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Eric Figueiras 1º Bach

Chegamos ó final do curso e con el como cada ano alegrámonos polas 
vacacións, mais tamén choramos polo regueiro de perdas no centro, os de 2º 
de Bacharelato, e este ano unha boa parte do profesorado. Con eles e elas 
marcha algo do que nos conforma como aquis celenos.  A lingua tamén sofre 
unha gran perda, a nosa coordinadora e guía, Marga, ademais de grandes 
colaboradores da revista nos úl�mos anos como Xosé, Lois…Esa perda de 
lingua e linguas correspóndese co feito que dende hai moito tempo o galego 
non está indo na boa dirección. Estamos a piques de que o noso idioma sexa 
lingua minoritaria en Galicia por primeira vez na súa historia! As enquisas 
están dándonos advertencias mais a nós non nos parece importar moito xa 
que non se fai nada por intentar cambialo. Parece que incluso se actúa para 
darlle máis forza a este suceso: que non se contrate a alguén porque na 
entrevista de traballo falaba galego, que nas redes sociais a xente diga que o 
galego debería ser unha materia opta�va xa que esa persoa non ten a culpa 
de nacer neste lugar de España, que sexa di�cil que nas atencións ao cliente 
che atendan en galego porque “no te en�enden”, que os anuncios da única 
canle de televisión galega (totalmente desfasada) estean en castelán, e unha 
morea de exemplos coma estes demostran como somos e como apreciamos 
o que temos.Por todo isto, nós, o Equipo de Dinamización Lingüís�ca, 
formado por persoas ás que lles parece repugnante e inxusto toda esta 
ac�tude contra o galego, intentamos loitar para que o noso idioma sexa 
normalizado en todas as súas facetas, polo menos entre o alumnado e 
profesorado do ins�tuto. Para lograr este obxec�vo intentamos facer 
ac�vidades no centro nas que dunha forma ou outra se anime á xente a 
u�lizar o galego.E se � pensas o mesmo ca nós, estamos coas portas abertas 
para que poidas unirte ao equipo e así colaborarmos para defender o que 
nos gusta, o galego. Dádelle ben á lingua!, facede posible que no Aquis se 
manteña viva e vibrante, polos que están, polos que estarán e polos que 
es�veron, mais sempre connosco estarán…
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Aquisfalamos, falantes do Aquis, Aquisfala, 
nós somos o equipo que procuramos 
aportar o noso gran de area para normalizar 
e dinamizar o uso do galego na nosa 
comunidade educa�va. A fala envolve 
moitos dos termos que usamos para o noso 
blog, vídeos… e que mellor que par�r do 
poema A fala de Manuel María para 
homenaxear ó escritor das Letras 2016 e 
profundar un chisquiño máis na súa obra, e 
dun xeito lúdico facervos par�cipar do seu 
sen�mento cara a súa terra e a súa lingua.

"A Chave" foi a primeira ac�vidade das que decidimos preparar para 
homenaxear ao poeta Manuel María. Consis�u en preparar un gran panel 
coa silueta dunha chave xigante, neste panel o alumnado e profesorado 
debía poñer "post its" cos seus propios pensamentos a par�r do verso “O 
idioma é a chave...”.
A ac�vidade deu moito xogo para variedade de reflexións e orixinalidade. 
Ademais, �vo un gran acollemento!
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O amor, un sen�mento que non 
se pode describir xa que cada 
quen o vive dun xeito diferente!
A ac�vidade proposta arredor da 
estrofa "O idioma é amor" , foi o 
concurso de mensaxes de amor 
en galego "Amo a túa Lingua" 
todo un clásico no noso centro!
Felicitacións a Fran Ande que foi o 
gañador deste ano coa súa 
fermosa mensaxe de amor ao 
Fran Ande do futuro. 

Ademais destas ac�vidades, moi 
visibles no centro, fixemos 
gravacións do alumnado recitando 
o poema "A fala", fixemos chapas, 
saimos á rúa a recitar poemas de 
Manuel María e a agasallar á xente 
con marcapáxinas...
Todos estes traballos podedes 
velos e gozalos na web-homenaxe 
que editamos dende o EDLG: 
h�p://afala.weebly.com/ 

Neste caso inspirámonos na palabra
“sostén” desta estrofa para idear un
tendal de notas no que a comunidade
educa�va debía escribir como
“enganchou” co galego. Ducias delas
decoraron o corredor do centro. 
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TERRAS DO UMIA
O EDLG do Aquis leva oito anos formando parte da Coordinadora Comarcal 
de Equipos de Normalización "Terras do Umia". A colaboración entre 
dis�ntos centros da comarca dou froitos de moi boa calidade: o Concurso de 
Microtextos, o Concurso de Cancións en Galego "Son do Umia", o premio 
Lingumia a ins�tucións non educa�vas que fan unha defensa do galego e a 
Festa da Lingua, a gran festa final onde o traballo do alumnado da comarca 
ten todo o protagonismo.

