras do século 

XX que seguen espertando paixóns enfrontadas  
a pesar de que xa pasaron corenta anos dende 
a súa morte. Ernesto Guevara naceu o 14 de 
xuño de 1928 en Rosario, Arxentina, aínda que 
o biógrafo John Lee Anderson sostén que naceu 
antes e que a partida de nacemento foi falseada 
para ocultar que a súa nai estaba embarazada 
antes de casar. Foi o primeiro de cinco fi llos do 
matrimonio formado por Ernesto Guevara Lynch 
y Celia de la Serna, ambos pertencentes á clase 
media alta arxentina.

A súa infancia estivo condicio-
nada pola asma que limitou as 
súas posibilidades de ir á escola 
ata que cumpriu os oito anos e 
someteuno a constantes die-
tas e tratamentos médicos. 
A súa enfermidade fi xo 
tamén que se convertera 
nun extraordinario lector 
e xerou nel un forte 
espírito de sacrifi cio e 
autocontrol. 

En 1947, despois da 
quebra da empresa familiar 
e da separacións dos seus 
pais, instalouse na capital 
arxentina, onde estudou 
medicina. Para entón xa 
deixara claro o seu antiimperialismo 
e o seu interese pola obra de Carlos Marx.

A partir de 1953 comezou a viaxar por Perú, 
Ecuador, Venezuela e Guatemala, lugar onde 
coñecería a súa primeira muller Hilda Gadea e a 
Antonio López, un exiliado cubano que lle puxo 
o alcume do Che polo uso constante que Ernesto 
facía desta palabra.

No 1955 atopouse con Fidel e Raúl Castro 
que estaban preparando unha expedición revo-
lucionaria contra o goberno cubano, uníndose 

a eles. Como o seu lugartenente mandou unha 
das columnas e participou na batalla de Santa 
Clara en 1958, entrando na Habana en 1959 o 
que puxo fi n á ditadura de Batista. Durante esta 
ofensiva coñecería a súa segunda muller Aleida 
March, coa que tería catro fi llos.

Logo do triunfo da revolución en Cuba, 
Guevara foi nomeado xefe da Milicia, director 
do Instituto de Reforma Agraria, presidente do 
Banco Nacional e ministro de industria. 

Porén as súas inquedanzas revoluciona-
rias non se apagaron, abandonando 

Cuba en 1965 e dirixíndose ó 
Congo, onde apoiou a insu-

rrección armada nese país. 
Un ano despois estableceu-
se nunha zona da selva e 
xunto con 47 combaten-
tes formou o Exército de 
Liberación Nacional de 
Bolivia.

En marzo de 1967 o 
goberno boliviano pediu 

axuda a EEUU para captu-
rar os revolucionarios. Ne-

ses días O Che escribiu a súa 
Mensaxe aos Pobos do Mundo, 

no que propoñía unha guerra 
mundial aberta contra EEUU. 

Finalmente, o 8 de outubro foi 
capturado e un día despois, cun axente 

da CIA como testemuña, fusilado.

Despois da súa morte, o corpo do Che foi 
levado ao lavadoiro do hospital Noso Señor 
de Malta e exhibido durante dous días. Para 
conservalo inxectáronlle grandes cantidades de 
formaldehido co fi n de evitar a súa descompo-
sición, tamén lle cortaron as mans porque se 
pensaba que farían desaparecer o corpo e querían 
conservalas como proba do seu falecemento. 
Aínda que se ordenara a súa cremación, ao fi-
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nal o corpo foi soterrado nunha fosa xunto cos 
outro guerrilleiros. Alí permaneceu ata que os 
seus restos foron descubertos en 1997 por un 
equipo de científi cos cubanos e nese mesmo ano 
foi trasladado a Cuba, sepultándoo no Memorial 
Ernesto Guevara, en Santa Clara.

A adhesión á fi gura e aos ideais do Che 
abarca amplos sectores progresistas e xuvenís. 
A explicación desta identifi cación podemos 
atopala, por un lado, na busca dunha serie de 
valores éticos identifi cados coa súa personalida-
de (loita contra as inxustizas sociais, a rebeldía 
e o espírito incorruptible) e por outro lado está 
a comercialización da súa imaxe, a súa morte 
violenta sendo mozo e as similitudes físicas 
con Xesús. 

Os detractores desta fi gura identifícana como 
un asasino e terrorista. Trátase de sectores re-
lacionados co exilio cubano, anticomunistas e 
demoliberais que lle atribúen as execucións de 
centos de opositores e campesiños, a creación 
dos campos de traballo para reeducar a directo-
res de empresas estatais e que despois foron uti-
lizados para enviar a disidentes e homosexuais. 
Os opositores á fi gura do Che Guevara tamén 
remarcan as súas ideas comunistas, totalitarias,  
que infl uíron na adhesión de Cuba ao bloque 
comunista durante a Guerra Fría.

A fi gura do Che tamén é criticada desde 
sectores radicais, principalmente anarquistas e 
libertarios civís que consideran que foi una per-
soa autoritaria que quería a creación dun réxime 
de estado stalinista e burocrático.

O CHE NA CULTURA

A fi gura do Che motivou múltiples represen-
tacións artísticas tanto dentro como fóra de 
Cuba.  É importante destacar a famosa fotografía 
tomada, cunha vella cámara de fotos, por Alberto 
Korda o 5 de marzo de 1960. 

A fotografía fíxose durante un acto de despe-
dida do dó das vítimas da sabotaxe feita pola CIA 
ao barco francés “la coubre” que foi dinamitado 

no porto da Habana. Alberto Korda atopábase 
fronte á tarima onde estaban as autoridades e 
nun momento o Che avanzou cara á primeira fi la 
para mirar a escena durante un ou dous minutos 
nos que Korda alcanzou a facer un, dous ou tal 
vez tres disparos seguidos. Despois o Che volvía 
a perderse no fondo da tarima. Pero a imaxe xa 
estaba captada. 

A foto foi regalada a un editor italiano cha-
mado Feltrinelli no ano 1967 e difundida en 
millóns de carteis á morte do guerrilleiro arxen-
tino. Alberto Korba asegura  que nunca cobrou 
un centavo por esta fotografía. Esta fotografía 
foi utilizada en obras posteriores como a com-
posición que fi xo Jim Fitzpatric, que fi gura ó 
principio do escrito.

CINE

• “El argentino” Steven Soderbergh (2008)
• “Guerrilla” Steven Soderbergh (2008)
• “Che Guevara” Josh Evans (2005)
• “Diarios de motocicleta” Walter Saller 

(2004)
• “Che!” Richard Fleischer (1969)
• “El Che Guevara” Paolo Heusch (1968)

MÚSICA

• Hasta siempre, comandante, Carlos Puebla 
• Si el poeta eres tú, Pablo Milanés 
• El hombre de la estrella, La Renga 
• El aparecido, Víctor Jara 
• Gallo Rojo, Fabulosos Cadillacs 
• Esquina libertad, Los Piojos. 
• Fusil contra Fusil (1977), Hombre (1987) 

Silvio Rodríguez.
• Soldadito boliviano de Nicolás Guillén mu-

sicalizado por Paco Ibáñez 
• Papá cuéntame otra vez, de Ismael Serrano 

no álbum Atrapados en azul.

Bibliografía

Anderson, Jon Lee (1997). Che Guevara. Una 
vida revolucionaria

Tomás Caamaño Louro.  2ºESO A
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A MIÑA VIAXE A ITALIA
A miña viaxe por terras italianas foi 

inesquecible.

Lembro ata o máis mínimo detalle con 
total nitidez, coma se aínda me atopase 
na Cidade do Vaticano, fronte á Capela 
Sixtina, ollando a súa maxestuosidade co 
alento contido. 

Lembro tamén a doce voz do meu avó, 
ó meu carón.

- Este Miguel Ángel Buonarroti ...sen 
dúbida, foi un artista.

Eu asentín coa cabeza, collín a miña cá-
mara de fotos e comecei a disparar fl ashes 
en tódolos sentidos.

Agora ollo as fotos sobre o meu leito 
e embárgame unha estraña sensación de 
morriña, como se unha parte de min tivera 
quedado en Italia.

O primeiro día sentinme estraña, e non 
sen motivos. Un novo país, unha nova 
lingua... ¿Como ía facer para  entender os 
italianos? 

Pero o meu avó e mais eu puxemos em-
peño en aprender esta nova lingua antes 
de que a viaxe fi nalizara. E cada vez que 
oïamos falar un transeúnte, prestabamos 
moita atención ás súas palabras e deste 
xeito aprendemos que signore signifi ca 
señor; cociñeiro é cuoco; pranzo, comida; 
amábile, amable; corso, avenida; cattedra-
le, catedral... Axiña tivemos dominado o 
idioma.

A primeira noite ceamos en Napoli, nun 
restaurante chamado “Il Pizzaiolo amábile”. 
Aínda lembro o chamativo letreiro polo 
que puiden convencer os meus pais de 
cear alí. 

O mozo que nos atendeu era moi amábi-
le, chámase Paolo, e 
non tivemos difi cul-
tade ningunha para 
comprende rnos, 
pois falaba o galego 
francamente ben.

Paolo trouxo as 
cartas cos menús, 
pero eu non enten-
dín nin palabra.

- Recoméndoche 
os tortellini – mui-
ñoume o meu avó 
na orella. 

- E eses que son? 

t
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- Agasallos de Venus, a deusa 
do amor.

A enigmática resposta do 
meu avó acabou por me con-
vencer para probalos.

O delicioso arume que 
penetrou polo meu nariz ó 
achegarse Paolo co meu 
prato aínda non o esque-
cín e non vou esquecelo 
xamais.

Gocei daquela comida 
como de ningunha outra 
na miña vida, leda de 
terlle feito caso á reco-
mendación do meu avó.

Os meus pais cearon pizza Margarida e 
o meu avó, spaguetti a la carbonara. Logo 
pedín Tiramisú, outra magnífi ca recomen-
dación do meu avó. Porque, por se 
aínda non vos destes 
de conta, o meu avó 
é unha persoa cuns 
coñecementos cul-
turais moi amplos. É 
a persoa máis sabia e 
intelixente que coñezo.

Durante as tardes de 
aquel verán, visitamos 
a Basílica de San Pedro 
no Vaticano, os canais de 
Venecia...

Un día, en Puglia, fomos 
ver un espectáculo, para 
coñecer máis tradicións ita-
lianas. Vimos un baile moi popular e que 
me fascinou. Unha señora pateaba o en-
tarimado do escenario con frenesí. 

- É o baile da “Tarantella”, representa 
a picada dunha tarántula – dixérame 

o meu avó-. Ves esas 
persoas tocando as cas-
tañolas, no fondo do 
escenario?

- Si –musitei eu. 

- Son castañolas de Pu-
glia, tamén as chaman 
nacchere. Aquí as españolas 
reciben o nome de “castag-
nette”. 

- Soan moi ben.

O derradeiro día, antes de 
marchar e abandonar para 
sempre Italia, o meu avó, sa-

bedor da miña paixón polos libros, foi á 
libraría máis próxima e comprou para min 

un libro de contos italianos. 
“Il Decamerone”, Giovan-
ni Boccaccio, rezaba na 
súa portada. Agarimei as 
douradas letras e o seu 
lombo e agradecinlle no 
meu corazón ó meu avó 
o agasallo. O libro está 
escrito en italiano, pero 
daquela eu xa o falaba 
e comprendía á perfec-
ción.

Aínda conservo o 
libro e, desde en-
tón, podo lembrar os 
arumes e os ruídos 

dos transeúntes que vagan polas 
calexas de Italia con só abrir o libro e 
comezar a ler.

Sara Rodríguez Espiñeira, 1º Eso A
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O MUNDO DO TEATRO
O mundo do teatro é tan fascinante como 

divertido, ademais podes viaxar e coñecer sitios 
nas xiras.

O meu pai é dramaturgo e director da com-
pañía da USC. Moitas veces, despois da estrea 
en Santiago, van de xira por Europa, e de cando 
en vez, ata van ao estranxeiro. Unha vez fun coa 
compañía cando interpretaban “El Caballero de 
Olmedo” por Andalucía. Fumos ata a cidade de 
Baeza e aloxámonos nun hotel que antes era un 
pazo, e ao día seguinte estivemos de compras 
e paseando pola cidade. Tiñan que interpretar a 
obra no exterior, e an-
tes de comer estiveron 
montando o escenario e 
a escenografía, ademais 
das luces e os asentos 
do público. Cando che-
gou a hora, veu moita 
xente e a televisión de 
Andalucía, que os ía 
gravar en directo.

Despois de actuar- 
moi ben, por certo- coma 
todas as compañías, 
desmontaron o decorado e o escenario; eu axudei-
lles. Tamén ceamos nun restaurante moi agradable 
onde xa nos estaban esperando. 

Ao día seguinte actuaron nunha vila próxima, 
nun parque famoso de alí, onde recibiron moitas 
felicitacións.

Logo duns días foron a Lituania, a Alemaña, 
a Suíza… 

Tamén está o festival internacional de teatro, 
onde veñen as compañías das universidades dal-
gúns países e se reunen durante unha semana. 
Eu tamén actúo na miña propia compañía, deste 
instituto: “Tanto me ten”. Levo no teatro dende 
os catro anos, cando vía como o meu pai impar-
tía clases aos alumnos da miña escola un pouco 
máis maiores ca min; cando cumprín seis, deume 
tamén clases. 

A compañía do noso centro non fai xiras e só 
actuamos dúas veces máximo. En abril participamos 
nun concurso chamado Intercentros, onde partici-
pan todas as compañías dos institutos de Santiago. 
O xurado falla a obra gañadora e ao mellor actor e 
á mellor actriz.

Temos un horario fi xado todos os anos e aquí, 
no instituto, a principio de curso, facemos exer-
cicios e o director dános o texto que imos inter-
pretar. Ao longo do curso académico ensaiamos 
a obra. Cando está preto a estrea, as horas de 
ensaio aumentan e os actores quedamos nalgún 

recreo nunha aula para 
repasar.

O día da estrea é o 
mellor e o peor á vez. 
Están os nervios, os per-
cances de última hora… 
e tamén a oportunidade 
de expoñer o traballo de 
moito tempo, divirtirse 
actuando, mostrar o teu 
talento.

Ademais, coñeces a 
xente nova e hai moi bo ambiente. Nós, por exem-
plo, fomos comer pizza o día antes da estrea.

Non hai que ter medo a actuar nin a ser deter-
minado personaxe pola vergoña, o que moi a miú-
do pasa, a que se rían de ti… porque en realidade 
non es ti quen actúa, senón o personaxe.

O teatro utilízase na vida cotiá moitas veces, 
aínda que non nos deamos conta. Nos xogos, 
cando falamos cos amigos, imitando a xente… 
é moi divertido porque unha persoa pode deixar 
de ser ela para deixar paso a outra, coa súa 
personalidade propia, cos seus medos, as súas 
características… o teatro é un mundo enorme 
cheo de misterios e sorpresas no que cada detalle 
conta. Un mundo no que todo é posible, porque 
ti o fas posible.

Helena Salgueiro Golán. 2ºESO C
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Cal foi a razón pola que empezou a 
escribir e non só a debuxar?

Hai que ter en conta que a min o que me 
gustaba non era só debuxar senón contar his-
torias, sobre todo porque me encanta ler.Foi 
unha cousa como moi rápida.Empecei ilustrando 
libros que escribían outras persoas e eu 
tiña un par de historias na cabeza e 
púxenme a escribir.Comecei con 
contos para nenos máis pe-
quenos e despois fun pouco 
a pouco, escribindo cada 
vez máis, ata agora que 
publiquei varios libros.

Cando empezou a 
túa afección polo de-
buxo?

Aos cinco ou seis anos.
Xa con esa idade me pasaba 
todo o día debuxando e inven-
tando cousas.Máis tarde decidín 
dedicarme ao mundo da arte, do vi-
sual.Estudei Belas Artes e estiven traballando 
en publicidade e deseño,ata que finalmente 
decidín dedicarme soamente a ilustración de 
libros...e a escribilos, claro!

A ser debuxante, nácese ou apréndese?

As dúas cousas.É dicir, ti podes ser moi alto, 
pero non tes por que xogar ben ó baloncesto.

Terás que practicar moito para conseguir fa-
cer ben unha cousa.Debuxar é o mesmo: Se 
eu non fixera Belas Artes seguiría debuxando 
coma un neno de seis anos, que é o que lle 
pasa a moita xente,que ten unha idade de de-
buxo de seis,sete,oito anos porque non desen-
volveu as súas capacidades.En definitiva,que 

podes ser moi bo nunha cousa de pe-
queno, pero se non practicas,estás 

sempre no mesmo nivel,nunca 
te superas.

Como che xurdiu a 
idea dos Megatoxos?

Eu tiña a necesidade 
de escribir unha historia 
máis longa, de perso-
naxes adolescentes, cos 

seus problemas e as súas 
cousas do instituto.E a tra-

ma xurdiu dunha aposta que 
fixen cun amigo,sobre se eu 

sería capaz de facer unha histo-
ria arredor dun toxo.De aí nacen os 

Megatoxos.

Para a caracterización psicolóxica dos 
personaxes baseácheste nalgún coñeci-
do?

Ás veces fago iso.Nun personaxe concre-
to, por exemplo Lorena, que aparece no libro 
da Espada esmeralda, é unha amiga miña.

Anxo Fariña naceu en Vigo en 1977 e é Licenciado en Belas Artes pola Universidade de 
Vigo. Comezou a súa carreira como deseñador, actividade que aínda realiza, pero nos últimos 
anos os seus esforzos céntranse en escribir e ilustrar libros.

O máis importante para el, segundo el mesmo recoñece na súa páxina web, é a creativi-
dade; por iso experimenta en moitos campos da creación. Ao noso Centro veu darnos unha 
conferencia-obradoiro sobre  creación artística e a saga dos Megatoxos e nós aproveitamos a 
ocasión para saber máis cousas del e fixémoslle esta entrevista.

ENTREVISTA A ANXO FARIÑA
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Noutros personaxes non,pero si que 
extraio cousas de alí e de alá.É coma un 
crebacabezas.

Que pasos debería seguir un 
rapaz ou rapaza que quixese ser 
ilustrador/a

O primeiro, se queres ilustrar tes que 
ilustrar.É dicir, se queres debuxar, tes que 
debuxar todo o que vexas: os teus com-
pañeiros de clase,a xente que ves pola 
rúa,debuxar cousas que te inventes ti...

Tamén hai escolas,se despois de-
cides dedicarte profesionalmente,hai 
módulos de ilustración como xa na Universi-
dade.Logo pódeste especializar en ilustración 
3D,periodística ou outro tipo de cousas.Iso xa 
depende do nivel que ti queiras acadar.

Que che resultou máis difícil, escribir os 
libros ou ilustralos?

As dúas cousas,pois eu normalmente levo 
parellas ámbalas dúas. Hai veces que ti fas 
un debuxo e, polo que sexa, queres expresar 
algo e non o consegues.Entón tes que repe-
tilo as veces que faga falta ata que exprese 
o que ti queiras.Si que nun libro coma o dos 
Megatoxos, o que ten moito máis texto que 
ilustración,tárdase máis tempo en escribir que 
debuxar.As ilustracións de todo o libro póden-

me levar un mes facelas, pero escribilo tardo 
moito máis.

Tal e como remata o segundo libro dá a 
entender que haberá unha terceira parte.
Terán moita importancia os xemelgos 
nela?

Si.Non polo que vaian facer senón na propia 
relación co grupo dos Megatoxos.Igual pasa 
algo inesperado entre eles.Algo que non podo 
desvelar, claro!

Os Megatoxos préstanse moito para 
unha serie de animación ou unha película.
Para cando o teu salto ao cine?

Por agora non me chamou ninguén para pro-
poñermo.Pero os libros aínda teñen moi pouca 
vida no mercado,así que a ver máis adiante 
se hai sorte.A min encantaríame,porque me 
encanta o cine,o mundo da animación e teño 
moitos amigos/as que se dedican a iso.Xa 
veremos que pasa.

Marina Bermúdez Patiño
Adrián López Gippini

Javier Prado de la Torre
Claudia Suárez Ferreiro. 1ºESO D
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CONFERENCIA CON BALI RAI

É unha historia de alienación e identidade. 
Un casoiro ben mal amañado narra as peripecias 
vitais dun adolescente punxabi, Manny, que se 
debate entre manter as relacións familiares e 
vivir a súa propia vida. A mañá do seu casa-
mento, que asemade é a mañá do seu dezasete 
aniversario, Manny pasa revista á súa vida para 
se decatar de que os seus valores persoais non 
son os mesmos que os valores da comunidade 
punxabi onde vive. Manny non ten nada en co-
mún cos seu pais, que viven na somnolencia que 
lles producen os litros de alcol que inxire cada 
día, no caso do pai ou esa non rebelión contra 

o sistema establecido, no caso da nai. Así, ó 
se decatar de que a única opción para amañar 
as relacións coa familia é aceptar o casamento 
amañado con só dezasete anos, Manny decide 
afrontar a súa propia vida e tomar unha decisión 
difícil de xeito valente. 

Escrita en primeira persoa, este libro narra 
de xeito cru e realista o intento de sobrevivir 
de moitas comunidades de inmigrantes en es-
pazos culturais alleos e as contradicións que se 
xestan nas segundas xeracións no seo desas 
comunidades.

Título:  UN CASOIRO BEN MAL AMAÑADO

Bali Rai naceu en 1971 en Leicester, cidade 
onde se criou. Publicou a súa primeira novela no 
2001 (Un casoiro ben mal amañado). Con ela 
acadou unha crítica excelente. Foi preseleccio-
nada para premios literais e rexionais gañando 
os premios The Angus, Stockport, 
North Larnarkshire e o Leicester 
Book.

Un casoiro ben mal amañado está 
publicado en nove linguas, o que 
supón, despois dun gran número de 
éxitos literarios, a consagración defi -
nitiva de Bali coma unha das fi guras 
literarias máis destacadas da litera-
tura xuvenil. Participou en festivais 
literarios e presentacións de libros en 
Suecia, Noruega, Dinamarca e Ale-
maña. Estivo facendo promocións 
dos seus libros en escolas por toda 
Europa. Co mesmo motivo viaxou a Australia e o 
ano pasado foi ó Nepal e a Singapur nunha viaxe 
organizada polo Instituto Británico.

Dende cativo, Bali sempre quixo ser futbo-
lista ou escritor. Sempre destacou pola súa 
devoción á lectura e admira os escritores como 

Sue Townsend, Douglas Adams e Robert Swin-
dells. Decatouse de que non era bo dabondo 
para xogar co Liverpool F.C. e despois de se 
licenciar en Ciencias Políticas en Londres volveu 
á cidade onde naceu. Alí rematou a súa primeira 

novela. 

Bali comezou a escribir unha his-
toria que tiña na cabeza dende había 
moitos anos. Quería escribir algo que 
os rapaces de todas as idades e cla-
ses entendesen. Bali aspira a que as 
súas novelas refl ictan ese crisol de 
culturas tan especial do Reino Unido 
e do que tan orgulloso se sente de 
formar parte. 

A Bali, o que máis lle enche de 
ser escritor é que un lector novo lle 
diga “a túa novela deume ganas de 

ler máis libros”. Gústalle a opinión sincera que 
obtén dos lectores que coñece nos colexios e, 
algúns deles, chega a inspirar algún personaxe 
do seu seguinte libro.

Actualmente Bali traballa como escritor para 
un público de todas as idades.

Autor:  BALI RAI
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Cun saúdo galego-inglés empezou a entre-
vista:

Con cantos anos empezou a escribir a súa pri-
meira novela?

Con 21 ou 22 anos considerei a idea de es-
cribir.

Que motivos o levaron a escribir esta excelente 
novela?

(Rise)
En particular, un episodio que lle ocorreu a 

meu primo cando tiña 14 anos.

Obrigárono a contraer matrimonio cunha rapa-
za mediante un casoiro amañado. Ao pouco de 
casar, empezou a mallar na rapaza e desgraza-
damente a rapaza suicidouse, xa que non daba 
soportado a presión que tiña.

Este non é un caso illado, ocorre todas as 
semanas.

Baséase en persoas reais para crear os perso-
naxes? En que persoa está baseado o personaxe 
de Lisa?

Si. Esta baseado nunha muller que na actua-
lidade é avogada.

O pasado mes de novembro visitounos o 
autor do libro “Un casoiro ben mal amañado”: 
Bali Rai.

Nas dúas horas que estivo, 
comentounos moitas cousas 
pero cómpre destacar que co-
ñecemos a Bali como escritor e 
ademais como persoa. 

Respecto ós seus asuntos 
laborais, dende que era un rapaz 
soñaba con ser escritor ou xo-
gador de fútbol no Liverpool, pero cando se deu 
conta de que ser xogador de fútbol era un algo 
inalcanzable, decidiu plasmar nos seus libros a 
realidade dos soños.

Cando se iniciou no mundo dos libros, des-
cubriu que a maioría dos escritores vían o seu 
traballo como unha remuneración económica, 
sempre o gusto de políticos, da xente e do seu 
benefi cio propio. Tamén se deu conta que había 
unha marxinación para ser escritor e que para ser 

recoñecido só lles importaba saber a súa clase 
social e a súa relixión. Estes motivos levárono 
a ser escritor revolucionando o concepto deste 

no seu país.

Máis ca autor considérase 
persoa, especializándose na 
realidade do mundo sen nin-
gunha interferencia política, 
económica e social e creando 
un verdadeiro mundo e non un 
conto fantasioso.

No seu país ninguén apostara polo estilo 
que creou, pero en pouco tempo revolucionou 
a temática novelística xa que nos seus libros 
ademais da variedade temática había un as-
pecto máis relevante: a multiculturalidade, que 
non é so de cores senón que é aprender a res-
pectar, convivir, coñecer culturas e situacións 
socias, sen dereito a ningunha crítica senón 
que apoiando a aquelas clases máis desfavo-
recidas para así poder comprender o concepto 
de integración.

CONFERENCIA CON BALI RAI

ENTREVISTA CO ESCRITOR
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Na entrevista realizada ó autor desenvolvéronse dous bloques principais de cuestións. No pri-
meiro bloque podemos coñecelo profesionalmente non só como escritor de Un Casoiro ben mal 
amañado senón como escritor en xeral. Na segunda parte descubrimos un pouco máis da súa 
persoa e das súas afeccións.
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E o de Adri?

Pois Adri é o meu mellor amigo e pasou os 
últimos anos entrando e saíndo do cárcere.

É común que meta persoas reais nos seus libros?

Si, é moi común, ademais non so metín xente 
coñecida nos 25 libros que escribín senón que 
tamén a xente pola rúa dime que a meta nos 
meus libros.

Persoas que metín nos meus libros, agora 
pídenme que meta os seus fi llos, e dentro de 
pouco os netos.

E Escribiu algunha novela ba-
seándose exclusivamente en al-
guén?

Si, escribín unha novela sobre un 
asasino en serie, e o que me levou 
a escribila foi que un día que me 
enfadei cunha amiga, tan enfadado 
estaba que todos os que morreran 
ían ter as características dela.

Que persoas meterá na súa 
próxima novela?

Pois vou incluír nun dos meus 
libros a un rapaz deste instituto. 
Este rapaz regaloume un pin do 
celta, o contrario do deportivo, un 
dos equipos que máis me gustan.

Na actualidade, seguen existindo casoiros 
amañados?

Si, aínda se dan. O libro foi escrito hai 10 
anos, pero esta práctica séguese dando aínda, 
pero máis ocultamente.

Só podemos recibir información deles en xor-
nais locais. Hai pouco tempo estiven visitando 
unha escola no Reino Unido e contáronme que 
dúas rapazas foron levadas a Paquistán e obri-
gadas a casar. Dende que desapareceran non se 
soubo máis nada delas.

Tamén teño coñecemento doutro caso: o dun 
rapaz que foi asasinado porque tiña unha moza 
que pertencía a outra comunidade.

Alguén tomou a mesma decisión que Manjit? (ó 
fi nal da novela)

Ó principio eu non proporía un fi nal así. Escri-
bín ese fi nal porque escoitei moitísimas historias 
de rapaces que fi xeron o mesmo que Manjit.

Por que o protagonista do libro é un home e non 
unha muller?

Nunca me propuxen iso, neste caso foi un 
home pero iso depende de cómo se me ocorra 
o libro, moitas veces as protagonistas son as 
mulleres.

Os protagonistas da súa obra son 
sempre sudasiáticos?

Non sempre, hai un pouco de 
todo. Eu nos meus libros refl exo 
a mestura, a multiculturalidade da 
miña cidade.

Ademais o protagonista do meu 
último libro é unha muller branca.

Iso depende do libro e da historia 
a contar.

Por que sitúa a obra nese sitio e 
non noutro?

Podería tela situado en miles 
de cidades, países, rexións… pero 
situeina nese lugar polas razón de 

que esa é a cidade onde me criei e a coñezo á 
perfección. Outra razón é porque a maioría das 
novelas inglesas están situadas en capitais ou 
cidades cunha gran importancia económica e eu 
quixen cambiar iso.

Escribe sempre para adolescentes?

Non, escribo para toda as idades, o feito que o 
libro do que estamos a falar sexa publicado para 
adolescentes, é unha cuestión da editorial. O meu 
libro nunca estivo previsto para que se escribira 
exclusivamente para adolescentes.

A cantas linguas esta traducido este libro?

A moitas. Pero cómpre sinalar que en España 
só está traducido ao galego e castelán.
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Cre que a tradución do libro conserva a idea do 
escritor ó escribilos?

Si, non vai a ser unha copia exacta doutro 
libro porque nos idiomas non se pode, pero a 
idea é totalmente igual aínda que fora traducido 
a trescentas linguas.

Valore a súa obra.

Cando escribín o libro non quería conseguir un 
libro único, recoñecible por todos, universal, que 
fose o mellor, senón que escribín coa fi nalidade 
de transmitir a realidade, non de crear unha boa 
novela.

Considero que un libro 
é bo cando abre debate, 
e o meu conseguiuno, se 
é bo ou malo terédelo que 
decidir vos.

Aportaría algo novo o 
libro?

Non, para min a novela 
ten o esencial e non pre-
cisa de nada máis. Para 
min o esencial é refl ectir a 
diversidade e a realidade. Non me gustan nada as 
novelas no que o seu piar máis importante sexa 
a política ou a cuestión do aspecto. 

Que tipo de libros lle gustan?

Gústame moito a novela negra, libros que tra-
ten doutros países, que ensinen e a policíaca.

Que opina a súa familia sobre o libro?

Escribín o libro coa fi nalidade de encabuxar 
a miña familia. Así, a metade da miña familia 
está orgullosa co meu libro, pero a outra metade 
ódiao.

Outra razón pola que ó escribín foi que no meu 
país só hai escritores de dereita, extremistas, ra-
cistas, que non relatan a verdadeira realidade.

Ten familia na India?

Si, teño moita: curmáns, tíos… pero a súa 
situación é moi diferente a que vivín eu.

Nace no seo dunha familia hindú en Inglaterra. 
É moi diferente en canto aos costumes a ter nacido 
na India?

Si, porque naces nun lugar onde non tes que 
nacer para a túa cultura, pero se naces nun lugar 
a pesar de que sexas indio tes que adaptarte a 
ese lugar, á súa cultura e ós seus costumes.

Está de acordo con todos os costumes da cultura 
hindú?

Hai moitos costumes e tradicións como os 
matrimonios forzados no que estou totalmente 

en desacordo, pero a pesar 
diso, estou de acordo con 
outras cousas, porque ta-
mén hai cousas boas.

Cando vas a un país 
gústeche ou non, teste 
que adaptar a todos os 
seus costumes e respec-
talos.

Que cultura lle incul-
caron?

De pequeno inculcáron-
me a hindú, pero meu pai, que morreu cando eu 
tiña 8 anos, era moi liberal, aínda que cos meus 
amigos comporteime sempre como un inglés. 

Ten nacionalidade inglesa pero que se consi-
dera, hindú ou inglés?

Só me considero inglés.

Internacionalmente, cal é  o seu equipo favorito 
de fútbol?

O Liverpool. De pequeno soñaba ser xogador del, 
pero deime conta de que me quedaba moi lonxe.

Dámoslle a escoller dous clásicos equipos 
españois: Madrid ou Barça?

Para min o Madrid non está en competición, 
eu sempre apoiarei o Barça.

Todo isto ten unha explicación: internacio-
nalmente os equipos que ao principio saen na 
televisión non son os mellores nin os que mellor 
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xogan, e eu estou totalmente en contra dos 
equipos “protagonistas”.

Entón o Barça é o seu quipo español preferido?

Non, o meu equipo español preferido é o Va-
lencia. Un equipo que tamén me gusta moito é 
o Deportivo, como dixen antes. E non falo por 
falar xa que levo 20 anos vendo a liga española, 
que por certo admiro.

A quen prefi re: a Hamilton ou Alonso?

Antes de dicir a quen prefi ro vou dicir o porqué:

Se vives nun país, cando empezas a gañar 
cartos, o máis lóxico é pagarlle os impostos ó 
teu Estado. Pero Hamilton fala dun país pero a 
quen lle paga os impostos é a Suíza, e non invis-
te no seu país. Por esta razón prefi ro a Alonso, 
que ademais de ser un dos mellores pilotos non 
renuncia ao seu país nos temas económicos.

Que é o que máis lle gusta que lle diga un lector?

Gústame que me diga que lle gustou a obra 
pero o que máis me enche como escritor é que 
me digan que grazas a min a ese lector intere-
soulle ler máis novelas.

Que consello lle daría a un novo escritor?

Que para chegar a ser un bo escritor:

Primeiro hai que ler moitos libros, e de diversas 
variedades.

Escribir moito, diariamente e temas diversos.

Cometer erros e non descartalos; xa que 
pode saír unha novela ademais que son o mellor 
exemplo para aprender.

Carmen Santomil Ponte
Miriam Salmonte y Caballero  -  4º ESO A
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Paula Carballeira contacontos, actriz, escritora e radiolocutora contesta a algunhas das nosas 
preguntas despois dunha boa sesión de contos con ela.

ENTREVISTA A PAULA CARBALLEIRA
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A SAGA DUN AMOR PERIGOSO
Todo comezou cun soño onde un mozo e 

unha moza se encontraban nun prado man-
tendo unha conversación. Ela non chamaba a 
atención, en cambio el destacaba, xa que a súa 
pel, branca como o mármore, brillaba cando os 
raios do sol incidían 
nela: era moi guapo 
e faláballe de que 
era un vampiro e 
de que o seu amor 
era imposible; e 
continuou cando a 
escritora estado-
unidense Stephenie 
Meyer decidiu es-
cribir un libro sobre 
este soño, que está 
plasmado no capí-
tulo 12 do primeiro libro escrito por ela. Despois 
chegaron os outros tres, que co primeiro, forma-
rían a saga. Máis tarde o fenómeno Crepúsculo 
continuou coa película baseada no primeiro libro 
desta, que se estreou nos cines a fi nais do pa-
sado ano 2008, e que foi a oitava película máis 
buscada na Rede (podendo desbancar a outras 
como Harry Potter). Tamén cabe destacar os 
multitudinarios e difíciles cástings que se fi xe-
ron para escoller ós actores que encarnarían na 
realidade ós protagonistas deste grande éxito 
literario. Os libros traducíronse a 20 idiomas e 
publicáronse en 38 países vendendo en todos 
millóns de exemplares e permanecendo durante 
moitas semanas nas listas dos libros máis soli-
citados.

En Forks, unha pequena localidade de Was-
hington, un amor imposible nace, a historia dun-
ha moza e un mozo que se namoran. O problema 
consiste en que el é un vampiro e pode ser moi 
perigoso para ela xa que esta é moi fráxil.

Aínda así incumpren todas as regras e a súa 
vida transcorre coma se el fose unha persoa 
corrente, conseguindo así vivir o seu amor, 

aínda que se encontran cun grande número 
de obstáculos, o primeiro parte da familia de 
Edward.

Ademais destes personaxes outro importante 
é Jacob, que está presente xa no primeiro libro 
da saga. Tamén son personaxes importantes a 
familia Cullen, e sobre todo Alice Cullen, a irmá 
de Edward, que axuda moito a Bella. 

Crepúsculo podería ser comparado coa saga 
de Harry Potter, non só pola demanda das pe-
lículas baseadas nos libros, senón tamén polo 
éxito destes últimos entre os adolescentes, na 
súa maioría 

A máxica historia de Crepúsculo foi a primeira 
que escribiu Stephenie Meyer e grazas á axuda 
da súa familia e amigos, que foron un grande 
apoio para ela, (como expresa ó fi nal de cada 
libro cos seus agradecementos), conseguiu que 
triunfase en moitos países. Isto paréceme un 
detalle a destacar polo esforzo que utilizou e 
polo éxito que tivo o seu primeiro libro. O voca-
bulario que utiliza a escritora nos catro libros é 
variado, pero aínda así non é difícil de entender 
e a estrutura é lineal, xa que os acontecementos 
están narrados segundo ocorren.

Aínda que xa 
rematou de escri-
bir a saga de Cre-
púsculo, Stephenie 
Meyer ten outros 
libros en mente que 
pronto plasmará no 
papel e que pode-
remos gozar sen 
movernos da nosa 
casa, algúns deles poderían basearse na his-
toria que contan estes catro libros, aínda que 
neste caso non dende o punto de vista de Bella 
Swan, senón doutros personaxes que aparecen 
na historia.

poderían basearse na his-
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Cando o derradeiro libro da saga saíu á venda 
a xente correu ás tendas a mercalo para saber 
como remataría a historia dese amor imposible, 
ou non tanto, aínda así con grande pena, era o 
último libro e todos queriamos seguir a ler a his-
toria de Bella e Edward e nunca parar, devorando 
as páxinas unha e outra vez, soñando, imaxinan-
do e sentindo o que sentían os protagonistas. 
Aínda así, penso que a escritora nos sorprenderá 
cunha nova novela chea de amor e de detalles 
parecidos á saga que nos conquistou, e que as 
súas palabras volverannos cativar co seu grande 
talento para a literatura.

Os libros de Crepúsculo fi xeron que miles de 
persoas de todo o mundo se emocionasen. As 
palabras de Bella expresan o amor que sente 
por Edward, as súas cavilacións e a súa forma 
de pensar e de actuar, a súa timidez e que é 
moi distinta a todos os demais sen que isto lle 
importe demasiado. Todos os libros son distintos 
pero ó mesmo tempo iguais, os mesmos detalles, 
sempre cos mesmos protagonistas que non cam-
biariamos por ningún outro, e aínda así diferentes 
historias e emocións, a maxia das palabras crea 
sentimentos que non se poden controlar e están 

a fl or de pel durante a lectura tanto do primeiro 
como dos que lle seguen.

Aínda que os catro libros me gustaron moito, 
xa que me pareceu que están ben escritos e 
constan dun argumento moi orixinal, na miña 

opinión o mellor da saga é o primeiro. Alí 
coñeces os personaxes principais, as súas 
descricións teñen grandes detalles, polo que 
podes imaxinalos facilmente; a súa forma de 
comportarse coñécese grazas ás abundantes 
palabras que lle dedica a escritora. Os prota-
gonistas desta saga son persoas diferentes ás 
demais, que nalgúns casos destacan pouco 
e noutros moito, aínda así sempre teñen un 
trazo distinto ó resto, que os fan únicos e 
irrepetibles.

En canto ó fi nal da saga pareceume moi 
orixinal e, aínda que podería ter outro moi dis-
tinto, penso que a escritora elixiu o desenlace 
axeitado.

Seguro que todos os fans da saga, incluíndo-
me a min, esperamos con impaciencia outra nova 
historia narrada por Stephenie Meyer, que nos 
faga soñar outra vez coas aventuras e romances 
dos personaxes e  sobre todo coa súa grande 
imaxinación.

Doulle as grazas a esta escritora por facerme 
imaxinar e sorrir tanto coa historia de Edward e 

Bella. Penso que nunca esquecerei estes catro 
libros que forman a saga Crepúsculo, e sempre 
pensarei en Stephenie Meyer como unha das 
escritoras que máis me fi xo soñar. 