Este ano a Coordinadora decidíu 
escoller a palabra "devagar" como 
eixo de creación de micropoemas e 
microrrelatos. O seguinte paso foi 
deseñar un cartaz para anunciar o 
concurso nos dis�ntos centros, e 
disto encargouse o alumnado da 
materia de Informá�ca de 4º ESO. 
Entre todos os cartaces deseñados 
o EDLG escolleu o traballo de Uxía 
González Fontán. Parabéns Uxía 
polo teu fermoso traballo!

Despois de anunciar o concurso, chegou a hora 
de poñerse mans á obra e moi�simos rapaces e 
rapazas da comarca andaban a pensar en 
pequenos contos e poemas inspirados pola 
palabra "devagar" que, polos comentarios que 
escoitamos, non facilitou o traballo. Tentaremos 
facelo mellor na próxima convocatoria! 
No noso centro como en anos anteriores houbo 
un bo nivel de par�cipación e calidade.
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MICROTEXTOS FINALISTAS
MICROPOEMAS CATEGORÍA C (ESO)

Uxía González, 4º ESO

Vexo a beleza noutros ollos
que devagar vanse pechando,
para soñar co imposible.

Ollos do que ve
O tempo pasa devagar, 
pero loito por vela sorrir, 
por vela feliz unha vez máis.

Un sorriso

Valeria Souto, 2º ESO

MICROPOEMAS CATEGORÍA D (BACHARELATO)

Fátima Barros, 1º Bach

Meniña, � devagar
quedaches dunha terra pendurada,
volve, que aínda 
che levo os peíños nos camiños da ialma.

Volve

Serxio Abalo, 1º Bach

Soño con�go, 
soño que aínda me abrazas nas tormentas máis escuras, 
soño coa túa existencia. 
Devagar, ata paraísos futuros; devagar, ata soños perdidos.

Volve, mamae

Laura Cancela, 3º ESO
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MICRORRELATOS CATEGORÍA C (ESO)

As súas miradas que hai algún tempo eran todo brillo agora convertéronse 
en penumbra. Están cansos, van devagar por este camiño cheo de pedras cos 
pés ensanguentados. Fago un esforzo e collo a pequena en brazos, que me 
agarra fortemente. Intento non pensar nos días anteriores a este, nos berros 
dos meus pais suplicándome que fuxira lonxe cos meus irmáns sen mirar 
atrás nin un segundo. Alzo a vista á fronte e suspiro; aí está a barquiña á que 
temos que subir con centos de persoas máis para poder vivir, xa que aquí 
estamos máis que mortos.

En busca da vida 

Mariña Martínez, 4º ESO

De súpeto, unha folerpa de neve caeu devagar dende o máis alto 
avisándonos de que o frío chegara a aquelas terras perdidas no norte. Atrás 
quedara o outono onde as follas se desprenden das árbores e se deixan levar 
polo vento xeado, ao ritmo dun vals nun manto de froitos secos. Serán 
sepultadas con laios de dor. Co paso dos séculos, a creación dunha paisaxe 
monótona, solitaria e pura. A néboa coa que as árbores quedan espidas sen 
pudor á natureza que permite a fin das estacións e a canle das nosas vidas. 
Aló lonxe, onde hibernan os piñeiros. 

Onde hibernan os piñeiros 

Blanca Barros, 4º ESO

MICRORRELATOS CATEGORÍA E (ADULTOS)

Devagar de bar en bar, devagar a escuma no cristal, 
océanos de noites frías de aloumiños mornos en alta mar. 
Ollos verdauga, beizos naufraxio salitre que bican terra 
area allea. Dúas mil noites e estrelas, estrelas de noite, 
estrelamar. Simetría, beleza da noite no bar, de vagar ? de 
bar en bar.