Beatriz Fernández Armada. 3º ESO B
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CAMELIA, FLOR DE GALICIA
O xénero Camellia, nativo de Asia Oriental, pertence á familia 

Theaceae. Hai máis de dúas centas especies deste xénero, pero 
miles de variedades.

Entre elas destacan as especies Camellia japónica, C. reticulata, 
C.sasanqua, C.saluenensis, C.sinensis, C.chrysantha, C.oleífera, 
etc.

Carlos Linneo foi o creador deste nome Camellia para reco-
ñecer o valioso labor que durante moitos anos realizou sobre 
a fl ora o Xesuita Kamel.

Hai camelias cuxos nomes son dedicatorias a reis, nobres, 
científi cos, heroes, artistas, políticos, ou a cidades como: 
Baronesa de Soutelinho, Don Pedro V, Dr. Clifford Parks, Duc 
d’Orleans, Emperatriz Euxenia, Eueenia de Montixo, Xoan XXIII, 
Prince Albert, Richard Nixon, Rosalía de Castro, Cidade de Vigo 
e Ville de Nantes.

As cores das fl ores son debidas ó papel que xogan os xenes e moitas veces atopamos na mesma 
árbore fl ores con distinta tonalidade. Estas mutacións das camelias denomínanse “sport”. A acidez 
do solo tamén infl úe na cor. Así atopamos camelias brancas, vermellas, rosadas, xaspeadas, ama-
relas etc.

Hai camelias que desprenden un olor moi agradable como a Camellia sasanqua.

As formas admitidas son seis. O coñecemento destas seis formas básicas facilitará a descrición 
das fl ores.

i

CLASE I  |  SINXELA

Ten de 5 a 8 pétalos que rodean estames visibles,
colocados nun círculo central.

36

C. Wabisuke Uraku

CLASE II  |  SEMIDOBRE

Presenta dúas ou máis fi las de pétalos lisos ou rizados
En xeral máis de 8 (14 a 20) que rodean a estames centrais.

C. Japónica Magnolia
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CLASE III  |  ANÉMONA

Contén unha ou máis fi las de pétalos que rodean un centro
globular formado por estames e petaloides.

CLASE V  |  DOBRE INCOMPLETA

Dobre incompleta ou forma de rosa.
Presenta pétalos imbricados e numerosos e cando a fl or

se abre poden verse os estames..

C. Japónica Bokuhan o Tinsie

C. Japónica Sweetheart

CLASE IV  |  PEONÍA

Flor globular con mestura de pétalos irregulares e petaloides,
ou de ámbolos dous e estames.

CLASE VI  |  DOBRE COMPLETA

Dobre formal ou completa.
Numerosos pétalos imbricados, non se ven os estames, 

aínda que a fl or estea aberta.
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C. Japónica Do Pozo

C. Japónica Nuccio's Gem
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A camelia foi en Oriente orgullo de Empera-
dores, mandaríns e samurais. O seu feitizo e a 
súa luz chegaron a Occidente perdurando ata 
os nosos días.En Xapón, estas foron conside-
radas símbolos importantes de lonxevidade, 
bendición, unidade, e chegada da primavera.O 
monxe budista e escritor Anrakuan Sakudén pon-
lle nomes poéticos ás súas camelias do templo 
Seiganji, en Kyoto. El proclama as dez virtudes 
desta fl or que son: beleza, cor, tesón, servizo, 
utilidade, lonxevidade, inmutabilidade, continui-
dade, resurrección e pureza.Para os chineses 
as camelias son signo de fortuna e riqueza. O 
aceite de camelias ten propiedades curativas e 
foi moi apreciado polos Emperadores durante a 
dinastía Tang. A camelia forma parte do ritual 
na cerimonia do té.

Os occidentais amosaron sempre o seu 
interese polas camelias con palabras como 
“beleza perfecta” ou “encanto especial”.Gali-
cia constitúe unha rexión con características 
inmellorables para o bo desenvolvemento das 
camelias. O clima húmido e con temperaturas 
suaves, os solos fértiles e ácidos, fan que o 
crecemento destas plantas sexa espectacular. 
Moitos expertos sorpréndense ao comprobaren 
que en Galicia as camelias medran ben sen 
procurarlles coidados ás veces durante longos 
períodos de tempo.Hai moito tempo as came-
lias eran plantas dos xardíns dos pazos e casas 
señoriais da nobreza galega como: Pazo de 
Figueroa, Torre de Lama, Santa Cruz de Riva-
dulla, Oca. Neste derradeiro hai un espléndido 
exemplar de Camelia reticulata que alcanza 15 
metros de alto, sendo considerado un dos máis 
antigos de Europa..

Pouco a pouco, sobre todo nos últimos 50 
anos, as camelias foron pasando a formar parte 
dos xardíns e fi ncas, tanto públicos como priva-
dos de toda a nosa xeografía.

Hai citas de escritores galegos sobre a ca-
melia: Rosalía, Curros, Pondal, Emilia Pardo 
Bazán, Wenceslao Fernández Florez, Cunqueiro 
e Rubial.

Emilia Pardo Bazán no ano 1879 nomea as 
camelias na súa novela “Pascual López”. Esta 
novela escrita en Santiago fai referencia á pre-
senza das camelias nos xardíns composteláns e 
tamén na súa casa de Meirás.

No dicionario da Real Academia da Lingua 
Española a palabra “camelia” aparece por 
primeira vez en 1869 para designar tanto a 
flor como a planta, pero no ano 2001, ad-
mítese por primeira vez a palabra “camelio” 
para nomear a planta, deixando camelia para 
nomear a flor.

Álvaro Cunqueiro dedica a esta fl or fermosas 
palabras no seu inspirado artigo titulado “Laude 
da camelia “

“Veño hoxe aquí a facer o laude da camelia, 
esa frol que colorea os xardíns dos nosos in-
vernos grises, cando todo é nos campos morte 
e desolación, aínda que no segredo da soterra 
se esteñan facendo, como quen soña, as froles 
todas da primavera e do verán. Nos días da 
gran morte da fl ora invernal aparece a camelia 
vestida de luz, a máis fermosa visitante que 
teñamos recibido endexamais no noso país. Ti-

Pazo de Mariñán

Casa-Museo Rosalía de Castro
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vemos fermosas raíñas que nos viñeron de fóra, 
a rosa, clausura primeira da harmonía, e fadas 
de cabelos de ouro que se cadra aínda moran 
segretas entre nós, vestidas de augas das fontes 
ou gardadoras de tesouros relucintes. Pro, como 
a que máis se afi xera a nós, a vivir no país, e 
vindo de máis lonxe, ningunha como a camelia. 
Tan nosa se fi xo, que é xa frol das Ría Baixas e 
de Galicia enteira”.

Cunqueiro dixo ben:

“miñas donas Giocondas
en vós ollo
tóda-las frores
que foron no país
unhas brancas camelias, 
outras frores de lis…”

Federico García Lorca, fi xo un poema cheo 
de profunda inspiración:

“Chove en Santiago
meu doce amor.
camelia branca do ar
brila entebrecido o sol..”

Filgueira Valverde enaltécea nos seus discur-
sos e no ano 1993 Camilo José Cela, nun escrito 
realizado con motivo do último ano Xacobeo do 
segundo milenio, bautizou  esta fl or, como a “fl or 
insignia de Galicia”.

Sen dúbida é a fl or máis representativa das 
zonas axardinadas de Galicia.

Pintores e artistas plasmaron o atractivo des-
tas fl ores en pezas mestras cheas de encanto 
e beleza.

A cerámica xaponesa e chinesa levan estas 
fl ores como motivo ornamental.As teas de seda 
natural utilizadas por cortesáns e mandaríns, 
adórnanse con camelias e paxaros bordados 
nelas.

Cada vez son máis os amantes e consumi-
dores do té. A pesar disto pouca xente sabe 
que o té se prepara a partir de brotes e follas 
novas secas dun arbusto chamado Camellia 

sinensis, orixinaria da zona limítrofe entre 
China e Vietnam, onde se coñece co nome 
de “Cha”.

O té cultívase na China e en Xapón, nas ladei-
ras das montañas e principalmente nas ribeiras 
dos ríos.

A Camellia oleífera produce aceite empregado 
para distintos fi ns.

O aceite de camelia empezou a ser consumido 
pola dinastía Sui en China arredor do ano 600 
antes de C..

A Colleita

Cerimonia de preparación do Té realizada con motivo 
do XL Concurso Exposición Internacional da

Camelia realizado en Pontevedra en 2004.
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Dende esta época este aceite foi empre-
gado na cociña e na cosmética (xabón, xam-
pú, quitaesmaltes..) e produtos medicinais e 
industriais.A fabricación de aceite é o segundo 
uso máis importante desta planta en China. Cada 
ano extráense 205 millóns de litros de aceite das 
camelias con fi ns culinarios.

Actualmente a camelia é unha planta moi 
popular, contribuíndo á súa expansión os Con-
cursos Exposicións da Camelia que cada ano 
se celebran en Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, 
A Coruña, Soutomaior, Vedra, Noia, Valga, 
Cuntis e Narón.

FAX - REGALOS

FOTOCOPIAS - PAPELERÍA

PRENSA

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

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nestes lugares expóñense variedades novas 
pero sobre todo tódalas variedades existentes 
en Galicia.

Existe unha rota das camelias que atrae  cada 
ano moitos turistas a Galicia para ver no inverno 
como fl orecen estas fl ores.

• Pazo-Museo Quiñones de León (Vigo).
• Castelo de Soutomaior (Soutomaior).
• Pazo da Saleta (Meis).
• Pazo de Rubianes (Vilagarcía de Arousa).
• Casa-Museo de Rosalía de Castro (Padrón).
• Pazo de Oca (A Estrada).
• Pazo de Santa Cruz de Rivadulla (Vedra).
• Pazo de Mariñán (A Coruña).

Carmen Santomil Ponte e María Viveiro Requeijo 
4º A.

Aceite de Camelia para consumo humano.

N l óñ i d dóñ
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HISTORIA DUN CHICLE
Antes de contar a miña historia, comezarei 

presentándome. Son doce, fl exible, saboroso, ás 
veces pegañento. Estou feito de sorbitol malti-
tol, manitol, xilitol, goma, espesante, axente de 
revestimento cera carnaúba... O meu obxectivo 
é compracer aos que me mastigan. Se te fi xas 
ata o meu nome me defi ne moi ben, non sei... 
Exacto, son unha goma de mascar, un chicle. 
Hai moitos, dependendo do seu sabor, tamaño, 
dureza... Neste caso, déboche dicir que son de 
amorodo, máis ou menos brandiño, e son unha 
pílula.

Lémbrome moito do neno que 
me mastigou, Alberte. Foi un 
día de sábado, nas vacacións 
de verán. Eu xa empezaba a 
derreterme e a abrandarme, 
pero Alberte elixiume a min, 
entre centos de chicles de 
todos os sabores. Eu daque-
la custaba catro centavos, e 
Alberte deulle a moeda á se-
ñora da tenda, que por certo, 
era unha porca. Si, tiña as mans 
graxentas e as unllas, negras da 
roña. E o peor é que ela collía as lar-
peiradas coas mans, sen ningunha pinza 
ou luvas. Ou! Cada vez que me acordo dese día 
que unha nena lle pediu unha presa de regalices... 
Que noxo! Caéronlle todas ao chan, recolleunas e 
volveunas meter na bolsa. Entón foi cando vin, a 
través do cristal do escaparate, que a nena tirou 
con elas sen probar bocado ningún. E quen non o 
faría! Menos mal que eu tiña envoltorio... Cando 
Alberte saíu da tenda, abriume moi de vagariño. 
Primeiro tirou o papel, logo sacou a lingua para 
fóra, apoioume nela e meteume na súa boca. É 
curioso estar na boca dun neno, un día telo que 
probar. O bo é que Alberte non tiña os dentes 
negros nin caries, nin sequera lle cheiraba o alen-
to. A súa lingua era cómoda e acolchada. Estaba 
todo moi escuro. De socato, xirouna á esquerda, 
colocoume nunha das súas ringleiras de moas 
e pechou as mandíbulas;logo abriunas e volve-
unas pechar. Así ata que me desfi xen ben e me 
convertín nunha masa pastosa e compacta. Pero 
seguía sendo de amorodo, e recoñezo que sabía 
moi ben. Era a primeira vez que me mastigaban, 

e foi moi divertido. Eu saltaba, estrullábame, 
encollíame, estiraba, escorregaba, daba voltas 
e máis voltas, bailaba ao compás dos dentes de 
Alberte. Ata que fi xo o globo.

Que sensación máis pracenteira, rara e fl exi-
ble era a de facer un globo co teu propio corpo! 
Era redondo, translúcido. Sentíame baldeiro no 
meu interior e cheo de aire quente. Tremelicaba 
coa respiración de Alberte. Logo achegouse  
un dedo que apuntaba directamente a min, no 
centro e... plof! 

Estoupei cun sonoro ruído. Logo de terme 
mastigado moito tempo, Alberte colleume 

entre os seus dedos furabolos e mata-
piollos e pegoume nun pequeno prato. 

Despois foi merendar, supoño 
que a tomar un xeado. 

Vaia, e que boas vistas 
che había! Todo era 
enorme, e eu un pe-
queno chicle retorcido 

nun prato. 

Despois comprendín 
que o prato onde eu estaba, 
pousábase enriba do escri-
torio de Alberte; ou sexa na 

súa habitación! Sentinme moi 
importante. A maioría dos nenos 
mastígante e tiran contigo pasadas 
un par de horas. Alomenos é o que 

me dicían os chicles que estaban 
amontoados comigo na tenda de larpeiradas. 
E el tíñame no seu cuarto. Aínda que hei de 
recoñecer que che tiña un pouco de medo; non 
sabía se me ía tirar ou seguir mastigándome. 
De repente, vin que unha persoa atravesaba a 
entrada da porta do cuarto. Pensaba que era 
Alberte: “tirarame ou non me tirará? Esa é a 
cuestión.” Pero axiña acordei de que ese non 
era o meu mastigador, este era máis pequecho. 
Achegouse e miroume de esguello cunha chispa 
de picardía nas súas meniñas dos ollos. Movía 
a boca apertada de esquerda a dereita, mentres 
decidía que me ía facer. Pronto o souben. O moi 
cocho cravoume a unlla no corpo e meteume 
na súa boca. Que horror! Tiña centos de ca-

eno que
i un
ns
a 

-
o, 
ans 
as da 
a as lar-
ngunha pinza 
me acordo dese día 
presa de regalices...

o chan, recolleunas e
ntón foi cando vin, a
ate, que a nena tirou
ningún. E quen non o

Estoupei cun sonoro r
mastigado moito tem

entre os seus dedo
piollos e pegoume

Despois 
que

V

n

D
que o p
pousába
torio de 

súa habita
importante. 
mastígante e
un par de hor

me dicían os 



42

ries, o alento apestáballe e a súa lingua eran 
de cor marela.. E aínda peor,infrinxín unha das 
normas esenciais dun chicle: ser probado por 
outro que non sexa o teu mastigador. Se ese 
neno me comía, Alberte non querería probarme 
nunca máis! Durante un intre, o neno parou 
de mascarme, agardando silenciosamente un 
indicio de que alguén o vira realizar o crime. De 
socato, sacoume da súa boca, volveume poñer 
no prato e saíu ás furtadelas, con coidado de 
non facer ruído. Xusto cando saíu, entrou Al-
berte, e non se atoparon de puro milagre. Eu, 
por suposto, non ía dicir nada do ocorrido, tanto 
porque non me conviña como porque as gomas 
de mascar non temos boca. Outra cousa é que 
o dixera o neno. En todo caso, eu xa tiña os 
minutos contados. Alberte colleume e meteume 
na boca, e que diferenza! tiña un doce sabor 
a chocolate a súa lingua; seguro que tomou o 
xeado, xa o dixen.

Tívome metido alí un bo anaco; de cando 
en vez, subía e baixaba, coma se el estivese 
correndo e así era. Cando abriu a boca para 
inhalar un bocalada de aire, vin que xa non 
estabamos no seu cuarto, senón nun parque 
cheo de nenos e nenas. Pechou a boca outra 
vez. Ao cabo dun tempo, volveu a abrir a boca 
pero esta vez para falar. Custoume o meu, pero 
ao fi n vin con quen estaba falando: cunha nena 
máis o menos da súa idade, uns sete anos. Era 
bastante fea, digo eu; tiña grans, o pelo pallo-
so e aparato dos dentes. Notei que Alberte se 
inclinaba un pouco cara abaixo e comezou a 
alasar. Despois... meu deus, o que veu despois! 
nunca me esquecerei daquel noxento, repulsivo, 
repugnante, insípido, horroroso, nauseabundo, 
desagradable, repugnante bico! Os labios de 
Alberte xuntáronse cos daquela nena. E, sen 
querer coeime na boca desta última. Que sorte 
estaba tendo que xa pasara por boca de todos! 
Notei que me tocaban as súas linguas, como se 
me amasasen. Notaba os alentos entrecortados, 
ondeándose arredor dos arames da nena. De 
socato, a lingua de Alberte (tan recoñecible) em-
purroume ata os incisivos da nena, xusto onde 
tiña os arames. Pois ben, isto é o que pasou: 
quedei enredado nos arames do aparato! A nena 
non paraba de bocexar e collerme cos dedos 
intentando despegarme; pero era en balde, eu 
non facía máis que estirarme e pegarme aínda 
máis aos arames daquela rapariga.

Quitou o aparato e con moito tino e esforzo 
conseguiume desenvolver. Moi preocupado, e 
agardando o evidente fi nal, observei a Alberte. 
Estábame mirando apenado. A nena tiroume 
ao áspero chan (que non se parecía en nada ás 
linguas humanas) e foise enfuscada sen despe-
dirse. Alberte recolleume e fi camos quedos un 
bo cacho, mirándonos mutuamente. Respirou 
fondo, botoume a última e derradeira ollada, e 
con moito aquel, lanzoume ata o horizonte. Esa 
foi a última vez que vin a Alberte: “adeus, deica 
logo amigo!”

Antes de caer, notei durante uns poucos 
segundos como viaxaba no aire, como voaba. 
Imaxínate, un chicle voando. Que estraño, a 
que si? Sentinme libre, esquecéndoo todo e só 
notando o vento a mil por hora que me empu-
rraba.

Un refacho de vento deume un pulo e despois 
paro, e comigo a sensación de voar e o vento. 
A gravidade da terra arrastrábame ata o chan e 
xa non notaba nada, nin o meu fl exible corpo. 
Escoitei ao lonxe un ruído seco e xordo. E dinme 
de conta de que caera. Estaba pegado á beira-
rrúa, e de socato vin unha negra sombra que me 
cubría; un pé. Un zapato...

Plof!

Pisoume e quedei aínda máis pegado ao chan. 
Estaba todo moi escuro. Estaba canso e quedei 
durmido.

Cando espertei, xa pasara tempo. Días, sema-
nas. Eu, un cicle de amorodo; unha pílula rosada 
e fermosa, doce e deliciosa estaba agora no 
chan. Xa non eran bocas as que me probaban, 
senón solas dos zapatos. E non, xa non era rosa; 
era negro. Cheo de roña, de lixo. Era un fútil chi-
cle negro, plano e pegado a unha beirarrúa.

Pero debía recoñecer que a miña historia non 
foi unha historia calquera, que lle ocorre a un chi-
cle normal. Foi unha historia chea de andanzas, 
emocións, pelagras, experiencias extraordinarias 
e moi, pero que moi doces.

Helena Salgueiro Golán.  2ºESO C
Segundo Premio do Concurso Literario

"Carlos Casares" da Asociación O Facho.
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XIÁN E AS POMBAS
Era a mañá fría do sete de Novembro do ano 

1935. En Santiago de Compostela, o ceo estaba 
cuberto de nubes grises e estaban a caer chuzos 
de punta, os paraugas parecían inundar a rúa. 
Moitos nenos ían de camiño á escola, coas súas 
carteiras de coiro, e os seus gaváns que os ían 
quentando...

Xián tíñalles envexa, el non podía ir á escola 
nin podía ir abrigado. Súa nai, Dorinda, non tiña 
cartos dabondo para mercarlle roupa de abrigo. 
Así que el tiña que ir 
cuns pantalóns curtos, 
cheos de furados; e 
unha camisa de manga 
curta, que fora do seu 
pai, e que lle chegaba 
ata os xeonllos.

Si, seu pai, como o 
botaba de menos… des-
aparecera había dous 
anos, a súa familia sos-
peitaba que a desespe-
ración de non poderlle 
dar nada que levar á 
boca, fi xéralle caer no terrible mundo do alcol, 
xa que meses antes da súa desaparición, cada 
vez que chegaba a casa viña cheirando dunha 
forma bastante desagradable e coa punta do 
nariz vermello.

O único que lle quedaba a Xián de recordo do 
seu pai, á parte da súa vella camisa, era a cor 
dos seus ollos que herdara del, eran dun verde 
intenso, limpos e cando os mirabas parecía que 
podías ver o que había detrás deles. A pel do 
rapaz era rosada e o rostro tíñao cheo de pencas, 
que lle daban un aire revoltoso e simpático. O seu 
pelo loiro, e mal cortado, caíalle sobre a fronte á 
altura dos ollos, un trazo que destacaba fronte 
ó pelo dos demais rapaces, peiteado cara atrás 
e a maioría dun ton marrón escuro. 

Coa desaparición do seu pai e como fillo 
maior da familia, Xián quedara ó cargo da súa 
nai e dos seus dous irmáns, máis pequenos 
ca el, Ramiro e Darío. Para un rapaz de nove 
anos, coma el, esa era unha grande respon-

sabilidade que ás veces facíalle pasar noites 
enteiras chorando pola presión que exercían 
sobre el. 

Coma tódolos días ás nove da mañá, Xián 
saíu da casa sen almorzar co seu tirapedras de 
buxo, a súa pertenza máis prezada, e un saco 
de patacas baleiro.

-¡Ata logo, mamá! – Berrou o rapaciño.

-¡Deica despois, meu 
amor! Anda con tino.

Escoitouse o bater 
da porta e unha corren-
te de aire frío entrou 
pola porta da pequena 
casa da nai de Xián.

O raparigo saíu co-
rrendo, e non parou 
ata chegar á Alameda, 
alí colleu uns poucos 
croios que atopou no 
chan e meteunos na 

saca de coiro que levaba no peto do pantalón. 
Parou co fi n de descansar un pouco e seguiu á 
carreira. 

Cando chegou á praza da Quintana, parou. 
Buscou un lugar estratéxico onde houbese 
bastante pombas e sacou o tirapedras xunto 
co saco. 

Apuntou cara unha pomba que estaba preto 
da campá da torre da Berenguela, unha vez que 
tiña claro que lle ía dar, tirou. 

Á pomba non lle deu tempo a reaccionar, o 
croio deulle de cheo na papada e a pomba caeu 
lentamente ó chan. Xián acercouse e meteuna 
no saco.

- Xa levo unha! – Dixo o raparigo visiblemente 
ledo.

- Noraboa rapaz. – Díxolle unha voz desco-
ñecida e ronca. 
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Xián ollou cara o home e saudouno, este 
mirouno á súa vez, cun ollar profundo e lento, 
analizándoo de maneira disimulada pero per-
ceptible. 

O home era alto e esvelto, a súa faciana era 
morena, as súas cellas poboadas facían que 
os seus ollos parecesen aínda máis miúdos do 
que en realidade o eran. Tiñan unha cor verde, 
fermosa, coma a das árbores cando comezan a 
brotar coa chegada da primavera e eran vidrosos. 
A roupa que levaba destacaba xunto a de Xián, 
tiña un traxe negro, que parecía bastante vello, 
un paraugas da mesma cor e un chapeu que non 
lle acaía moi ben.

O home tendeulle a man e o 
rapaz correspondeulle.

- Son Xián, Xián Corbeiro.- 
Presentouse o rapaz.

- Moito gusto, eu chá-
mome Xaquín.- Dixo o 
home amablemente.

- ¿Xaquín?- Preguntou o 
rapaz. Ese era o nome do 
seu pai.

- Si, ¿por que? ¿Nunca 
o escoitaras?- Estrañouse 
Xaquín.

- Si, o que pasa é que me 
pareceu unha coincidencia, meu 
pai chamábase así.- Explicoulle 
o rapaz.

- ¡Ah…! ¿E ti non terías que estar na esco-
la?- O home, que se dera conta de que o rapaz 
usara o verbo en pasado, decidiu cambiar de 
tema.

- Eh… hum… - Pensou o rapaz antes de res-
ponder timidamente - é que eu nunca vou…

- ¿E logo?- Interesouse o señor Xaquín.

- É que dende que meu pai marchou, eu teño 
que coidar de toda a familia, por iso estou aquí 
collendo pombas.

Polos seus ollos asomou unha bágoa silencio-
sa e rápida, que baixou pola súa fazula deixando 
un regueiro rosado entre a capa de suciedade 
que cubría o rostro de Xián. Acto que non pa-
sou desapercibido para Xaquín, que se fi xo o 
desentendido.

- Entendo. - Dixo un pouco afl ixido Xaquín. 
- Entón, ¿queres que che axude a colle-las pom-
bas?

- Se vostede quere…- Dixo non moi seguro 
o rapaz.

- Está ben, pero terás que ensinarme.

- Élle moi fácil. Primeiro, 
ten que localizar a pomba 
á que lle quere dar, como 
a aquela de acolá.- Sina-
lou unha calquera.- Logo, 
e despois de asegurarse 

de que segue no sitio, ten 
que coller o tirapedras por 

aquí, ¿ve? - Dixo indicando a 
parte baixa. – Por último colle 

o croio e pono aquí, no medio 
do coiro, tira del cara vostede e 

dispara. – Ó tempo  que o ía dicin-
do o ía facendo, pero desta vez non 
chegou a atinar e a pomba tivo tempo 
de saír voando antes de que o croio 
lle dese.

- ¿Podo probar eu agora?- Pediulle permiso 
Xaquín. No mesmo intre no que as campás da 
torre da Berenguela daban as dez. Xián sobre-
saltouse.

Xián deulle o tirapedras cun certo receo, xa 
que súa nai sempre lle dicía que non se fi ara 
dos descoñecidos, pero Xaquín tiña algo que o 
atraía. Aínda que o rapaz, non sabía exactamente 
o que.

Xaquín seguiu atentamente tódolos pasos que 
lle indicara o rapaz. Colleu o croio e apuntou a 
unha pomba que estaba preto da Porta Santa, 
pousada no chan..

- Así vaille ser difícil, se a pomba está no chan 
é máis fácil que falle o tiro.- Fíxolle saber Xián. 
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Pero Xaquín, que parecía ter certa experien-
cia non lle fi xo caso, apuntou, e estirou a goma 
con tanta forza que o croio saíu escopetado. A 
pomba nin sequera sospeitara nada, caeu ó chan 
cun ruído xordo. 

Xián foi correndo a por ela. Estaba tan asom-
brado pola precisión do tiro, que non lle dera tem-
po sequera a felicitar ó home. Xa levaba dúas. 
Cando chegou ata Xaquín deulle as grazas.

-¡Non é nada! Ademais é moi divertido, ¿non 
si?- Xaquín estaba entusiasmado.

- Ben, cando o tomas a broma a verdade é 
que si.- Admitiu Xián cun sorriso de orella a 
orella.

Xaquín, que estaba a carón del, 
ollouno de esguello cun halo de 
tristeza na súa mirada.

- ¿Cómo que a broma? 
Non te entendo, ¿a qué te 
refi res? 

Xián mirou para el, ten-
tando adiviñar se esa era 
unha pregunta que esixía 
resposta, intentou ler nos 
ollos do home, na súa pel 
curtida, polos anos; e deixou 
que el lese tamén. Estivéron-
se ollando bastante tempo. Xián non atinaba a 
comprender cal sería a mellor resposta e Xaquín, 
non atinaba a entender o que quixera dicir o 
rapaz, pero intuíao; non insistiu. 

- Bueno, tanto ten, ¿seguimos coas pombas?- 
Preguntou sacando a Xián do atordamento.

- Si, si.

Xaquín deulle o tirapedras a Xián e sinaloulle 
unha pomba, o rapaz apuntou cara ela, aínda que 
estaba no chan non lle importou, confi aba nese 
señor tan amable. Estirou a goma o máximo que 
puido, case ata tocarlle o peito; e soltouna. O 
croio bateu na pomba. Xián abriu a boca, asom-
brado polo que conseguira.

- ¿Non ves? Non é tan difícil.- Díxolle Xaquín.

- Desculpe, teño que admitir que levaba razón.

A campá soou, Xián decatouse de que xa 
levaba dúas horas na praza e que Xaquín, non 
se separara del un momento.

- Perdoe a miña indiscreción pero… ¿Voste-
de non ten que ir a ningún sitio?- Preguntou o 
raparigo.

-Si, e xa cheguei, tiña que vir aquí: ó teu 
carón, ó carón da túa nai, dos teus irmáns 
pequenos. Fun un canalla, Xián, síntoo. Fuxín, 
fuxín cando debería de ter quedado aquí, con 

vós, coa miña familia.- Dicía 
ó mesmo tempo que dúas 
bágoas asomaban polos 
seus ollos. Xián estaba 

confuso.

- Entón, ¿ti es meu pai?- Pregun-
tou incrédulo á vez que un sentimento 
de alegría crecía con rapidez no seu 
peito.

-Si. Eu son quen vos deixou sós, 
desamparados da protección que 
vos podería ter dado, e sobre todo, 

quen te privou da túa infancia, de 
pasalo ben e de aprender coma 

fan os demais rapaces da túa 
idade. Síntoo de veras.

Xián non saía do seu 
asombro, sen decatarse 

sequera, comezou a chorar sobre o ombreiro do 
seu pai, bágoas de alegría e de ilusión.

- Ben, Xián ¿imos á casa, contarllo a túa nai?- 
Preguntou Xaquín. Xián, que non daba falado, 
asentiu coa cabeza.

Colleron o saco coas pombas e dirixíronse ó 
fogar de Xián. Camiñaron polas estreitas rúas, 
molladas pola choiva, Xaquín tapábao co parau-
gas. Os dous ían calados, pero ese era un silencio 
moi distinto ó que escoitaría Xián cando fora ás 
clases, ese era un silencio de alegría, esperanza 
e amor que volvían nacer. 

Sara San Luís Rodríguez. 3ºESOB.
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O SEGREDO DE AMELIA
Amelia era unha rapaza moi extravertida e so-

cial, morena, de ollos azuis tan profundos coma 
o mar, esvelta e moi inqueda. Xa fai moito tempo 
que non falo con ela. A última vez que a vin foi 
cando rematamos o bacharelato e ela marchou 
correndo toda triste non sei onde; pero iso é o 
fi nal, así que comecemos dende o principio.

Era un día perfecto, xa sabes, case perfecto, xa 
que comezabamos o último curso do bacharelato, 
xa tiñamos 18 anos! Como pasaba o tempo… 
Eu estaba nerviosa, así que, como de costume, 
agarreime a Amelia, tan tranquila ela.

Este ano tocáramos en clases distintas, así 
que despedinme cun abrazo e marchei para 
clase. O día foime ben, e a Amelia tamén. E así 
pasaron meses, todo marchaba perfectamente, 
e xa faciamos plans para cando terminaramos o 
bacharelato. Pero un día, todo cambiou.

O 10 de Marzo, Amelia non asistiu á escola. 
Eu pensei que enfermara ou que quedara durmida, 

pero ó saír, chameina e non colleu; esperei un ana-
co e volvín chamar, tampouco colleu, asusteime, 
xa que sempre contestaba ó teléfono; chamei a 
seus pais, pero non respondían e asusteime aínda 
máis. Fun falar coa miña nai e díxome que fora á 
casa de Amelia, e se non aparecía ó día seguinte, 
denunciariamos a súa desaparición.

Fun esa tarde á súa casa. A porta estaba 
aberta e entrei. Ela estaba alí, tirada no chan, 
inconsciente e chea de cortes infectados e ma-
zaduras. De contado chamei a unha ambulancia 
e ingresárona no hospital tres días. Ó segundo, 
o médico localizou a nai, que seica estaba tra-
ballando e veu correndo, e ó terceiro levouna 
para a casa.

Ás veces eu preguntáballe que lle pasara, pero 
de contado poñía unha cara de terror e cambiaba 
de tema, marchaba ou simplemente calaba.

Un fi n de semana que fun durmir con ela, 
souben que seus pais se separaran. Tiña a mi-
rada perdida e os ollos chorosos, pero supuxen 
que sería por iso. As semanas seguintes pasou 
así todo o tempo, e estrañábame moito, porque 
seguía véndoos ós dous pais por igual. Ó fi n, 
atrevinme a preguntar e díxome: - Non debería 
contarcho, non quero que esteas distraída pola 
miña culpa -, e non dixo máis, así que non a 
presionei.

Estaba moi rara. Faltaba ó colexio, non estu-
daba, non falaba con ninguén…

Pasamos o curso coas mesmas, eu pregun-
taba e non respondía, e chegou o último día. 
Eu erguinme moi cedo para escoller a roupa; 
vestinme, almorcei e fun onde Amelia para ir 
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xuntas a clase. A mañá pasou moi rápido. Entre 
os gritos, a graduación, as fotos e os abrazos, 
emocioneime. Fun buscar a Amelia para 
felicitala, pero non a localizaba 
entre tanta xente. Vinte mi-
nutos despois encontreina 
no cuarto de baño, estaba 
chorando e díxenlle:

- A ver, Amelia, cón-
tame xa que che pasa, 
somos moi amigas e po-
des confi ar en min, non 
o vou contar!

- Cres que é doado so-
portar o que estou soportan-
do? Vivir con esta dor? Estar 
sempre asustada? Todo xira en 
torno ó mesmo, sábelo? TODO! Pero non 
se pode evitar Uxía! Non se pode evitar… - Foi 
entón cando botou a correr, chorando, triste.

Chameina ese día para pedirlle desculpas por 
provocala, pero cambiara de número. Fun á súa 

casa para ver se se encontraba mellor, 
pero marchara. Intentei localizala 

preguntando á familia, amigos 
e mozo, pero non souberon 

responderme. Ese día fun á 
policía e denunciei a súa 
desaparición. 

Nunca máis volvín a 
vela, e aínda polas noites 
soño con aquel último 
ano no que todo pasou, 

pensando e pensando que 
podería ser o que lle causaba 

tanto horror; pero non podía 
imaxinalo, só podía recordar a 

expresión de terror coa que me mi-
raba cada vez que lle preguntaba que lle 

acontecera aquel día, 10 de marzo, no que a miña 
vida e a de Amelia cambiara por completo.

Ada Suárez Urruzola 2º de ESO C 

ar a Amelia para 
localizaba

nte mi-
reina
aba

 

so-
rtan-
? Estar
o xira en

TODO! P

casa para ver s
pero marc

pregun
e m

res
p
d

p
po

tant
imaxin

expresión 
b d



48

CARTAS DE AMOR E DESAMOR
Meu ben:

Sei que esta carta nunca chegará ao seu fi n, 
que non ten destino porque aínda non existe. 
Ou tal vez si pero... onde estarás, amor? onde 
estarás para que non te atope, se te busco 
tanto e tanto? 

Faleille aos ventos, aos mares de ti; aos 
paxaros que voan no ceo e ás toupas que 
vagan na terra. Pero non te encontro. Onde 
estarás amor?

Cada noite pídolle ás estrelas que te envíen 
a min, que por fi n nos coñezamos. Un sinal, 
unha indirecta. Pero aínda non apareciches. 
Onde estarás, amor?

Non coñezo o sabor da túa boca, nin o la-
texar do teu corazón. Nunca vin o teu ollar, nin 
te escoitei cantar ao meu ouvido. Pero bótote 
en falta, sen nin sequera coñecerte. Sei que 
estás aí, nalgunha parte, aínda que de momen-
to non souben atoparte. Sentirás isto mesmo? 
Onde estarás, amor?

Desexo tanto poder verte, tocarte, sentirte... 
teño tanto amor que ofrecerche e non obstante 
non estás. Nunca estiveches pero quérote. 
Porque sei con plena certeza que existes, e 
que nacemos os dous para querérmonos. Onde 
estarás, amor?

Quizabes neste momento que che escri-
bo esta carta, me esteas a buscar a min 
tamén, impotente como o estou eu...

Maldita sexa a miña sorte, que 
por algunha razón non quere que te 
queira. E maldito sexa o destino, que 
aínda non nos uniu neste intre de des-
esperación. Onde estarás, amor?

Pero aínda me queda a esperanza 
de que algún día chuvioso, ou de moita 

calor, batamos sen querer, mollados pola chuvia 
ou asollados polo sol, e que me dea conta de 
que es ti. Ti, a quen desexo e quero máis que a 
nada neste mundo, que tan grande como é, non 
me deixa descubrirte. Onde estarás, amor?

E esta carta... ai, esta carta! que farei con 
ela, se non sei onde estás? Mandareina ao mar, 
para que a tinta se borre e se fusione na auga, 
e o papel fl ote sobre as ondas do abismo.

E cando te mergulles na auga, ven onda min, 
porque o meu amor lévao a marea.

Eu mentres tanto seguirei agardando.

Onde estarás, meu amor?

Eu, xa o sabes.

Helena Salgueiro Golán. 2ºESO C
1º Premio Concurso de Cartas de Amor. 
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O RESPLANDOR AZUL DAQUEL FAROL
Xa non o aturo máis. Estou seguro que non 

é froito do meu maxín. É real, está aí, sempre. 
Non sei a onde mira, fi ca parado, e cando volto 
a andar el ségueme. Sempre. Téñolle medo, 
perségueme a todas horas; pola mañá ao erguer-
me, cando camiño pola rúa, mentres traballo na 
ofi cina, na hora do xantar, cando durmo… Non 
sei que demos quererá de min nin por que está 
sempre a carón miña, sen me dicir nada, se-
guindo os meus pasos. Ao principio pensei que 
era algunha broma pesada dalgún esmorgueiro 
rapaz, pero a persecución era constante, sempre 
me seguía… Fun á comisaría máis dunha vez, 
pero non me crían cando o sinalaba co dedo e 
non vían a ninguén. Ata agora pensei que estaba 
a tolear pero non! Non é posible! Eu véxoo. Non 
sei como é a súa face pero teño a impresión de 
que se está a rir de min, do parvo que son ao 
non atopar unha explicación lóxica do que me 
está sucedendo. Fai meses que non podo durmir, 
sabendo que o meu perseguidor está ás miñas 
beiras axexándome, escoitando a miña constante 
respiración. 

Meu Deus! Non podo pedir axuda, non podo 
esconderme del, non podo pecharme dentro 
dunha habitación para que non me atope porque 
está aquí, agora, a uns centímetros… non me 
mires, non! cando vai rematar esta tortura? Vou 
seguir así para o resto dos meus días?