De bar en bar  

Pedro Lamas, Profesor
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Pablo Rodríguez 1º Bach

Este curso o alumnado do Aquis non 
estaba moi cantareiro e non sabemos moi 
ben porqué...
O ano pasado presentáronse moitos temas 
ao Concurso de Cancións en Galego 
"Sondoumia" e este ano, se non é porque 
no úl�mo momento Fá�ma, Miguel e 
Pablo decidiron animarse, case quedamos 
sen representación!
A pesares das presas finais, o fermoso 
tema "Onte era abril" con letra de Fá�ma 
Barros e música composta por Miguel 
Froján e Pablo Rodríguez gañou o premio 
"Sondoumia" na categoría de Secundaria 
que consis�u en facer a gravación do tema 
nun estudo profesional.
Pablo Rodríguez cóntanos como foi a súa 
experiencia no concurso:
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Custounos! Par�cipar neste Sondoumia custounos moito! Polo medio houbo 
moitos ensaios (co clásico "eu hoxe non podo"), discusións.. Es�vemos a 
punto de non presentarnos, pero a insistencia de Pedro e Marga ao final 
púidonos (e a oportunidade de cambiar unha mañá de clase por actuar 
diante dun auditorio cheo de xente axudou). Como en calquera actuación, os 
nervios estaban aí. Tiñamos ao noso favor que os tres levamos moito tempo 
actuando diante de xente, pero igualmente... Ao parecer, o noso tema non 
estaba tan mal (vese que todo o esforzo valeu a pena), e iso veu 
recompensado co premio do xurado e un auditorio enteiro dando palmas. 
Foi unha experiencia realmente boa, chea de anécdotas polo medio e que 
repe�ría sen pensalo (e estou seguro que os meus compañeiros tamén). 
Animaríavos a todos vós a presentarvos para o ano, a ver se o premio segue 
quedando no ins�tuto!



FESTA DA LINGUA
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Aí ven o maio de frores cuberto...puxéronse na Azucreira cantándome os 
nenos...e que claro chega o maio, ese mes dos mil refráns, das mil 
primaveras, e nós non podemos deixar de celebrar a nosa gran FESTA. A 
FESTA DA LINGUA. E dicímolo ben alto... porque é ben grande esta nosa festa 
como o noso orgullo de lingua, o noso orgullo de rapaces e rapazas poetas, 
músicos...De frores cuberta Uxía, a nosa Uxía na presentación do acto, 
formando dúo coa gran Blanca, improvisaron cando tocaba e levaron a 
perfección o tempo e o carácter da gala.  E alí estabamos todos os centros da 
comarca... e “devagar” foi transcorrendo o tempo. “Devagar” esa fermosa 
palabra empregada para o “Concurso de Microtextos”, do que a escritora 
Andrea Maceiras exerceu de xurado.

Blanca Barros e Uxía González de 4º ESO presentadoras da "Festa da Lingua" 
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Tamén como xurado do concurso “Son do Umia” contamos coa sensibilidade 
de Amós Varela (batería de Nao). En canto ó “Lingumia 2016”, o premio á 
implicación no uso do galego de dis�ntas en�dades da comarca, neste ano 
recaeu no sector xurídico, no Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción Nº1 
de Caldas, e na súa representación, á xuíza Encarnación Dasi Dorelle.  Só 
desexar mil primaveras, mil maios e mil FESTAS DA LINGUA, e entón 
cantaremos…

chegado habrá estonces
o maio que eu quero
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- Chegou Napoleón e dixo: Nai nai de la China!
- Aquí nadie fai  os deberes, vou  ter que revisar a tó “kiski”.
- Si non estudiades non aprobades, e si non aprobades, suspendedes.
- Vou ter que sacar a pasear o trabuco!
- Pero xa está ben, CARAMBA!

CHUS (HISTORIA)

- Ola, son o presidente da comisión de festas e vouvos dar clase de filoso�a.
- E vós estaredes pensando: Lois, déixame en paz, es un pesado.

LOIS (FILOSOFÍA)

- Niñoooos que la cafetería is down stairs!
- A ver...entre tú y yo, escribes de pena.
- A ver, eso ahí no encaja muy bien...venga, búscale el xeito.

PILAR (INGLÉS)

- Es muy importante que no confundáis letras, porque no es lo mismo decir 
ternura que decir ternera, y más vale que tú te comas ternera y a mí me des 
ternura.
- Estúpido, me encanta ese insulto, parece que vas a escupir con la boca, 
estúpido. 
- ¡Que acusa�vo ni qué niño muerto!

LOLI (LATÍN)

- A democracia é o mais bonito que hai, e temos que coidala!
- Que sorte temos de vivir nesta época!

MAITE (HISTORIA)

- A ver, que vos pasa? Tedes cara de defunto.

ANA RIAL (GALEGO)
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- Tendes que darlle aos miolos, que sodes bachilleres!
- Estuda! Que para eso eres estudante!
- A ver qui é o ser? Ninguén? Pero se o acabo de dicir! Qui é! Qui é!
- (Sen dirixirse a alguén determinado) Cala! Que cales!
Primeiro día de clase, Fajundes diríxese ao alumnado pero faino en 2ª 
persoa, como se se dirixise a un só:
Fajundes: Ti tes que estudar, � tes que vir a clase...
Alumno a outro alumno: Pero este con quen fala?

FAJUNDES (FILOSOFÍA)

- Yo no me opongo al amor verdadero, pero fuera de clase.
- Voy a traer mi bote de las palabrotas!
- O te callas o te vas fuera! (abre a porta, no sae ninguén, pecha e segue
falando).
- ¡Me encantan tus ojos cuando no lo en�endes!
- ¡Poseo el �empo!
- SILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCIO

MARÍA CASTELLANO (MATEMÁTICAS)

- Se o celo enferma a onde vai? A Montecelo.
- Alumno: Se me quedaron las cosas en casa.
- Escudero: Si a mí se me queda el coche tengo que venir andando. 

ESCUDERO (CASTELÁN)

- Ei, �, pregunta de exame. Onde quedamos?
- Mañán avisarei aos que teñen que ir á recuperación... se vedes que
engancho a alguén polo pescozo, ese ten que ir!

XOSÉ CANDAL (HISTORIA)

En clase de xené�ca...
- Alumno: Profe, o ser ton�to é dominante?
- Marga: Nesta clase si!

MARGARITA (BIOLOXÍA)
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QUE LLES PASA ÁS MODELOS?
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Como cambiou o márke�ng!; antes 
tratábase de poñer modelos, xa non 
digo menos fracas, pero si lucían 
máis saudables: un sorriso pícaro, un 
mirada desafiante e esa ac�tude de: 
“Eu podo con todas”. E non é que 
quixeras comprar eses ar�gos, o que 
ocorría é que desexabas esas 
prendas porque o que en verdade 
querías era a ac�tude que che 
vendía a modelo lucindo esa roupa. 

Que lles pasa ás modelos da actualidade? Pódelles o desasosego, os 
sombreiros pésanlles, non miran á cámara senón ao chan amoucadas. Nin o 
verán, nin estrear un xersei cos ombreiros descubertos lles produce a máis 
mínima alegría.
Se ollamos as modelos das úl�mas coleccións de moda, teñen unha ac�tude 
lánguida, desganada e tristeira  que imaxino que lles dirían dende o 
departamento de márke�ng que teñen que representar.
É certo que, como din algúns comentarios a favor, hai mulleres de 
complexión moi delgada que non por isto están enfermas; porén, este non é 
argumento suficiente para que a industria da moda empregue este �po de 
modelo nas súas campañas como exemplo para miles de mulleres reais.

Permítanme dicirlles algo: 
NON se respira alegría, NON se transmite op�mismo, NON me reflicten unha 
ac�tude interesante, e por tanto, NON dan ganas de mercar esas prendas.
Entón, que é exactamente o que vostedes desexan representar con esta nova 
xeración de escravas da moda? Pretenden transmi�r o que en verdade 
senten estas mozas, ao igual que a maioría de xoves hoxe en día, por estar 

Natalia Rajoy, 1º Bach

Por Fá�ma Barros Monteagudo, alumna de 1º de Bacharelato
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some�das a tales estereo�pos, que  lles lembro que vostedes axudaron a
crear? Ou sinxelamente é este o estado no que viven, ou, mellor dito,
sobreviven tantas rapazas con trastornos alimen�cios como a anorexia ou a
bulimia?
O peor de todo é que vostedes conseguiron, mediante a publicidade, chegar
ata dentro nosa e sementar esa idea de que o verdadeiramente importante é
ese �sico enfermizo que nos nosos días se considera “beleza”.
Non nos chega con xulgarnos e impornos a nós mesmos este modelo, senón
que somos tan crueis como para impórllelo tamén a outros cos nosos
comentarios. Estamos, sen decatarnos, a estender este seu reino de
hipocrisía empregando as nosas verbas como dagas para asasinar a
intelixencia que aínda sobrevive nunha minoría.
Que podemos facer entón? Verdadeiramente, non moito; os medios de
comunicación son máis poderosos que calquera das nosas opinións
anónimas. Pero quizais, si poidamos dar a coñecer o noso parecer e, do
mesmo xeito que estendemos os seus estereo�pos, quizais poidamos facer o
mesmo coas nosas pequenas crí�cas, e así rematar con ese seu gran imperio
de mulleres inseguras, enfermas e irreais. 