Todo comezou unha noite negra de inverno, 
como os medos que asolagan o corazón. Eu saía 
da casa a tomar unha copa nunha taberna que 
había preto. Non me atopaba moi ben. Non había 
ninguén na rúa, e só se escoitaba o ruído das 
miñas deportivas camiñar contra a estrada mo-
llada. A néboa non deixaba ver a lúa; pola zona 
onde vivía non había moitos farois e os que había, 
alumaban cunha tenue luz azulada, alada de mo-
rriña e misterio. Cheiraba a humidade. Comezou 
a chuviñar e puxen a pucha que levaba na man. 
Coloqueime embaixo dun portal, ao abeiro da auga 
e o vento. Cando escampou un chisco, saín outra 
vez. De socato, cegoume a luz dun dos farois e 
alí foi cando o vin. Apareceu sen avisar, sen nin-
gunha explicación, silandeiro coma as tebras. Ía 

vestido de escuro, con algo enriba da cabeza. Un 
chapeu, quizabes. Pensei que sería un personaxe 
solitario coma min, buscando tranquilidade, ou 
borracheira, así que seguín camiñando. Non o 
volvín ver. Cando cheguei á taberna, só estaba 
o dono e algunhas almas en pena. Sentei nunha 
banqueta ao lado dun home que abofé semellaba 
durmido, enriba da barra como estaba. O amouca-
do son do televisor, tan baixo que se mesturaba 
cos ronquidos do que tiña ao meu carón, parecía 
que hipnotizaba a todos os presentes, incluído 
ao taberneiro, que observaba ausente o partido 
dos que botan na galega pola madrugada. Entón 
vino de novo. Ninguén o viu entrar, ou cando 
menos iso parecía. Comezábame a incomodar 
a súa presenza, así que deixei a medio beber o 
whisky que pedira e marchei de camiño a casa. 
O home tamén saíu comigo. Metín as mans nos 
petos do chándal e andei todo o rápido que pui-
den, sen chegar a correr. O home continuábame 
seguindo. Tiña medo. Que quería de min? Imitaba 
os meus movementos; eu xiraba á esquerda, el 
tamén; diminuía o andar, tamén el. Despois co-
rrín. E el. Corría, corría, corría... pero non o daba 
despistado. Metíame por calexas estreitas cheas 
de lama e lixo. Despisteino, cría. Pero volvía a 
aparecer, como a inevitable mensaxe da morte. 
Por uns intres perdinme por mor da escuridade 
e do seu abismo, e corría desorientado. Subía 
polas Cancelas, ía a fume de carozo pola praza 
do Obradoiro, subía e baixaba escadas que nin 
sequera coñecía e pasaba por rúas inexistentes 
para min. E el detrás de min, continuamente. Logo 
de moito galopar, e numerosos intentos de zafar-
me do terrorífi co home, conseguín chegar a casa. 
“Non poderá entrar”, cavilei. Aínda así, corrín todo 
o que puiden sen nin sequera acender a luz do 
corredor e metín a chave na fechadura tremendo. 
Entrei e pechei a porta temeroso. Quitei os tenis 
e sentei na cama. Estaba suando. Mirei as mans 
e apoiei a cabeza sobre elas. Aínda tiña o medo 
metido no corpo, pero estaba tranquilo, no meu 
fogar, xa non podería entrar. Seguramente sería 
un bébedo. Quitei a roupa e puxen o pixama moi 
lentamente, respirando profundo e intentado 
realizar os meus movementos con relaxación. 
Bocexei caladamente, metinme na cama e sorrín. 
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Non había de que preocuparse. Quedei un bo 
cacho en silencio. Decateime de que non apagara 
a luz do corredor e erguinme. Estaba bastante 
mequeiro. Do mal trago que pasara a apracible 
tranquilidade deixárame bastante feble,como 
voando, soñando esperto. Volvinme a meter na 
cama. Mirei ao teito pensativo; mañá era luns, 
e ao día seguinte non sería quen de madrugar. 
Púxenme de lado mirando a ventá. Esquecérase-
me baixar as persianas, pero non tiña forzas de 
mover un só músculo. Coloqueime de fronte. 

Ese foi o maior susto da miña vida. Lancei 
un berro desgarrado na escuridade , como un 
escintilante coitelo; o meu corazón latexaba tan 
de présa como os meus dentes tremían. Sentía o 
sangue nas tempas, os meus ollos desorbitados, 
capaces de ollar o inimaxinable. 

- Quen es ti? Por favor, dime que queres de 
min!!! Por que, por que estás aquí?! Como!!!

O home da rúa estaba alí, apoiado no arma-
rio, quedo, moi quedo. Coma min, paralizado 
do terror. 

- Como entraches? Contéstame! Que fas aquí, 
que queres!!

Pechei os ollos uns segundos. “Desaparece, 
desaparece, desaparece...”. Sen abrilos , deiteime 
e tapeime coas mantas ata a cabeza, como un 
neno pequeno medorento do monstro que hai 

debaixo da cama. Todo 
tiña que ser un mal 

soño. Era imposi-
ble. Seguro que 
todo aquilo era 
un mal soño, 
que non estaba 

a suceder, e que 
mañá na oficina 

cos amigos, riríame 
dese pesadelo.

De ixe i  pa -
sar as horas 

como o aire 
nos  pu l -
móns. Non 

durmía, non pensaba. So sentía o medo cortante 
que me oprimía o peito. Con moito aquel, moi de 
vagar, abrín os ollos. Non me atrevía nin a mover 
un pé. Xa cos ollos abertos, agardei como unha 
hora máis para comprobar se o home seguía ou se 
todo fora irreal. Apoieime cos brazos e erguinme 
lentamente, cunha pouca esperanza pero espe-
rando o peor

Non.

Non, non, non! Só podía ver a súa cabeza, 
pero era a mostra de que estaba alí, mirándo-
me. Volvinme a cubrir co edredón, encollinme. 
Esvaráronme as bagullas pola fazulas, e mordín 
o labio ata que me saíu sangue. 

Pasei toda a noite en vela, agardando a sentir 
algún ruído, uns pasos, unha tose, un movemen-
to... unha voz. Pero non escoitei nada e non me 
atrevín a mirar outra vez. 

Acudín á comisaría cando os folgos me deixa-
ron saír da cama. Era pola mañá, sobre as oito. 
O señor xa non estaba, pero continuamente 
notaba unha presenza detrás miña sobrenatural, 
que me facía volver a cabeza e que un calafrío 
me percorrese a espiña dorsal.

Dentro, estiven agardando unha chea de tempo. 
Despois recibiume un comisario cunha incipiente 
calvicie e unhas olleiras negras. Díxenlle todo o que 
me ocorrera. A medida que contaba o arrepiante 
suceso, o comisario observábame con incredulida-
de, coma se estivese tratando cun tolo.

- E di que pechou a porta con chave antes 
de deitarse?

- Si

- Logo é practicamente imposible o que me 
está a contar

- Dígolle que é verdade, de veras. Podemos ir 
á taberna. Seguro que algúns dos que estaban 
alí o viron. Seguro.

- De acordo. Iremos alí. Mentres tanto, señor 
Torques, tómese uns días libres no traballo, vaia 
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falar coa doutora Souto para que lle receite algo. 
Necesítao. Tome o enderezo.

Chamei a un compañeiro para comunicarlle 
que non iría ao traballo aquel día, que ía ao 
médico. Non me perdía moito. Odiaba onde 
traballaba. As ofi cinas parecíanme grises e 
monótonas. Case prefería estar de baixa, 
como me recomendou o comisario pero... tiña 
medo de estar só durante todo o día e toda 
a noite. Non tiña nin parentes nin amigos ín-
timos, sempre fun moi reservado. Son así de 
estraño. Acudín á doutora, estivemos falando 
longo tempo sobre o meu traballo e o ritmo 
de vida que levaba, o estres... Receitoume 
uns tranquilizantes e despedímonos. Tiña que 
volver nunha semana para ver os cambios. Fun 
camiñando até a farmacia. Tiven que agardar 
uns minutos. Xa era mediodía, e o sol estaba 
alto. Un sol de inverno, que non quenta. Collín 
a bolsa e saín. Camiñei unha carreiriña de can 
e mirei atrás. Alí estaba, de volta, como se 
sempre nos coñeceramos. Eu berreille: “ vai-
te!”. Toda a xente que pasaba con présa por alí 
me miraba estrañada. O home non se ía. Que 
quería de min? Por que me seguía? Con todas 
as persoas ao arredor e á luz do día, sentíame 
máis seguro, pero por máis que andaba non se 
afastaba de min. Tomei dúas pastillas. Decidín 
ignoralo, tal vez así se marchaba. Tentei non 
mirar atrás moito e camiñar con normalidade. 
Fun ao ultramarinos e collín unha gasosa. Notei 
que o meu perseguidor estiraba o brazo. “Que 
me queres?!” Volvinme e apartouse rapidamen-
te, fi cou parado.

Así foi pasando o día; ata tiven que ir ao baño 
acompañado. Pola noitiña, soou o teléfono: era o 
comisario. Ninguén vira o home. Todo o que me 
estaba ocorrendo non tiña nin pés nin cabeza. 
Como non o ían ver? 

Á semana seguinte volvinme a encontrar coa 
doutora Souto. Non notou ningunha melloría, e 
recomendoume que fora a un psiquiatra . 

- Sería mellor que fora a un psicólogo amigo 
meu. É bastante bo, sabe moito destas cousas. 
Trata con moitos pacientes coma vostede.- fi xo 
unha pausa- non me interprete mal.

- Non, descoide. O que quero é que me quite 
vostede esta persoa que me segue todos os días. 
Ou polo menos recéiteme uns tranquilizantes 
máis fortes. Por favor.

- Imos ver señor. O que precisa é axuda psi-
colóxica, alguén que lle quite esa... esa manía 
de ver cousas que de certo, non existen.

- Si que existen! Está aquí, sentado, xunto a 
vostede! Xa sei que non o ve, pero ao mellor... 
ao mellor só o podo ver eu! Só quero que me 
dea máis pastillas, e fortes. 

- Está ben. Pero non volva por aquí, ten que 
ir a este enderezo, ao psiquiatra. Farao?

- Só déame as pastillas. Deica logo.

Naturalmente non fun. Eu non estaba tolo. 
Só había que velo! Non eran invencións miñas. 
Pero, semana tras semana, sen ocorrer nada que 
explicara esa situación, estiven dándolle voltas 
aos miolos. A doutora podería estar no certo; 
podería estar tolo e non o quería recoñecer, tal 
como fan os tolos. Logo pensei, con algunhas 
cervexas no estómago- ou na cachola- que era 
o meu amigo imaxinario. Coma os nenos peque-
nos. Unha pantasma...non, tampouco. 

Pasou un mes. Acostumárame a ter a ese 
home preto de min. Facía un mundo que non me 
afeitaba ou duchaba, case non comía e a duras 
penas durmía. A miña vida era unha tortura, 
non tiña sentido. Non sabería explicar como me 
sentía. Non ía ao traballo, non saía á rúa. Apenas 
tiña con que alimentarme. No facía máis que 
sufrir, o home ía e viña cando quería, non me 
deixaba descansar. 

Vai seguir así ata o resto dos seus días? Está 
aí, sen facer nada, a todas horas, non sei se 
marcha ou se queda, móvese e non se move, 
mírame e non me mira, é algo que non podo 
controlar. Non sei nada del. Quero que se vaia. 
Pero non... non o fai nunca; está comigo... 
sempre!

Non podo máis. Teño que saír a tomar o 
aire.
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É de noite; escura, fría como o inverno. Sín-
tome mal, case non me teño en pé. A cabeza 
dáme voltas. Camiño sen rumbo, a ningures, 
buscando nada sabendo que o home nunca se 
vai separar de min por máis que eu lle suplique. 
A noite cada vez vaise facendo máis pecha, 
deixando paso aos medos e ás curuxas, á triste 
soidade ou á mala compañía.

Acéndense os farois, con ese albor azulado 
que tanta nostalxia inspira. Algúns ollos ama-
relentos albíscanse entre as sombras.

Dou a volta, nun acto refl exo. Aí está, coma 
se nunca se cansase de seguirme. Quen será? 
pregúntome de novo. Estou  canso, non sei 
en que pensaba cando decidín saír. Comezo 
a marearme de verdade. Toda a miña áspera 
fortuna cáeseme enriba. Núbraseme a vista, 
non logro camiñar do dereito. As beirarrúas 
estanse a mover. Paro en seco co medo a caer, 
xusto embaixo dun farol. Nestes intres volvo ter 

medo, facía meses que non o tiña, dende que 
me acostumei á súa presenza. Agora síntome 
desprotexido. Sei que non me vai facer dano 
ningún, nin sequera me vai falar. Pero non me 
gusta telo detrás miña Téñome que tranquilizar, 
tomarei unhas pastillas, hanme sentar ben. 
Merda, xa non quedan, remateinas todas. Todo 
me sae mal... Sinto que caio. Perdo o equilibrio. 
Cústame respirar. Non podo... caio sobre a orella 
dereita. Sinto un líquido quente a esvarar polo 
ouvido. A cabeza retúmbame. Case non vexo. 
Pero o que vexo... que é? O home, o meu perse-
guidor, está caendo comigo. Porque o fai? Está 
tombado de lado, ao meu carón. Está comigo. 
Sempre. Como se fora unha sombra. Coma se 
fora... a miña sombra! 

Miro o ceo; non se ve ningunha estrela, todo 
é negro. Salvo o resplandor azul deste farol. 
Daquel farol...

Helena Salgueiro Golán.2ºESO C
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MEMORIAS DUN CAN
Ola!

Diríache como me chamo, pero fai tempo que 
non lembro o meu nome. Son un can coma outro 
calquera, claro que os demais cans e cadelas 
están máis limpos e teñen dono.

Fago as mesmas cousas ca o resto dos cans; 
por exemplo, sei coller un pau cando o lanzas 
lonxe, dar a miña patiña e sentarme ou incorpo-
rarme cando mo pides.

Pero existe unha gran diferenza entre o resto 
dos cans e mais eu, e é que eu téñovos medo. 
Moito medo.

Teño medo a todas horas: cando estou dei-
tado na rúa e vós pasades ó meu carón; 
cando revolvo no lixo buscando 
algo, calquera cousa, que levarme 
á boca; cando ando polo barrio 
indo cara ningures,buscando 
unicamente un pequeno anaco 
de chan desocupado no que 
poder deitarme para pasar 
as noites; cando os policías 
patrullan buscando cans 
desafortunados coma min, 
para logo levalos a unha 
gaiola horrible na que te 
encerran ata que alguén vai 
buscarte e te rescata dese 
pequeno cárcere; cando...

Pero son algo máis ca un desgraciado can 
vagabundo. 

Creo que merezo algo máis que lixo para comer 
día si e día tamén.

Penso que debería ter unha boa cama seca en 
vez do frío, duro e mollado chan no que durmo.

Paréceme que tería que haber alguén no 
mundo, aínda que fose unha soa persoa, que me 
quixese, que me aloumiñase e xogase comigo.

Non estaría mal ter esas tres cousas despois 
de todo o que pasei.

Porque, ó fi n e ó cabo, eu teño unha historia.

Unha triste historia que contar.

Cando era pequeno, os meus donos queríanme 
moitísimo e sempre estaban dispostos a facerme 
caso. Pero logo fun medrando e pouco a pouco 
convertinme nun estorbo. Comezaron a deixar de 
atenderme, e acabaron por deixar de apreciarme. 
Daquela xa tería un par de anos, era moi grande 
e forte e tiña moito pelo. Agora comprendo que 
coidarme, mercar a miña comida e levarme ó 
veterinario supoñían gastos e molestias das que 

xa non querían ter que responsa-
bilizarse.

Finalmente, fun aban-
donado nunha estrada de-
serta.

Lémbrome da primeira 
noite que pasei alí, deitado 

baixo unhas matogueiras secas, 
mentres pasaba o tempo. Se 
puidese chorar, tería chorado, e 
só pararía cando non me queda-

se unha soa bágoa entre as 
pálpebras. Tiven moitos pe-
sadelos aquela noite, nos que 

aparecía un coche vermello 
que marchaba lonxe, moi lonxe.

Cando espertei, comecei a deambular 
pola beira da estrada, camiñando sempre cun 
ritmo constante, sen présa pero sen pausa. Non 
lembro moi ben canto tempo estiven andando, 
pero acabei chegando á cidade.

Unha vez alí, decidín que quería facer. Pensei 
que o mellor que podía facer era buscar un lugar 
apartado onde asentarme un tempo, e ser un can 
da rúa. Comprendín que a vida fácil e sinxela que 
antes tivera rematara. Agora debía loitar diaria-
mente para sobrevivir.

Comecei a buscar unha rúa acolledora. Había 
unha moi estreita que me gustou especialmente, 
así que fun para alí.

Por sorte, había unha vella e gastada caixa de 

eu téñovos medo. 

cando estou dei-
meu carón; 
cando 
arme 
rrio 

ndo 
co 

ue 
r 

e

xa non que
bilizarse
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sert
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cartón bastante grande. Era mellor que durmir 
no asfalto. Agarreina con coidado cos dentes, 
arrastreina ata a parte traseira dun contedor e 
púxena de costado, para que me fose máis fácil 
entrar e saír.

E así foi como comecei a miña nova vida.

Pasaron seis anos dende aquela. Agora debo ter 
aproximadamente oito ou nove. Pero a pouca hixiene 
que me é posible empeora moitísimo a miña imaxe, 
así que parezo moito máis vello e perigoso.

De feito, algunha xente actúa como se eu fose 
un perigo para a comunidade. Póñome moi triste 
cando os meniños estiran as súas manciñas para 
tocarme o lombo, e as nais impídenllo agarrándoos 
e dicíndolles: “Non, a ese non. Está abandonado 
e pode facerche dano” ou persoas maiores que 
murmuran entre elas: “A estes cans había que 
executalos. É toda unha vergonza telos aquí, todo 
o día tirados, pensando que en calquera momento 
bótanseche enriba”. Por iso as persoas me dades 
tanto medo. Moitas queredes sacrifi carme sen 
darme unha oportunidade de volver empezar.

Agora mesmo atópome sentado, movendo o rabo 
e sacando a lingua. Acabo de ver a unha señora cun 
prato de fumeante comida. Aínda non podo ulir o 
recendo, pero xuraría que é un pastel.

Um! Si que é pastel! E de mazá! Agora a muller 
diríxese cara min, e cada vez teño máis fame. 

Non o podo crer! Acaba de pousar o prato diante 
miña, e agora anímame a comelo. Estou tan ledo 
que esquezo que á xente non lle gustan os meus 
bicos, e pásolle a lingua polas mans. Esa é a miña 

forma de dicirlle grazas. A muller debuxa un sorriso 
un tanto raro nos beizos, pero eu non lle dou moita 
importancia. Esquézome de todo e concentro todo 
a miña atención no prato de comida.

A muller tivo que esperar ben pouco para retirar 
o prato e levalo. Nin sequera respirei ata rematar. 
Aínda sigo tendo fame, pero o pastel sóubome 
a gloria bendita. Cando a señora marcha, vou 
dereitiño á miña caixa (outra máis nova que a 
primeira) para botar a sesta.

Podería dicirse que xa non espertei. Realmente 
son consciente do que está a pasar, pero non podo 
abrir máis os ollos. Sinto como o meu corpo se volve 
pesado e cada vez cústame máis encher os pulmóns 
de aire. A escuridade que me envolve é irresistible, 
e quero entregarme a ela sen reservas, soamente 
paz e tranquilidade infi nitas. A vida fi xérase moi 
dura, e o único que desexo é durmir para sempre. 
Por primeira vez en moito tempo, non teño medo. E 
nun lóstrego de lucidez que atravesa a miña mente 
perdoo a todas as persoas que me fi xeran sufrir. 
Podo pensar nelas sen odio, porque nos que son 
os últimos instantes da miña existencia son libre de 
pensamento e nada me ata ós dolorosos recordos 
que gardo deles. A miña mente deixa de pensar con 
claridade, e síntome moi canso. Comezo a ter frío, 
pero non me importa porque xa nada é importante. 
E así foi como a vida se escapou lentamente do 
meu corpo, producíndome unha morte indolora. 
Nobremente e sen rancor, dediquei o meu último 
pensamento á muller que puxo fi n ós meus días.

E, de repente, non sentín nada.

Beatriz Gómez Vidal. 2º ESO D
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POSIBLE ESCAPATORIA
Non era a primeira vez que os escoitaba 

discutir. Non era a primeira vez que os berros 
penetraban a través das paredes e soaban moi 
preto. Non era a primeira vez que me sentía 
estraña.

Unha variada mestura de sons fi xo que me 
espertara ás oito da mañá. Choros, voces e 
portas que se abrían rapidamente conformaban 
unha sintonía que nada esperanzador me suxe-
ría. A miña parella durmía placidamente; e é que 
a el non lle custaba nada conciliar o sono, non 
obstante a min…

Collín aire e decidín abrir a nosa porta. Sa-
bía que pasara algo, pero non me imaxinaba 
iso. Veciños e veciñas agrupábanse en torno 
a porta do piso que estaba xusto ao lado do 
noso para descubrir que ocorría. Conseguín 
meterme entre aquela marea humana e apre-
ciar de cerca aquela desagradable imaxe. 
Necesitaba asegurarme de que a miña vista 
non me enganaba e que, efectivamente, aquilo 
tivera lugar.

Nos últimos tres meses xa ocorrera algo 
similar con outras dúas mulleres do barrio. 
Conversara algunha que outra vez con ambas 
as dúas, pero a relación que mantiña con elas 
non era comparable a que mantiña con ela. 

Eramos veciñas; eu vivo no 3º 
A e ela vivía no 3º B. En-

contrabámonos 
case todos os 
días e compar-
tiamos o mes-
mo segredo. 

En realidade, 
nunca fala-
ramos  d i -
rectamente 
acerca deste 
pesado se-
gredo; pero 
t a mpouco 

era preciso, 
n in para e la 

nin para min. As persoas que convivimos con 
isto sabemos o que é, sabemos o duro que 
resulta compartir este segredo.

O tráxico fi nal das outras dúas veciñas afec-
tárame enormemente, pero a noticia chegárame 
por sorpresa. Porén, esta vez era totalmente 
diferente. Non esperaba este fi nal, pero a noticia 
en si non me sorprendía. Non sei se me enten-
des, pero supoño que si. Todos e todas tivemos, 
temos ou teremos, algunha que outra vez, esa 
sensación.

Aqueles días o barrio estaba repleto de car-
teis que avogaban pola igualdade entre homes 
e mulleres. Tratábase dunha campaña bastante 
orixinal que chegaba a todos os puntos do noso 
barrio. Pensei nas casualidades e nas non ca-
sualidades. Sen dúbida,aquel fondo era o idóneo 
para a noticia do día.

Pensei en todas as veces que nos viramos no 
ascensor ou nas escaleiras; nas tendas ou no 
mercado do barrio; na entrada do portal ou no 
garaxe e nunha multiplicidade máis de lugares 
e ocasións.

Pensei en todas as veces que os escoitara 
discutir; nos días que pasaba sen vela e as es-
cusas que el me contaba; na esaxerada capa de 
maquillaxe coa que cubría a súa cara e nunha 
multiplicidade máis de pequenos detalles.

Aquel contraste de pensamentos non me facía 
sentir ben. En cantas ocasións coincidiramos e 
nunca nos axudaramos. Nunca,nunca,nunca.

Agora xa non podo axudala. Agora está 
morta; el propinoulle non sei cantas puñaladas. 
Que tristeza!

Insisto, agora a miña axuda de nada lle 
vai  servir; o único que podo facer, antes de 
que sexa demasiado tarde, é axudarme a min 
mesma.

Cristina Ferrín Castro.  3º ESO B
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MÉDICO SEN FRONTEIRAS
Despois do atardecer a ausencia do canto 

dos paxaros indicoume a chegada da noite. 
Era hora de regresar ó poboado. Esa tarde 
capturara dúas reses e unha ave.

Divisei fume ó lonxe, preto de onde eu 
vivía, e iso só acontecía cando alguén mo-
rría. Unha forza oprimente apoderouse do 
meu corpo.

A xente estaba alterada; miña nai cho-
raba. Entón vino, medio queimado. Nese 
intre souben que debía buscar unha res-
posta á morte de meu pai e evitar que 
isto lle volvese a suceder a ninguén en 
ningures.

Deixei a miña nai 
con gran triste-
za e marchei 
cara a cidade, 
onde pasei un 
tempo lega-
lizando a miña 
chegada a un novo conti-
nente, traballando día 
e noite e aforrando 
canto podía.

No mes de dec-
embro partín cara 
unha nova vida. Foi 
difícil adaptarse ao 
ritmo europeo: apren-
der idiomas, integrarse na 
sociedade… En fi n, poder sobrevivir.

Así como puiden, vivín cinco anos. 
Nunca esquecerei ao meu pai e sempre 
que podía intentaba atopar a razón da súa 
morte.

Un día dixéronme que para ser médi-
co, así é como chaman ós menciñeiros, 
debía estudar durante seis anos nunha 
universidade, unha especie de escola para 
adultos. Non dubidei, en todo este tempo 
aprendera a base da ensinanza; así que 

matriculeime e fun 
aceptado, ese 
fo i  un  dos 
días máis fe-
lices da miña 

vida.

Custoume to-
dos os meus afo-

rros e moitas horas 
de sono, pero tras facer 

o MIR conseguino. O 21 
de Xuño de 2002, por fi n 
logrei ser médico.

Nunca cheguei a saber a 
enfermidade que condenou a 

vida do meu pai, pero si puiden 
evitar que moitas outras persoas 

morresen, e iso satisfacíame.

Hoxe é un día especial, non só por este 
premio que me outorgan, ser solidario 
é fácil, senón porque hai 23 anos que 
morreu o meu pai. Se hai alguén a quen 

debo dedicarlle todo o meu percorrido 
profesional, é a el.

Os presidentes da UE deron comezo a 
un intenso e grandioso aplauso no gran 
auditorio.

Alba García Pose
Clara García Bouyssou

2º ESO B.
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III CONCURSO DE MICRORRELATOS
1º PREMIO

-Non entendo á xente que vai ós museos. Insistentes buscadores de beleza enfrascada… 
¿Cando aprenderán que, simplemente mirándose ó espello poderían ver una obra de arte 
moito máis complexa da que xamais lles mostrará un lenzo?”

As túas palabras resoaban aínda, como un triste eco neste cuarto que parece tremen-
damente grande sen a túa presenza. Mentres emborrachaba de bágoas a miña almofada, 
enchía o baleiro que ti deixaches con preguntas. ¿Onde estarás, anti-museos meu? ¿Volve-

reite ver?... ¿Canto tempo pasou desde a última vez que me mirei ó espello? Un resorte invisible tirou de 
min cara a ese reencontro comigo mesma, cara a esa porta a realidades difíciles de crer… cara ao marco 
que garda una obra mestra. O cristal disparoume una insólita resposta. O sobresalto foi maiúsculo. Non 
recoñecía a miña imaxe. Ata ese momento, eu pensaba que os cambios camiñaban da man do tempo, ó 
seu mesmo pulso, lenta pero inexorablemente. Nese intre, que cambiou a miña vida para sempre, volvín 
a crer na maxia das metamorfoses, nas rosas que florecen en estalidos de pétalos, nas estrelas que se 
acenden cal bombillas. Abraieime dos meus propios pensamentos, da miña propia forma de sentir. Nun 
só palpitar de corazón ferido, a miña infancia despegouse de min e marchou voando a buscarte ó único 
lugar do que non se volve nunca.

Sara Duro Santos. 1ºBach B.

2º PREMIO

Esa noite era festa. Eu levaba esperando moito tempo. Ás nove fóronse todas as miñas 
esperanzas de ver a Adela e de lle pedir perdón. Esa noite Adela non apareceu...

Eu non lle puiden contar a verdade sobre o seu irmán. Ela nunca me puido perdoar.
Andrea Oca Domínguez. 3º ESO B.

3º PREMIO (EX AEQUO)

Sostiña coas mans a pistola e empezábanlle a tremer. Tiña medo, non sabía se o que 
fixera era correcto, polo contrario, eu, que estaba en fronte súa, contiña a ledicia, unha 
ledicia esperada durante tantos anos... Lembraba o día no que formulara a miña vinganza, 
fría, inesperada e mortal, o momento no que os meus soños infantís se converteran en soños 
de vinganza e, trinta anos despois, conseguira o esperado pracer. Fora un día de marzo, non 
moi frío, no que eu xogaba tranquilo cun balón no xardín da miña casa, cando escoitei uns 

fortes ruídos que proviñan do comedor e un berro agudo pedindo auxilio. Entón vin un home con cara de 
psicópata que se acercaba a min, sacou unha pistola... e a partir de aí non recordo moito máis. Espertei 
nunha habitación escura, encharcada de sangue e unha voz de home que dicía: “Pensa ben o que vas 
facer a partir de agora, porque vai ter irreparables consecuencias”. Tempo despois, miña nai morreu sen 
que ninguén soubera o por que.

Beatriz Pérez Mosquera. 2ºESO D

3º PREMIO (EX AEQUO)

A vella muller sentou no chan areoso, preparándose para o que estaba a piques de suceder. 
Aquel era o último minuto, da última hora, do último día da historia da humanidade.

A anciá sabía que faltaba moi pouco. Sabíao, pois ela era a enviada do ceo, unha afor-
tunada obra dos deuses, a creación divina. A única persoa na Terra que tiña consciencia da 
inminente fin do mundo. 

Sentindo preto o momento, mirou ó firmamento. Como esperaba, nel viu unha estrela 
vella e cansada. Aquel Sol vermello comezaba a poñerse polo horizonte, dándolle ao deserto unha cor ala-
ranxada.

E así, deleitándose co derradeiro solpor, escoitou sen sorpresa e inquedanza o trono enxordecedor que 
desgarrou o aire e crebou a terra.

Beatriz Gómez Vidal. 2ºESO D

reite ver?... ¿C
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AQUELA TERRA QUE NAMORABA
O meu pai era un carballo antigo, deses que se 

erguen con orgullo estendendo as súas pólas ata o 
inalcanzable. 

Era moi maxestoso, o meu pai; todo nel semellaba 
fermosura, e había beleza en cada fi bra das súas follas 
verdes.

Meu pai e mais eu viviamos no medio dunha fraga 
perdida no monte, fai tempo, a carón dun regato pe-
queno, que arrolaba a miúdo os nosos troncos escuros 
co seu burbullar constante. Daquela eu aínda 
era moi novo, os outros, todos moi vellos; 
mais calquera que os contemplase 
apreciaría neles a forza da vida, 
enchería os pulmóns de aire car-
gado co seu agradable recendo, 
miraría cara as súas ramifi ca-
das e esveltas fi guras, e vería 
árbores antigas e sabias, que 
semellaban ter o coñecemento 
de todos os misterios e segredos 
ocultos.

Quizais por iso, polo noso 
aspecto impoñente e rexio, aquel 
pobo celta adorábanos tanto, coma 
se fósemos deuses.

Pero o meu pai sempre lle bisbaba ó vento para 
que o contase por algures que non eramos nós os 
que deberían ser adorados, senón aquela terra máxi-
ca e fértil onde viviamos, e onde aínda sigo a vivir eu. 
Aquela terra que namoraba, á que chamaron Galicia. 

Lembro os bos tempos, naquel lugar de conxuros, 
trasgos e meigas, fogar de Breogán; cando ninguén 
tiña o valor de se achegar a nós, pois eramos árbores 
sagradas; cando en toda a fraga resoaban os cánticos 
dos druídas invocando ós nosos espíritos salvaxes; 
cando as nosas voces doces de carballo entoaban un 
murmurio incesante, e todos a un tempo cantabamos 
baixiño o feitizo engaiolante da Nai da Natureza.

Mais agora o meigallo rematou, e vivo sosténdome a 
duras penas sobre as miñas raíces, louco de dor, tristura 
e morriña, pois toda a maxia que en tempos pasados 
envolveran o bosque agora xa non está, facéndome 
sentir baleiro e só.

Todos, todos excepto eu foron devastados, e caeron 
pesadamente sobre os fi eitos e follas secas, asasinados.

E cada vez que alguén sacrifi caba un fi llo da terra, un 
carballo morría lanzando un lamento que, para os que 
podiamos escoitalo, era torturador. Dábanche ganas de 
esvaecerte, de deixar de existir incluso, de quedar xordo 
para sempre con tal de esquecer o son máis tristeiro 
do mundo.

Só me deixaron a min, alzándome entre as almas 
falecidas dos meus, completamente rodeado de 

tumbas nun cemiterio que antes fora o meu 
fogar, sentindo por dentro a crueldade 

dos seres humanos.

E hoxe recordo aquí que aínda 
sigo en pé, cheo de lembranzas 
de tempos mellores e arrepenti-
do de ter visto aquela matanza 
sen sentido para min.

Non conto o tempo, nin ne-
cesito contalo, para saber que 

son xa demasiado vello. Quizais, 
penso ás veces, son o derradeiro 
carballo antigo que queda no que 
chaman Galicia, pero que xa non 

é.

Pero eu sobrevivo, son afortunado por notar o 
vento nas pólas, as pequenas formigas camiñando 

sobre min, os paxaros facendo niños nas alturas da 
miña copa, e o son do regato de auga que aínda segue 
co seu balbordo despois de tantos anos.

Se meu pai estivese aquí, estaría orgulloso de ter un 
fi llo coma min, convertido nunha fermosa árbore lonxeva 
que se sabe xa demasiado vella.

Mais, por moitas veces que o sinta preto, as súas 
raíces contra as miñas, por moito que o imaxine ó meu 
carón, sei que seguirei sendo un carballo antigo, soli-
tario e esquecido, e que botarei sempre en falta a miña 
Galicia, tal e como eu a lembro.

Voltará algún día aquela terra que namoraba?

Beatriz Gómez Vidal. 2ºESO D
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"MADE IN GALIZA"

Autor: Séchu Sende
Editorial: Galaxia

Comentario:

O libro en si, intenta fa-
cer entender ao lector a im-
portancia da lingua, da nosa 
fala e cultura; estar orgullosos do noso país e 
comprendelo mellor.

É un libro de contos, e cada un deles relata 
unha historia diferente pero co mesmo obxecti-
vo: mentalizarnos. Son en total corenta e dous. 

Algunhas veces fai intervencións en es-
pañol e ata narra algún relato enteiro nesta 
lingua. Enténdese nalgunhas ocasións que o 
autor usa o sarcasmo e humor para protestar 
contra algún tema,como por exemplo a vergo-
ña que senten algúns ao falar galego, a lingua 
dominante no noso país que é o español, a 
hipocrisía, a perda da fala, etc. 

Hai algunhas narracións que contan unha 
historia totalmente corrente; pero até nas his-
torias correntes, tennos algo que ensinar e 
algo agochado con dobre signifi cado.

Persoalmente, a min un dos relatos que 
máis me gustou é “O señor do traxe gris”. Tra-
ta dun home, que lle dá o título ao conto, que 
fi rma papeis, chama por teléfono, envía fax, e 
a medida que o fai o país vai desaparecendo: 
os montes, os ríos, os bosques, os animais e 
as árbores... e ao fi nal, cando só lle queda un 
papel por asinar, mira pola xanela e ve que o 
país enteiro desapareceu. Despois respira fon-
do e asina por última vez. E morre. 

E pregunto, que será, unha sátira política 
ou unha ecolóxica? Probablemente sexan as 
dúas cousas. O que está claro é que, non 

este, senón todos os relatos dan que pensar. 
Cambian a nosa realidade e a nosa forma de 
ver as cousas. Por iso é tan instrutivo, tan 
recomendado e tan, sinxelamente, bo.  Para 
min é un dos escritores galegos con máis ta-
lento a día de hoxe.

Recoméndoo.

Helena Salgueiro Golán.2ª ESO C

"CARTAS DE AMOR"

Autor: Fran Alonso
Editorial: Xerais-Fóra de xogo
Número de páxinas: 122

Resumo:

O libro consta de 9 historias 
contadas todas elas por mulle-
res que sofren as consecuencias da pobreza, da 
inmigración, da guerra, da prostitución... Estas 
xorden a través de cartas de amor que nos en-
sinan o dura que pode ser a vida e a capacidade 
e valentía que as persoas temos para afrontala.

Personaxes principias:

Ndeye: cruza nunha patera o estreito de Xi-
braltar co seu home e moitas outras persoas 
sen papeis. No traxecto o seu home morre 
e ela queda soa e embarazada nun país que 
descoñece. Coa axuda dun peregrino conse-
gue chegar ata Galicia, onde nace o rapaz e 
dende onde escribe esta carta a súa cuñada 
comunicándolle todo o sucedido. 

Sabela Piñeiro: foi a un hospital de Bagdad 
atender aos feridos na guerra. Unha banda 
capturouna e pide a cambio da súa liberación 
que Europa e EEUU retiren as tropas. Ela es-
críbelle ao seu home contándolle o medo e a 
incapacidade que sente.

LIBROS
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Mónica: escríbelle un correo electrónico a 
Clara, a súa mellor amiga, contándolle que é 
lesbiana, pois non se atreveu a dicirllo en per-
soa. Explícalle como viviu este tempo, chea 
de dúbidas e sentíndose distinta a todos os 
demais. Pídelle discreción, non podería sopor-
tar os insultos dos outros rapaces. Ela non 
elixiu ser así e non quere que por iso as súas 
amigas deixen de selo.

Besmeh Haumdi: marchou estudar co seu 
amor para Cuba, pero o clima producíalle asma e 
tivo que regresar aos campamentos de refuxia-
dos no Sahara, de onde procedían. Tras un ano 
fóra desas terras, xa esquecera a situación que 
alí se vive: bota en falta a liberdade. Escríbelle 
cotándolle o que lle ocorre e o medo que ten a 
que cando el volva xa non se acorde dela.

Belinha: tras varios anos sen noticias do 
seu home, que marchara traballar a Lisboa, 
recibe unha carta del na que a ameaza, pois 
oíu falar de que anda con outro home. Ela 
respóndelle que está farta de ser prisioneira 
da discriminación da muller no seu país; que, 
ademais de quedar soa cos fi llos sen poder 
marchar e sen recibir os cartos que lle debería 
mandar, teña que soportar iso, xa que el fora 
o que  marchara por estar con outra muller. 
Xa non ten ningún poder sobre ela.

Dyana: onde ela naceu, ser rapaza era o 
peor que che podía pasar. Con tan só 9 anos, 
non puido soportar máis o inferno ao que esta-
ba sometida, escapou á cidade e acabou nun 
prostíbulo, pero co tempo a súa situación me-
llorou. Escríbelle unha carta a David, un dos 
seus clientes, co que soñaba marchar, contán-
dolle todo o que el nunca lle preguntara.

Begoña: casada, con fi llos e ben situada 
na Falanxe grazas ao seu home, recibe unha 
carta dun amor da adolescencia. Para ela xa 
non existe, seu pai convencéraa de que aquel 
mozo non lle conviña, pois non coincidían nas 
ideas. O franquismo fi xera que este tivera 
que marchar e tamén transformou os ideais 
de moita xente, coma Begoña. 

Maida: despois de tantos anos consolando 
os afectados pola guerra e intentando curar 
as súas propias feridas, deuse conta de que 
xa non pode soportalo máis. Non consegui-
ría seguir alí nin marchar, xa que iso suporía 
afrontar os terribles recordos do pasado. Es-
cribe esta carta para despedirse para sempre 
dun gran amigo, pois xa non hai nada que a 
impulse a seguir vivindo.

Bárbara: dende que emigrou a Galicia e 
marchou de Uruguai, a súa vida cambiou to-
talmente: non coñece os costumes de aquí e 
bota en falta a súa vida. O seu mozo mándalle 
un correo no que lle di que está disposto a vir 
vivir con ela. Respóndelle que o mellor para os 
dous será deixar a súa relación: ela precisa in-
tegrarse na nova vida e el non pode renunciar 
a todo por un amor adolescente. 

Opinión persoal:

As historias transcorren en distintos lu-
gares do mundo, pero todas na actualidade. 
A súa duración depende do narrado na car-
ta, pero adoita ser algo sucedido en varios 
anos.

Están moi ben contadas, transmiten á 
perfección os sentimentos das protagonis-
tas.

Non me gustou a linguaxe que utiliza, usa 
demasiadas comparacións, repite as cousas 
demasiadas veces e dálle moitas voltas ó 
mesmo.

Prefi ro os libros nos que se conta unha his-
toria con máis corpo, non tan pequenas, pois 
cando comezas a engancharte e a entender o 
que ocorre, remata.

De todos modos, valóroo. Penso que é un 
libro importante pola visión que nos dá do 
mundo, axúdanos a ver que non todo nesta 
vida é de cor de rosa.

Alicia Rioboo Vidal 2ºD
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"PODEROSA"
Diario dunha rapaza que tiña o mundo na man.

Autor: Sérgio Klein
Editorial: Xerais, fóra de xogo.
Número de páxinas: 247

Jhoana Dalva é unha nena 
de trece anos que vive no Bra-
sil e soña con ser escritora. 
Ela considérase unha persoa 
normal e corrente, ou iso pensa, porque en 
realidade é especial, xa que pode cambiar o 
pasado, o presente e o futuro só con escribir 
coa súa man esquerda.