Fátima Barros, 1º Bach

UNHA VIAXE INESPERADA
Por Mónica Souto, alumna de 1º de Bacharelato

Fora un día venres ou un día sábado, cando eu e mais a miña irmá Houda lle
perderamos a pista a miña nai? Non me lembro ben, aquel fora un día
horríbel, diso si que me lembro. A estación de tren estaba chea, a rebordar,
mancheas de persoas colapsaban as portas do único tren que alí había. Non
me estraña nada que nos perdésemos  naquel caos. Todo o mundo se
aferraba ó billete para aquel tren cando nin sequera coñecían o seu lugar de
des�no; como se fora a súa derradeira oportunidade  de abandonar aquel
inferno. Nós tamén compar�amos esa esperanza: calquera lugar era mellor
que Hungría. Foi por iso que as nosas ilusións se quedasen minadas cando
aquel tren marchou sen nós, sabia Deus cara a onde. Houda e eu quedamos
naquela estación; non eramos os únicos, compar�amos o chan con todos
aqueles aos que lles pasara o mesmo. Nese tempo varios trens pasaron e
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poucos  conseguiron montar; por dous días todos soñamos co mesmo. Na 
terceira mañá centos de gardas húngaros viñeron a espertarnos, esa vez non 
fora para botarnos de alí, non, esa vez empuxárannos a un novo tren e, claro, 
todos estabamos felices.  Houda e eu montamos, coa esperanza restaurada. 
Pero pronto as nosas esperanzas e ilusións se viron afundidas. O tren parou e 
centos de gardas  obrigáronnos a baixar. Fora todo unha broma. Só querían 
despexar a estación. Xogaran con nós. “Pero temos billetes” ou “somos 
persoas” gritaba a xente namentres outros amosaban a súa rabia cara ós 
gardas. Houda e eu aproveitamos ese momento para fuxir porque �ñamos 
claro que o seguinte paso era levarnos a todos a un campo de refuxiados. 
Decidimos internarnos nun bosque e logo atopamos un tramo de vías de 
tren que decidimos seguir.  Esa noite non �ña ganas de durmir, �ña medo de 
que fósemos perseguidos polos gardas e Houda tampouco era capaz pola 
tose, así que seguimos o noso camiño. 

Camiñamos polas vías do tren sen saber cara a 
onde iamos, non �ñamos comida aínda que si 
un pouco de auga que reservabamos para 
momentos extremadamente necesarios, e só 
nos parábamos para descansar un pouco. O 
único que importaba era avanzar. Ó segundo 
día atopámonos con máis refuxiados nas 
nosas mesmas condicións, a única diferencia: 
�ñan comida. Foi toda unha sorte que unha 
familia quixera compar�la connosco. Tamén 
compar�ron o que sabían. “ Xa non deixan ós 
sirios nin ós afganos nin a ninguén coma nos 
subir ós trens,” dixo o pai da familia “así que 
só nos queda isto” dixo sinalando as vías. 
“Imos a Austria, estou seguro” contárame un 
rapaz que parecía ter a miña idade chamado 
coma o meu irmán pequeno, Ahmad. 

Con�nuamos todos xuntos mailos que se xuntaban polo camiño. Os novos 
contaban o mesmo que Ahmad: que iamos ben, que Austria estaba preto. 
Este feito devolveume un pouco da ilusión na vida que cría perdida e 
permi�ume recuperar o sono. Cando as cousas parecían que xa marchaban 

Blanca Barros, 4º ESO
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mellor todo se truncou. Os húngaros construíran  muros que non nos
deixaban pasar e �ñan patrullas, unha das cales nos cachou. Así que
acabamos onde non queriamos: nun campo de refuxiados húngaro. O peor
foi saber que estabamos xusto de lado da fronteira austríaca cando nos
cacharan. Iso era matador. En canto a vida no refuxio, pódese dicir que polo
menos neste si�o nos alimentaban. Digo “neste” porque non era o primeiro
campo de refuxiados que pisaba, debía de ser o terceiro ou o cuarto. E foi o
derradeiro.
Estabamos atrapados alí. Non había posibilidade de saír polas boas. Fíxenme
máis próximo a Ahmed e era unha das poucas persoas nas que confiaba,
quitando á miña irmá Houda. 
 -Canto levamos aquí? -preguntoume unha noite Houda. Estaba recostada
contra unha parede.
 -Non sei, moito supoño. - Respondinlle eu. En realidade eu sabia que
levabamos alí un mes e medio. Pero non me apetecía contarllo. Houda
cambiara moito nese curto prazo de tempo. Antes de que comezara a guerra
en Siria recordo a Houda coma unha nena á que lle encantaba xogar coma un
neno. Era valente e enerxé�ca. Tiña os ollos marróns e grandes, unha cara
pequena chea de pencas. Levaba o pelo negro e longo e odiaba recollelo. Era
da mesma altura ca min, morena de pel e delgada. Pero nese momento non
reflec�a nada da enerxía do seu pasado: estaba máis delgada, andaba
eslombada, levaba o pelo sempre recollido e a cara triste; Houda estaba
enferma, terriblemente enferma, os ataques de tose agraváranse co tempo.
 -Creo que un mes e medio.- Dixo ela. E eu deille a razón.
Un día chegou ós meus oídos unha estupenda nova: había un tren cara a
Austria e non habería controis. Así ique decidinme a collelo, escaparía pola
noite, cando todos durmisen. Cando lle contei o meu plan a miña irmá
díxome que ela non ía vir comigo que xa non �ña forzas para seguir. Intentei 
que cambiara de idea pero ó final conseguiu convencerme a min. E así foi
como a noite seguinte fuxín con Ahmad e uns cantos máis sen ser visto para
ir tomar o tren.  Podo dicir que a par�r de aí as cousas me foron mellor.
Cheguei a Austria e logo conseguín contactar coa miña nai, que grazas a
Deus estaba viva. E hoxe vou noutro tren de camiño a España para
reencontrarme coa pouca familia que me queda.

Mónica Souto, 1º Bach
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Xa levamos anos desenvolvendo no noso centro este singular e interesante 
proxecto educa�vo de Horta Ecolóxica, dirixido ao alumnado de Atención 
Educa�va de Segundo da ESO, grazas á colaboración do Departamento de 
Igualdade do Concello de Caldas de Reis e á Asociación Asoprovida 
(organización ecolóxica, cultural, voluntaria e internacional que promove a 
educación ecolóxica). 

Esta é a opinión de Arturo Dorelle, alumno de 2º ESO que par�cipou na 
ac�vidade este ano:

Ola, eu son Arturo e creo que a ac�vidade da que vos vou falar é moi 
diver�da, podes aprender moitas cousas interesantes como, por exemplo, 
como nacen e como medran as plantas que nos dan os seus froitos.
A ac�vidade da que vos vou falar é Horta Ecolóxica, nela aprendemos a 
preparar a terra para sementar as plantas que despois teredes que coidar, 
sen ningún �po de produto químico, ata que dan os seus froitos.
Eu animaría a todas e a todos os que puideran facer esta ac�vidade, é moi 
interesante, eu �ven a sorte de facela e, se puidera, repe�ría un ano tras 
outro. Ah! O que cul�vedes é para vós! Que sorte tedes! Veña, animádevos!

Arturo Dorelle, 2º ESO



DAR COA LINGUA
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Mónica Souto, 1º Bach

Cando me pediron escribir isto negueime porque cría non ter unha razón
aparente para facelo. Esta é unha sección do Ruxe Ruxe onde persoas que
cambiaron o castelán polo galego poden contar a súa experiencia. Pero eu
sigo a falar castelán, non exis�u en min ningún cambio, malia que o intento.
Inténtoo todos os días, vontade teño, mais cada vez que voo cara á lingua,
alguén chega e córtame as ás con comentarios do �po: “non fales galego que
non che queda ben” ou “que raro queda en � o galego”. En fin... gustaríame
dicirlle a esa xente que pare, porque aínda que eu sei que o fan
involuntariamente, axudan a afastarme do que eu quero, que é pasarme ao
galego. Por iso, para ir rematando, vou pedir un desexo: que a xente deixe de
frearme para así poder pronto escribir un relato propio desta sección!!
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Case todos os anos o alumnado de 2º da ESO deste centro, dentro do 
programa da materia de Lingua Galega, ten que ler un clásico da nosa 
literatura, Memorias dun neno labrego. Ao principio din que lles resulta moi 
complicado pero a inmensa maioría das veces a medida que avanzan na 
lectura van entrando nun mundo descoñecido que os atrae, un mundo que é 
moi próximo pero que na actualidade á maioría dos rapaces e rapazas 
galegos lles resulta alleo, é o mundo do que case todos nós procedemos e ao 
que aínda nos unen moitos lazos a través dos avós e avoas. Eles, os nosos 
maiores,  son a nosa memoria viva, mais acontece que neste mundo de 
imaxe no que vivimos non deixamos tempo para as palabras sabias que 
gardan os recordos e a experiencia. 
Por iso esta profesora teima en que o alumnado lea este libro porque, máis 
alá da emoción, fomenta o coñecemento e a conversa cos nosos. Pero este 
curso había unha razón máis xa que, como ben sabedes, no pasado inverno 
produciuse o pasamento do pai literario de Balbino, Xosé Neira Vilas. Por 
este mo�vo aproveitamos a ocasión para facerlle unha pequena homenaxe a 
el e a todos os balbinos anónimos que conviven con vós aquí en Caldas sen 
que vós souberades deles. O resultado foron moitos minutos de gravación 
que Gabriel conseguiu resumir nun bonito audiovisual  que Irene e Pablo 
presentaron no Auditorio de Caldas acompañados do acordeón de Miguel e 
tamén de Amina, Valeria e Alba que leron uns textos elaborados polos 
alumnos e alumnas de 2º ESO sobre os bisnetos dos balbinos, é dicir, sobre 
vós.