Os seus pais sofren unha crise matrimo-
nial, a súa avoa está enferma e na clase o 
mozo máis guapo da escola, que se chama 
Guto, comeza a interesarse por ela.

Despois dun tempo, cando os seus pais 
marchan de viaxe, Jhoana decide curar á súa 
avoa coa maxia que realiza facendo que volva 
a ter a vitalidade que tiña antes da enfermida-
de e ademais os desexos de Jhoana fan que 
decida utilizar tamén os seus poderes para 
que volva disfrutar da xuventude, convertén-
doa nunha moza de trece anos e facendo que 
a acompañase a unha festa onde se fai pasar 
pola súa curmá. Alí a protagonista tivo que 
marchar e, ó volver á casa encontrouse cun-
ha grande sorpresa: Guto estaba bicando a 
Nina.

Ó chegaren, Nina explicoulle á súa neta 
que Guto non lle dixera o nome e que ela non 
sabía quen era, Jhoana entendeuno.

Pero a mala sorte chegou, Jhoana mancou 
a man esquerda e aínda que probou a escribir 
coa man dereita o seu poder non funcionaba, 
e isto signifi caba que Nina non podería volver 
ter a súa verdadeira idade e que as cousas que 
alterara non poderían volver á normalidade ata 
que a súa neta se curase, e outra complicación 
chega: os seus pais chegan da viaxe e ela non 
lles pode explicar o que lle pasou á súa avoa.

Así mesmo Jhoana descobre o amor onde 
menos o esperaba.

Opinión persoal:

O tema do libro pareceume interesante 
porque este é un tema que está refl ectido en 
poucos libros. A historia que conta, en moitos 
casos é graciosa e pareceume un libro moi  
orixinal polo feito de que Jhoana usa o poder 
da literatura para facer cousas boas que lle 
poidan axudar ós demais. 

Ó principio a trama non é moi entretida, 
pero a medida que se avanza na lectura co-
mezan a ocorrer cousas máis interesantes 
que incitan a seguir lendo o libro, xa que na 
historia principal vanse intercalando algunhas 
secundarias.

Pareceume tamén un detalle a destacar 
que Jhoana é responsable para a súa idade e 
gústame como afronta os problemas que se 
van sucedendo na súa vida. 

Cabe destacar que non todo é o que pare-
ce e que antes de actuar hai que pensar nas 
consecuencias que poden desencadear estes 
actos, porque estas poden ser peores que os 
problemas que se queren remediar.

Aconsellaría este libro, sobre todo á xente 
que lle guste a fantasía e pareceume un libro 
que vale a pena ler.

Beatriz Fernández Armada. 3º ESO B.

"OLLOS DE AUGA"

A miña visión de “Ollos de 
auga” de Domingo Villar.

Ollos de auga é unha no-
vela negra, nova, innovadora; 
na que se mesturan o misterio 
arredor do asasinato dun saxo-
fonista homosexual e o humor posto nos per-
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sonaxes. Xa que tal como di o autor: "Un libro 
é unha sucesión de paridas".

A historia ocorre en Galicia, na cidade de 
Vigo e, ó mesmo tempo que o autor loa esta 
vila mariñeira, tamén critica algunhas cons-
trucións arquitectónicas coma a Torre de To-
ralla onde aparece o corpo, xa sen vida, de 
Lois Reigosa.

A novela é moi verosímil, pero ao mesmo 
tempo orixinal, cousa moi difícil. A clave prin-
cipal para triunfar nisto é, segundo a opinión 
do autor: "manter a boca pechada, e os ollos 
e oídos moi abertos para poder impregnarte de 
todo o que está ao teu redor e poder plasmalo 
logo no libro, da forma máis realista posible".

Chamoume a atención a forma de comezar 
cada capítulo, cunha palabra cos seus signi-
fi cados, e en cada capítulo aparecía a pala-
bra que o encabezaba; na conferencia que 
deu o autor explicou que: "Iso para min era 
coma un xogo, unha forma de entreterme; 
buscaba palabras que tivesen un signifi cado 
abstracto e outro máis real, do mesmos xeito 
que o lector poida seguir o sendeiro da his-
toria guiándose polo sentido máis abstracto 
da palabra"

Os personaxes principais deste libro, Leo 
Caldas e Rafael Estévez, son moi interesan-
tes e, aínda que son moi diferentes senten un 
fondo respecto o un polo outro. Leo Caldas 
é o policía que investiga o caso e tamén par-
ticipa nun programa da radio: Patrulleiro das 
Ondas  grazas ó cal é moi coñecido aínda que 
el non o quere admitir e sempre fala mal del. 
Domingo Villar séntese identifi cado con Leo 
pois: "Cando tiña difi cultades económicas ti-
ven que traballar nun programa da radio fa-
cendo críticas gastronómicas, campo no que 
non tiña moita idea e logo a xente, incluso 
amigos meus de toda a vida que sabían que 
non entendía nada diso, pedíanme consello 
cando ían ir comer fóra." Rafael Estévez, é o 
axudante zaragozano de Leo Caldas e ó ter 
outros costumes perdía os nervios con cou-
sas tan comúns en Galiza como a retranca; 

este personaxe está inspirado na muller do 
autor de Ollos de auga: "Rafael Estévez está 
inspirado na miña muller, que tamén é maña, 
mide 1.73 e pesa 80 kg, e Rafael Estévez 
mide 2 metros e pesa 100kg... a miña mu-
ller tamén lle chamaba a atención o uso da 
retranca e ó non entendela púñase un pouco 
histérica, polo que se podería dicir que Ra-
fael Estévez é un refl exo da miña muller pero 
en versión masculina".

Recomendaríalle este libro a calquera que 
busque unha nova lectura e que queira pasalo 
ben, penso que é un libro sinxelo de compren-
der polo que isto non supón unha desvantaxe, 
Domingo Villar di non estar seguro de a que 
sector da poboación llo recomendaría xa que 
el non ten o punto de vista necesario pero si 
comenta que os da editorial sorprendéronse 
cando se decataron de que era un libro de lec-
tura obrigatoria no Bacharelato. Dende logo 
eu penso que a idade non infl úe, o que infl úe 
son as ganas de pasalo ben lendo, as ansias 
por ler un bo libro.

Sara San Luís Rodríguez 3º B

"CONTA AS ESTRELAS"

Autora: Lois Lowry
Editorial: Oxford
Número de páxinas: 149
Ilustracións: Juan Carlos Sanz

Resumo:

Annemarie e Ellen son dúas amigas que vi-
ven en Copenhague. Con tan só dez anos, 
as súas vidas cambian debido á persecución 
dos xudeus por parte dos nazis que, coma 
outras moitas familias, sofren Ellen e os seus 
pais; polo que se ven na necesidade de esca-
par. Enfrontaranse a unha perigosa e arrisca-
da aventura en busca da liberdade na que as 
dúas familias estarán máis unidas ca nunca, 
o que lles axudará a ver a luz ao fi nal do ca-
miño.



63

Personaxes principias:

Annemarie: rapaza de dez anos, alta, lo-
ura e esvelta. Ten ideas de igualdade, paz e 
solidariedade; xa que son as ensinanzas que 
seus pais lle transmitiron dende pequena. 
A súa madurez vese refl ectida no seu com-
portamento ante as distintas situacións que 
vive. Aínda que ela non o crea, posúe unha 
gran valentía, pois arriscou a vida pola súa 
amiga.

Ellen: ten dez anos, é algo gordecha e mo-
rena. Con Annemarie séntese moi a gusto, 
son moi amigas. Transmite timidez e vergoña, 
pero ten un corazón moi bo e sempre intenta 
axudar aos demais. Pasa moito medo cando 
os nazis os perseguen e non sabe onde están 
escondidos os seus pais, pero todo se solu-
ciona e conseguen chegar ata Suecia.

Kirsti: irmá pequena de Annemarie. Ten 
o pelo louro con bonitos rizos. Con só cinco 
anos, xa nos demostra o teimuda que pode 
chegar a ser: nunca fai caso e protesta conti-
nuamente. Sempre está leda e paroleira, fala 
e fala sen pensar o que di. Coma todos os 
nenos pequenos, a súa inocencia permítelle 
vivir nun mundo imaxinario que a evade da 
cruel realidade.

Os señores Johansen: son os pais de An-
nemarie. Valentes, solidarios... un exemplo 
como persoas. Inge, a nai, fi xo todo o que 
puido para axudar ós seus amigos: enfron-
touse aos nazis e arriscou a vida. Crearon un 
gran plan co que conseguiron salvalos.

Peter Nielsen: xenro dos pais de Annema-
rie,  aínda que non chegou a casar con Lise, 
pois foi asasinada polos nazis. Pertence á Re-
sistencia, polo que defende ó seu pobo da in-
vasión que está sufrindo. Axuda ós señores 
Rosen con valentía, pero os nazis acaban co-
lléndoo e fusílano na praza.

Henrik: o tío de Annemarie, o irmán de 
Inge. Xunto cos señores Johansen, creou o 

plan para chegar ata Suecia. Foi el quen di-
rixiu o barco, o que o converte nunha persoa 
moi valente e solidaria. Nunca lle conta o que 
ocorre a Annemarie para que lle  sexa máis 
doado mentir ante os soldados, pois quere 
protexela.

Opinión persoal: 

A historia que se conta transcorre durante 
a ocupación nazi de Dinamarca.O libro conse-
gue mesturar á perfección un feito real cun-
ha aventura moi ben contada, pois mantén a 
emoción ata o fi nal.

A linguaxe non é moi rebuscada. Utiliza 
diálogos, aínda que a maior parte do tem-
po fala o narrador. Gustoume moito como 
transmite a inocencia de Kirsti, e como é 
de teimuda. O que non me gustou foi que 
a historia estivera contada por un narrador 
omnisciente, gustaríame máis que a contara 
Annemarie.

Este libro ensina dúas cousas fundamen-
tais:

1. A crueldade do ser humano: os nazis 
querían matar a xente que non fora coma 
eles; pero non é só matalos, senón facelos 
sufrir por simple pracer (é iso que este libro é 
moi “lixeiro”).

2. A forza e o valor do ser humano: a fa-
milia Johansen arriscou a vida polos seus ami-
gos, pois a bondade e a solidariedade pode 
derrotar as maiores inxustizas.

Transmítense tamén valores moi impor-
tantes dos que debemos aprender, como: a 
solidariedade, a valentía, a esperanza, o or-
gullo (aínda que este non en grandes canti-
dades)...

Por último, dicir que o libro está xenial e 
que paga a pena lelo.

Alicia Rioboo Vidal 2º D



64

05.00

Abrín os ollos. Berros na habitación do lado. 
Erguinme correndo e cheguei xunto á miña fi lla. 
Tremíalle todo o corpo e choraba sen parar. Outra 
vez o mesmo. Xa pasara un ano dende a primeira 
vez. Non sabía se ía poder soportar isto durante 
máis tempo. Mirei cara á ventá; outra vez aberta. 
O murmuio do vento poñíame os pelos de punta. 
Pecheina con forza e deiteime a carón de Tina. 
Daquela cría que podía solucionalo.

- Pero Tina, outra vez? Que pasou?- intenta-
ba que a miña voz soara o máis doce posible, 
pero non me resultaba nada doado. 

- Mamá, alí, na ventá, un home entrou e que-
ría collerme, quería facerme dano, mamá, era o 
mesmo de sempre, vén tódalas noites e... 

- Tina, tranquilízate. Xa temos falado disto, 
Tina, non hai ninguén. Abriches ti a ventá sen 
dáreste conta, pero non é nada malo, Tina, sim-
plemente...

- Mamá, creme, por favor! Xúroche que alí 
había un home, xúrocho, estou segura, non o 
soñei!

- Tina, xa abonda! Acabouse! 

- Pero...!

Lanceille unha ollada fría. Sei o dano que lle 
facía que non a crese, pero tiña que aprender 
a pensar como unha moza, non coma un bebé. 
Tina non era unha nena nada fácil. 

Despois dun anaco, volvía durmir como un 
anxeliño. Todo estaba sumido outra vez no 
completo silencio. Que debía facer con ela? Mé-
dicos e psiquiatras asegurábanme que Tina era 
sonámbula, pero por mor diso, ámbalas dúas 
pasabamos noite tras noite sen pegar ollo. E 
por que non se esquecía daquel home? Por que 
sempre tiña o mesmo pesadelo?

15.07

Fun recollela á saída do colexio. Atopeina 
soa, como sempre, nun pequeno banco. Subi-
mos ao coche. Durante toda a viaxe non me di-
rixiu a palabra, nin tampouco mirou cara outro 

sitio que non fosen as súas mans. Os seus 
dedos entrelazábanse con impaciencia. Esta-
ba moi, moi nerviosa. Malia ter ido ao psiquia-
tra miles de veces seguía impoñéndolle aquel 
home de bata branca. Só necesitaba atopar á 
persoa que me puidese dar a solución para este 
problema. Aínda non perdera a esperanza de 
atopala. 

Entramos no consultorio. Atendeunos unha 
señora con cara pouco amable.

- Nome?

- Cristina Méndez. 

- Sala número 4. 

A dous pasos daquela sala, Tina freou en 
seco. 

- Tina, veña... Tina, por favor, veña.

Tina miraba fi xamente ao chan. Non se mo-
veu nin medio milímetro. 

- Tina, vas ti ou lévote eu?- comezaba a im-
pacientarme. 

Entón ergueu a súa pequena cabeza e mi-
roume cunha ollada triste, fonda, que cravou 
nos meus ollos. Unha ollada suplicante. Tina 
tiña moito medo. De súpeto, unha bágoa des-
lizouse preguiceira polas súas fazulas. Non o 
esperaba. Tina sempre fora valente, e agora es-
taba realmente asustada. 

- Tina, non serán máis de cinco minutos. Non 
che farán dano e sábelo ben. Faino por min. 

Por fi n rendeuse. Comezou a camiñar pase-
niño cara a porta. Unha vez que entrou só me 
quedaba agardar. 

17.16

Tina saíu ao meu encontro. Sabía que non o 
pasara nada ben alí dentro, líao na súa cara, nos 
seus grandes ollos. Tras ela viña o doutor. 

- Podo falar a soas con vostede?

Tina marchou a un rinconciño da sala. 

O FATAL DESENLACE
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- A súa fi lla non ten nada grave, non se pre-
ocupe. Coñecemos ben estes casos. Ten que ter 
moita máis vixilancia polas noites. Ten que pe-
char con chave todo aquilo que pode abrir e... 

- Iso é o que me din todos, pero é que iso é o 
que eu fago día tras día. Non atopou vostede a 
solución tampouco, non? E pódeme dicir a que 
se dedica entón?- non o podía crer. 

- Mire, en non podo facer nada máis, só...

- Que non pode? Ou será que non quere per-
der o tempo con ela? Xa estou farta de que to-
dos me digan que non hai nada que facer! Se 
non me quere axudar, non o faga, pero non me 
minta! 

Collín a Tina e saímos de alí o máis rápido 
posible. Tiña o corazón a mil por hora. Estaba 
cansa do mesmo conto sempre. Ata aquí che-
gáramos.

De camiño a casa Tina faloume por fi n. Falo-
ume cunhas palabras que me chegaron dentro,  
moi dentro. 

- Por que ninguén me cre, mamá? Por que 
ninguén confía en mi? 

02.00

Tina berra terriblemente. De novo os seus 
terribles pesadelos. De novo a ventá aberta de 
par en par. 

- Tina... 

Pero entón vin unhas pegadas. Pasos de ba-
rro que conducían directamente da ventá ata o 
leito da pequena. A cabeza comezou a darme 
voltas; isto xa era demasiado. E se Tina tiña ra-
zón e aquel mal home existía? Non, imposible. 
Tratei de calmarme e pensar detenidamente. 
Foi ela, seguro que foi ela. Achégome ao corre-
dor e miro a porta de fóra. Ficaba entreaberta. 
Outra ducia de pegadas saían dende a porta 
ata as patas da cama de Tina. Como puidera 
chegar tan lonxe desta vez? Comezaba a pa-
sar de castaño a escuro. Tina comezaba a ser 
perigosa. 

A insistente chuvia golpea con forza os cris-
tais da ventá xa pechada; un milleiro de pen-
samentos golpean a miña mente xa cansa de 
tanto pensar. Que facer? 

13.42 

Ninguén me pode nin me quere axudar. 
Todo isto empeza a sobrepasar os meus lími-
tes. Como desexaría volver o tempo atrás! Ver a 
Tina feliz, sorrindo, rodeada de xente que a que-
re. Pero agora só lle quedo eu. E eu non sei que 
facer para que isto non vaia a peor; é inevitable. 
Tina apenas come, apenas dorme. Parece que 
xa non lle importa nada. Está sempre desilusio-
nada, desganada, desesperanzada. Nin sequera 
mira xa para todas aquelas fotos que tanto lle 
gustaban, enmarcadas sobre a súa mesiña de 
noite. Empezo a pensar que nunca me perdoará 
que non a crea. Como convencela de que só 
quero axudala? A miúdo pregúntome como será 
o fi nal desta historia. Desgraciadamente, algo 
dentro de min dime que o desenlace será fatal. 
E cada vez estou máis segura. 

06.51

Choros. Berros. Completa desesperación. E o 
ruído dunha porta ao pecharse. 

Chego ao seu cuarto. As sabas revoltas, a 
ventá aberta, miles de pegadas idénticas no 
chan, unha foto rota sobre a mesiña de noite, 
un perfume infantil no aire... E Tina non está. 
Desapareceu, roubárona, roubáronma! 

- Tina!! Tina!!! Tinaaa!!!

“Por que ninguén me cre, mamá?” 

- Tina!! Por Deus, Tina!!!

“Por que, mamá?” 

- TINA!!

“Por que non confías en min, mamá?”

Estou bloqueada; os meus músculos non 
responden. Tina foise, e con ela todo. Presinto 
que a seguinte serei eu, que van volver por min. 
Pero non me importa. Non teño medo. Confór-
mome con vela unha vez máis; despois... que 
pasará despois? Despois ireime como se foi 
ela, marcharei para sempre, pero non irei soa. 
Sei que o sentimento de culpa acompañarame 
alí onde vaia. Nunca poderei saír adiante; non 
despois de todo o que lle fi xen. Chegou o fatal 
desenlace. 

Cristina Ferrín Castro. 3ºESO B
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PARA QUE USAMOS A INTERNET?
Xa todos estamos acostumados a chegar á 

casa, acender o ordenador e pasar diante del 
horas, horas e... máis horas.

Pero este feito tan común hoxe, non o era 
hai tan só medio século atrás. Foi unha inno-
vación que medrou canda os nosos pais e que 
agora, xunto coa Internet, medra canda nós.

Os ordenadores son xa coñecidos por 
todo o mundo e todos saben manexalos sen 
axuda; forman un elemento case imprescin-
dible na vida cotiá de todos nós pois o 97% 
dos alumnos teñen un ou máis ordenadores 
na súa casa para uso familiar, aínda que hai 
excepcións e hai fogares nos que cada mem-
bro da familia conta con un para o seu propio 
uso persoal.

Internet é igual de coñecido aínda que me-
nos xente dispón desta na súa casa (o 85% 
dos enquisados) polo que o 44% da xente que 
non dispón desta acode a cibers ou zonas con 
WI-FI para aproveitar os benefi cios que esta 
nos ofrece.

Os seus usos son múltiples; dende a busca 
de información ata a conexión entre persoas 
de todo o mundo e a tempo real, descarga de 
música, vídeos, películas...

O 53% dos enquisados usan a rede para 
buscar información; o 100% acode a Go-
ogle, un buscador; o 86% prefi re aportar 
máis información buscándoa en sitios coma 
a Wikipedia; o 67% emprega outros espazos 
destinados á achega da información coma o 
Rincón do vago, Yahoo... Doutro 47% só un 
2% non busca información en Internet por-
que prefi re a enciclopedia. Un dato curioso 
é que só o 4% dos enquisados pensan que 

todo o que pon Internet é certo, entón, por 
que a maioría recorremos a ela para buscar 
información?