Ana Rial



DIARIOS DE VIAXE
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Este curso viaxamos moito e variado...mais o alumnado de 4º de ESO 
emprendeu unha grande viaxe, non �sica, mais foi unha aventura na que 
chegaron a dis�ntos recunchos da nosa xeogra�a a bordo da imaxinación, 
poñendo litros de sangue do seu corazón, e �rando de ilustracións e moita 
arte. Elaboraron para a materia de Lingua Galega uns diarios de viaxe que 
son autén�cas xoias... Velaí unha escolma dalgunhas páxinas do traballazo 
que fixeron!!!
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Como me gustaches cando te coñecín.

Non sabia nada de � e como me gustaches cando te coñecín.

Tes un algo especial, diferente...máxico!

Da nosa aventura xa non recordamos o longo do camiño, nin a fa�ga, só que 
estabamos dispostas e dispostos a dalo todo nesa viaxe, a coñecerte.

O noso primeiro contacto foi con Braga, parada case que obrigatoria no 
camiño, que nos mostrou a súa maxestosa vila; logo de xantar e xogos, 
proseguir xa non foi nada.

Só sabía de �  que es unha cidade universitaria, chea de tunos, estudantes... 
que se mergullan nas túas entrañas para facerte máis misteriosa. Estreitos 
rueiros nos que se acollen os universitarios en ‘repúblicas’, a esencia das 
súas capas negras e do seu traxe invadido por lazos de cores.

Coimbra, con ese nome tan portugués, coas túas rúas tan lusas, 
acollíchesnos como se fósemos teus, e como me gustaches cando te coñecín.

“Coimbra é unha lição, de sohno e tradição...” así comeza o fado que nos 
recibe dun xeito privilexiado no directo das súas tabernas. Así comeza o día 
con este sabor a Portugal. Espectacular e máxica a súa biblioteca, que te 
impregna do cheiro único que teñen os libros. A túa xente, a túa lingua que 
me estremece ao escoitala, que me treme a voz ao querer falala.

Que me sinto única coma �, Coimbra, que tes unha beleza impensable, 
parece que case se para o tempo en moitos dos teus curruchos.

A noite portuguesa é portuguesa e �xome sen�r algo, non sei o que pero 
gustoume, deixándome levar ao ritmo da música e do ambiente nocturno. 

Por Blanca Barros Rubines, alumna de 4º ESO
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O teu silencio, atenuado polo bulicio das rúas, o son das andoriñas que
resulta encantador e irreal.

Sen�r triste ou ledo o corazón ao deixarte, porque é cues�ón de tempo que
� e máis eu nos volvamos a ver.

Retornando polo camiño, facendo un alto achegámonos ata Aveiro (a
Venecia portuguesa) que nos amosa coa frescura do mar, as súas canles que
te levan por debaixo de pontes con encanto.

Despedindo este fermoso encontro coa cidade universitaria de Coimbra que
se rende ás beiras do Mondego.

“Coimbra do choupal
ainda és capital
do amor em Portugal, ainda...’’

Como me engaiolaches cando te coñecín. 