Os espazos sociais están moitos máis visi-
tados que os buscadores, pois case todos os 
enquisados teñen unha páxina deste tipo; xa 
sexa Tuenti, Metrofl og, Fotolog, correo, conta 
en Youtube, Messenger...

O 35% ten Tuenti, un espazo no que os 
seus usuarios teñen que ter como mínimo 
14 anos, aínda que isto non está moi vixiado 
posto que no referente á idade cada un pode 
poñer a que queira. Pódese limitar o acceso ó 
teu perfi l só dos teus amigos, pero de todas 
formas é recomendable non poñer datos per-
soais. O Tuenti é de orixe española, Facebook 
é como o Tuenti pero internacional e cunha 
innovación: pódese chatear.

O Metroflog e o Fotolog cumpren as 
mesmas funcións; permiten subir unha foto 
diaria e comentala, aquí tamén podes agre-
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gar aos teus amigos, pero non co control 
que tes nos dous citados anteriormente 
posto que aquí cada persoa pode agregar 
a quen queira sen que a outra persoa teña 
que ser súa amiga. A pesar de teren as mes-
mas vantaxes e inconvenientes o Fotolog 
cun 40% é o que conta con máis usuarios 
por parte dos enquisados fronte ó 25% do 
Metroflog.

Youtube, espazo social que permite colgar 
vídeos na rede para seren vistos dende tódalas 
partes do mundo, conta cun 29% de usuarios 
nesta mostraxe.

O 92% dos enquisados teñen un correo 
propio, que empregan para intercambiar 
datos con outros usuarios de forma non 
instantánea. 

O 97% ten Messenger (msn) que ade-
mais de permitir o intercambio de datos con 
outros usuarios de forma diferida, permite 
este intercambio en tempo real grazas á 
mensaxería instantánea. A gran parte da 
xente que ten msn úsao para falar cos 
seus amigos (85% dos enquisados), o 44% 
emprégao para falar cos seus familiares e, 
un 9% para falar con persoas que coñece 
nos chats.

O chat son salas virtuais onde podes falar 
con xente a través da mensaxería instantánea; 
o 12% dos enquisados fan uso deste. Uns 
para mocear (27.5%), a gran maioría para rirse 
dos demais, cun 75% dos enquisados ou por 
outros motivos, o 65%.

A descarga de música, pelis, etc. Aínda que 
é ilegal, ten un forte número de “seguidores” 
cun 97% dos enquisados, destes o 95% des-
carga música, xunto co 86% que descarga 
películas e o 70% que descarga outras cousas 
coma xogos, vídeos...

As aplicacións que Internet nos pode 
aportar día a día e que son imprescindibles 
segundo os enquisados son as seguintes:

• A busca de información, comparten esta 
opinión o 30% dos enquisados.

• Xogar co 24% dos enquisados. 

• Para traballar o 22%

• Para relacionarse cos amigos, cun 20% 
de opinións a favor.

• Para estudar, así o pensan o 4% dos en-
quisados.

A pesar de todo iso, Internet non é impres-
cindible. Nós aínda sabemos como pasalo ben 
dando unha volta cos amigos, de parola cos 
nosos pais, escoitando ós nosos avós, lendo 
un libro ou... vendo a tele.

Sara San Luís Rodríguez 3º B
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TIMOTHY WILLIAM BURTON
Naceu en California o 25 de agosto de 1958 

na cidade de Burbank. A meirande parte da súa 
infancia estivo caracterizada pola representación 
de parodias relacionadas con delitos sanguentos 
e defi níase como un introvertido. 

Unha das anécdotas da súa vida foi a de inter-
pretar un asasinato levado a cabo cun machado 
para así asustar aos seus veciños, chegando ao 
punto en que un deles chamou a policía. Por 
este feito puxéronlle o alias “Axe Wound” que 
signifi ca ferida de machada.

Un dos seus pasatempos favoritos era asustar 
aos rapaces do barrio con historias de criaturas 
extraterrestres que invadían a terra.

Non era moi dotado para os estudos e os seus 
principais intereses eran o debuxo, a pintura e 
como non, o mundo do cine.

Ao fi nalizar o bacharelato en 1976, ingresou 
no Instituto de Artes de California, fundado 
por Walt Disney. Foi contratado para facer 
bocexos da película The fox and the hound (o 
raposo e o sabuxo) e déronse conta que debe-
rían aproveitar doutro xeito o seu talento. Con 
isto decidiron aceptalo para crear personaxes 
para a saga de The black cauldron (O caldeiro 
máxico), pero non se chegaron a utilizar todas 
as animacións, xa que a Disney non entendía 
o seu estilo.

Burton decidiu dirixir pola súa conta as súas 
primeiras curtametraxes: Vincent e Frankenwee-
nie.

Nas súas películas habitan personaxes sinis-
tros e os protagonistas adoitan ter os nomes 
Edward, Vicent o Víctor. Os decorados están 
formados por moitas curvas, a máis famosa a da 
escena fi nal de Pesadelo antes de Nadal.

Usa con frecuencia o tema da paternidade  e 
a estación do inverno xunto co Nadal. Na mei-
rande parte dos seus fi lmes aparecen actores 
como Johnny Depp, que protagoniza seis deles 
(Eduardo mans de tesoiras, Ed Wood, Sleepy 
Hollow, Charlie e a fábrica de chocolate, A noiva 
cadáver e por último Sweeney Todd) e tamén 
Helena Bonham-Carter que é a súa esposa. Bur-
ton tamén se sente atraído por unha técnica de 
cine que se chama stop-motion, sendo un dos 
poucos que a utiliza.

(Pesadelo antes de Nadal feita con stop-
motion)
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FILMOGRAFÍA:

• Vincent (1982) - curtametraxe 

• Hansel y Gretel (1982) - mediametraxe 

• Frankenweenie (1984) - mediametraxe 

• a Gran Aventura de Pee-wee (1985) 

• Beetlejuice (Bitelchus) (1988) 

• Eduardo mans tesoiras (1990)

• Batman Returns (1992)

• Pesadelo antes de Nadal (1993)

• Cabin Boy (1994) 

• Ed Wood (1994) 

• James and the Giant Peach (1996)

• Sleepy hollow (1999)

• The World of Stainboy (2000)

• O Planeta dos Simios (2001) 

• Big Fish (2003) 

• Charlie e a Fábrica de Chocolate (2005) 

• A noiva cadáver (2005)

• Sweeney Todd (2007) 

Actualmente está traballando para unha 
nova versión de Alicia no país das marabillas 
na que aparecerá de novo Johnny Depp e segu-
ramente nos deixará, como en todas, coa boca 
aberta. Tamén está refacendo a mediametraxe 
Frankenweenie e Dark Shadows.

IMAXES DALGÚNS FILMES DE BURTON.

H.Bonham Carter e J.Depp en Sweeney Todd.

Johnny Depp en Sleepy Hollow

Victor e Emily na noiva cadáver

Curtametraxe de Vincent

Bitelchus

María J. López Sanmartín. 3 º ESO B

Johnny Depp en Sleepy Hollow

Victor e Emily na noiva cadáver

C t t d Vi t

Bi l h
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O FÚTBOL É A MIÑA PAIXÓN

Querida miña:

Quizais para case todos sexa unha desco-
ñecida pero non para ti, porque entre ti e mais 
eu sempre houbo algo especial, e ti sabes que 
son só unha rapariga do meu tempo, vou á 
escola cada mañá, teño os meus amigos, e 
teño unha paixón: o fútbol… pode ser que por 
esa paixón sexa un pouco diferente á maioría 
das rapazas da miña idade, aínda que cada vez 
por sorte hai máis que non dubidan en loitar 
polo que lles gusta sen temor ao que poidan 
pensar os demais, porque xa sabes, non todos 
ven con bos ollos que unha nena se queira 
dedicar ao deporte e menos ao “fútbol”: - para 
romper as pernas…. A quen se lle ocorre? Din 
moitos.- Co fermoso que é de ver unha nena 
xogando ao tenis ou practicando patinaxe e 
a esta ocorréselle poñerse a xogar á pelota, 
aínda ha de mancarse!…. Tantas veces oíndo 
estas cousas e outras máis fortes…. Mellor 
non lembrar…. 

Hoxe apetéceme sentar no teu colo, si, xa 
sei que non podo, pero déixame soñar como 
fago cando penso que ao día seguinte vou 
xogar…

Déixame que lembremos cando empecei 
nisto… xa choveu!…. A verdade é que como 

me contou mamá, xa na barriga apuntaba ma-
neiras… pois patexaba moito… así é que non 
me fi xen de rogar e nacín axiña… segundo di 
fun sempre moi bulebule, aínda que boa nena, 
ja!, ja!...xa sabes, que che vou dicir a ti?...nacín 
en Santiago e logo marchei para Ourense…

Vivín ata os dez anos nun barrio moi hu-
milde de Ourense, no barrio de Covadonga, 
no que non faltaban espazos para golpear a 
cotío calquera tipo de pelota: de coiro, plásti-
co, goma, ou con forma de botella, calquera 
valía… e calquera campo servía, incluso os 
espazos de lecer entre bancos… para min e 
os meus amigos de escaleira e de escola non 
había desperdicio de tempo para xogar espe-
cialmente coa bóla…. Non obstante empecei 
no Taikondo, tamén fora meu pai, e o deporte 
era bo para min, e o único ximnasio preto da 
casa era disto….

Din que non o facía mal pero a min gustá-
bame….. non me repito…xa sabes…

Aos seis anos os veciños dicían que era raro 
ver xogar así a unha neniña “mira, faino tan 
ben ou mellor que…..”.

Meus pais déronse conta pero non sabían 
onde había un equipo de fútbol para meter-
me…. Naqueles tempos en Ourense, unha 
nena….

Con oito anos meu pai, sempre atento, 
soubo do equipo Futbol- Sala Femesala de 
Ourense e alí empecei…. Era a máis pequecha 
de todas tanto en idade como en altura, pero 
todos me trataron moi ben e aprendín moito, 
eu admiraba ás miñas compañeiras.

Con nove anos, acompañeinas como se 
fora un membro máis do equipo a xogar un 



71

campionato galego infantil, eu non podía xogar 
pola idade… pero ao seu lado sentinme feliz, 
sentín que aquilo do fútbol era o meu, que tiña 
que facer o posible e o imposible por xogar tan 
ben coma elas…

En setembro de 2003, tivemos que irnos  
vivir a Santiago, e tiven que construír dalgún 
xeito unha vida nova, afastábame dos amigos, 
do FEMESALA, da miña escola…, e tivemos 
que cambiar de equipo, no barrio de Fontiñas 
atopamos o equipo de Futbol-Sala , e inscribin-
me nel, atopei algúns amigos… e enfronteime 
á dura tarefa de aprender e facerme respectar  
ao mesmo tempo no mundo do fútbol.

O meu adestrador de Futbol- Sala (Checho), 
propúxome que se quería xogar ao “fútbol 
once” coñecía un equipo no que habería de 
estar moi a gusto, meus pais aceptaron e foi a 
mellor decisión, pois o club Belvís segue sen-
do parte de min, alí aprendín fútbol e grandes 
valores deportivos, non só polo que os meus 
adestradores, como (Mon), me ensinaban, 
senón tamén polas experiencias vividas no 
campo de competición, xa que ás veces era 
duro… moi duro…. Pois os rivais non sempre 
me aceptaban…. Había de todo, por suposto, 
pero comprendín que non me debían importar 
as reaccións dos demais, só me movía a miña 
paixón….xogar…. facelo como me dicían que 
debía facelo… e sentirme ben co meu xogo… 
Eu sei que o Belvís segue a ser a miña casa, 

e un dos mellores momentos paseinos alí, na 
tempada 2005-2006 déronme o Trofeo á de-
portividade na cidade de Santiago e celebreino 
co Presidente do Belvís C.F. (Angel) por ter 
crido en min como xogador/a, por ser un pai 
deportivo.

Nese ano 2004 xoguei un campionato gale-
go en Silleda, co OURENSE, Feminino, xa que 
o Femesala non existía. Sen resultados, pero 
coa satisfacción de equipo de ter feito un bo 
papel polo alto nivel dos participantes.

Xogaba naqueles anos ao Futbol- Sala e 
ao Fútbol once ao mesmo tempo. E de 2005 
a setembro 2007 xogaba a Fútbol Sala no 
club Funeraria Apóstolo, no que conseguimos 
Campionatos Galegos na categoría infantil. 
No 2005 xogamos en Silleda e acadamos o 
segundo posto. No 2006, en Fene, o primeiro 
lugar, o que supuxo que xogaramos un cam-
pionato de España que se celebrou en Verín, 
tras unhas fortes incidencias de non querelo 
facer no eido feminino, reservado só para mas-
culino. Quedamos coa medalla de prata ante 
o campión andaluz. No ano 2007 revalidamos 
o título galego, pero non tivemos ocasión de 
xogar o campionato de España feminino por 
non celebrarse para esta modalidade, pese a 
ser sede Galicia (Vigo)para o masculino. Cu-
riosidades do deporte feminino!... 

Para o club Funeraria Apóstolo levoume un 
dos seus adestradores (M. Grixoa) e seguía  
nestes anos xogando ao fútbol 11 no Belvís  
cos da miña idade e ás veces cos do equipo 
de categoría superior, polo que fi xen moitos 
amigos e aprendín moito deles.

Á idade de doce e trece anos participei 
coa Selección Galega Infantil no Campiona-
to de España  (Futbol-Sala Base) en Murcia, 
clasifi cándonos o primeiro ano de quintas e 
unicamente perdendo en cuartos contra a 
campioa, Madrid.
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O ano seguinte quedamos de segundas en 
Madrid tras a derrota contra Murcia por tan só 
a diferenza dun gol. A prata estivo ben.

Con catorce anos, ofrecéronme a oportunida-
de de fi char polo equipo Xuventude de Aguiño, 
un equipo de fútbol que competía en nacional, ao 
que non dubidei en entregar todo o meu esforzo. 
Con gran cariño lembro a Andrés, o meu ades-
trador, que confi ou totalmente en min, e a miúdo 
me presta os seus coñecementos na selección 
galega, da cal é o segundo adestrador.

Ademais, fun co equipo de cadetes deste 
club e aínda que só xoguei tres ou catro ve-
ces disfrutei do ascenso á división de Honra 
de cadetes na zona do Barbanza. A verdade é 
que me trataron como un máis…e se tódolos 
compañeiros eran incribles como xogadores e 
persoas tamén o era o seu adestrador,Juanvi, 
que dende que soubo de min me deu sempre 
o seu apoio e motivación.

Ese mesmo ano en Fútbol-Sala sentín a 
morriña da miña cidade de Ourense, e fi chei 
pola Cidade das Burgas, no cal tiña vellas com-
pañeiras e un adestrador (Manolo) que tamén 
aposta por min. Ese ano foi grande porque en 

xuño logramos ser campioas de España. Foi 
unha experiencia xenial. Fomos a Calpe, en 
Alicante, onde tras unha emocionante fi nal, 
gañamos ao equipo vasco.

Ese ano ademais foi moi completo, pois es-
tiven na Selección Galega Absoluta de Fútbol-
Sala e tamén obtivemos un precioso primeiro 
posto en Jaca (Huesca) contra a Selección 
Vasca.

Así mesmo, formaba parte do combinado 
da Selección Galega de Cadetes de Fútbol- 
Sala.

Tamén estiven na Selección Galega sub-16, 
na Selección Galega de sub-18 e na Selección 
Galega sub-25 de fútbol 11.

Coa Selección sub 16 estivemos en Logro-
ño xogando a primeira fase do campionato 
de competicións autonómicas. Os rivais eran 
Canarias, Madrid e Asturias. Cómpre desta-
car a superioridade das madrileñas…. Contra 
as asturianas deume moita ledicia contribuír 
cun gol para a nosa selección, aínda que só 
empatamos.

Coa Selección sub 18 fomos a Madrid. Para 
min era especial porque con só 14 anos, recén 
estreada na competición feminina de fútbol, 
víame entre as 18 mellores galegas sub18. 
Foi incrible. Xogamos contra Madrid e País 
Vasco. Seleccións magnífi cas, as mellores de 

España e conseguimos gañarlle 1-0 a Madrid 
e un empate a 3- 3 co País Vasco. Sorpren-
dente. Acadaramos o pase á segunda fase que 
se fi xo en Santiago. E aquí xogamos contra 
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Estremadura e Aragón. Conseguimos empatar 
con Estremadura e gañarlle a Aragón 2- 0. 
Aínda que marquei, non me sentín ben porque 
non puidemos clasifi carnos, pois dependiamos 
doutras seleccións. 

Si o conseguimos coa Sub-25. Eu con 14 
anos en Canarias xogando a fase fi nal do 
campionato de España. Xogamos contra a 
prestixiosa Cataluña, coa que perdemos en 
penaltis…. 

Na tempada 2008-2009 tiven que tomar a 
decisión de irme do equipo de Xuventude Agui-
ño, pois non puidemos manternos na categoría 
nacional, e aínda que me doeu, debía facelo. 

A opción do equipo Pontevedra feminino 
signifi caba ter unha oportunidade de aprender 
e mellorar no meu xogo e o esforzo que esixe 
compatibilizar o estudo, os adestramentos, os 
desprazamentos de competición cada dúas 
semanas merecen a pena…

Esta tempada tiven a sorte de ser membro 
do equipo que compón a Selección sub.16 
galega e a Selección sub.18 galega. Síntome 
moi ben compartindo experiencias coas miñas 
xeniais compañeiras…

Estivemos coa Selección sub 16 en Marbe-
lla, unha semana chea de emocións. Xogamos 
contra Aragón á que lle gañamos 2-1. Pero as 
rivais de Baleares resultaron ser máis fortes ca 
nós e gañáronnos. Así é o fútbol…

Coa Selección sub 18, fómonos a Valencia, 
onde mellor esquecer os resultados, malos para 
Galicia, perdendo 3-0 contra a selección local 
e empatando a 1-1 contra Castela- A Mancha. 
Pese ó resultado foi unha experiencia inesque-
cible. No fútbol tamén hai outras emocións 
ademais da que produce o éxito. Non obstante 
clasifi cámonos….
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O pase coa selección sub 18 levounos a 
Asturias onde si que podemos dicir orgullosas 
que fi xemos unha grande exhibición de fútbol, 
conquerindo os resultados de 4-2 contra as 
anfi trioas nun partido de infarto. Un empate 
contra Aragón supuxo a nosa volta sen acadar 
o desexado pase á fi nal, pero coa sensación 
de equipo e persoal de ter feito un magnífi co 
traballo de todas.

Como ves, teño unha vida un tanto atare-
fada pero é a vida que a min me gusta, non 
sen traballo…

A día de hoxe case non me creo que puide-
se xogar un amistoso contra a Selección suíza 
como membro do equipo da Selección española 
Sub-17. Ninguén se pode imaxinar a responsa-
bilidade que conleva, non só por querer facelo 
ben e non fallar ao resto das compañeiras… 
senón pola responsabilidade de aprender axiña 
a facelo tan ben como debe ser…

O máis recente é que me levaron á se-
gunda fase de clasifi cación do Campionato 
de Europa, e estivemos en Bélxica, xogamos 
contra Inglaterra, Bélxica e República Checa, 
gañamos 2-0 á Inglaterra, 5-0 á Bélxica e 
3-1 á República Checa, e clasifi cámonos…. 
Super apaixonante!… rouláronme as bágoas 
ao escoitar o himno…. Que podo dicirche, 
que por un intre fun feliz…. Si, moi feliz….. 
conquerírao despois de tanto esforzo…. Se 
me volven levar , oxalá ...! xogaremos contra 
Noruega, Alemaña e Francia… e alomenos xa 
seremos cuartas de Europa. 

Seguirei loitando apaixonadamente…. Iso 
si…. Pensando sempre en que quizais haxa outra 
vez… para xogar, mañá, pasado….. sempre paso 
a paso e sen poñer o carro antes dos bois… a 
ver se hai sorte…. E nos vemos na fi nal…., si, 
xa sei que ti sempre estarás comigo.

Andrea Carid Cao
4º ESO C
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