Viaxe a Coimbra do alumnado de clubs de lectura e Equipo de Dinamización da 
Lingua Galega (EDLG) xunto co alumnado de club de lectura do IES de Porto do Son

Blanca Barros, 4º ESO



VIAXANDO NO TEMPO
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Para min visitar Porto e Guimarães foi visitar pobos irmáns. Foi aprender 
máis sobre unha lingua que considero tamén miña, pois naceron do mesmo 
berce e, aínda que dis�ntas, seguen sendo unha. Visitamos dúas cidades 
fermosas paisaxis�ca e culturalmente, e foi xenial dicirlle aos guías "por 
favor, non nos fales en español, fálanos en portugués", para aprendermos e 
porque, ademais, entendiamos todo perfectamente. Afastar prexuízos sociais 
e, sobre todo, lingüís�cos foi algo moi enriquecedor, pois moitos 
compañeiros par�ron coa idea de que non ían entender nin papa e que as 
portuguesas �ñan bigote, e resultou que os rapaces ficaron namorados das 
veciñas e resultou que rematamos todos ensaiando acento portugués sen 
problema ningún. Comimos natas, bolinhas de queijo, máis natas... Limos a 
Pessoa e moitos e moitas máis, escoitamos a Caetano Veloso e moitos e 
moitas máis... E foron días vivindo, rindo, bailando e falando en galego e 
portugués, dúas (?) linguas irmás que fixemos unha, que fixemos nosa para 
empaparnos da cultura portuguesa.

Por Laura Casal, ex-alumna do Aquis e alumna de Xornalismo
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O pasado marzo, alumnos de cuarto de ESO e de primeiro de Bacharelato 
viaxamos xuntos a Lisboa, unha cidade para vivir unha chea de aventuras. 
Sen ir máis lonxe a primeira que vivimos foi xusto cando chegamos ó hotel. 
Un hotel cuxo nome non rebelarei pero con só mirar a súa recepción xa  
dicías “mimá, este é un hotelazo!”. E si, só chegamos a mirar a recepción. 
Todos estabamos esgotados, ansiosos por descansar. Baixamos do autobús, 
baixamos coas maletas e dirixímonos á recepción. Alí había uns estupendos 
sofás que nos dispuxemos pronto a ocupar, mais cando levabamos xa uns 
minutos descansando chegounos a no�cia de que no hotelazo non nos 
esperaban, vamos, que nas súas camas non iamos durmir ningunha das cinco 
noites que duraba a viaxe.  Entón tocounos coller as maletas de volta, subir ó 
bus e ir na busca do hotel no que si nos esperaban. Vinte minutos despois do 
anterior suceso, chegamos ó noso hotel, o de verdade, e podo dicir que 
naquel momento a indignación e a frustración que todos sen�mos 
respirábase no aire. Aquel hotel comparado co outro daba pena. Normal que 
logo lle colleramos a aquel pobre lugar noxo e rabia. Pero isto non significou 
que a visita fora unha experiencia horrible porque pouco importa 
hospedarse nun mal hotel cando tes a mellor compañía posible ó teu carón ;)
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LISBOA
Por Mónica Souto, alumna de 1º de Bacharelato
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Esa foi a primeira aventura de moitas máis. A segunda chegou á mañá 
seguinte, aínda que penso que a segunda foi a cea ou o descubrimento das 
habitacións. Ben..., a mañá seguinte chegou a nosa cuarta aventura, logo de 
almorzar, unha guía chegou disposta a nos amosar Lisboa. Era unha muller 
agradable, non recordo o seu nome, pero facía o seu traballo 
marabillosamente. Ela levounos a varios lugares, dende unha visita polas 
rúas principais ata unha ó Starbucks, onde nos abrigamos da chuvia. Aquela 
foi unha mañá realmente chuviosa. Moitos de nós non �ñamos paraugas e 
foi así que a nosa visita á cidade foi interrompida por unha parada técnica 
para mercar paraugas. Cando todo o mundo xa estaba cuberto, con�nuamos 
a visita. A nosa guía levounos ás Ruínas/Museo Arqueolóxico do Carmo, 
onde os dispostos a pagar unha entrada viviron unha sé�ma aventura: 
momias. Alí dentro había momias e coido que  foi unha das cousas máis  
interesantes de toda a excursión. O recinto do museo era precioso e moi 
fotoxénico. Pero logo de ir alí fomos ao elevador de Santa Xusta, un lugar 
cunhas vistas espectaculares! Pola tarde, despois de comer, realizamos o 
�pico xogo das pistas e tamén visitamos varios museos. A mañá seguinte 
visitamos a Igrexa de Santo Domingo, ascendemos á Catedral de Lisboa e 
con�nuamos subindo para ir a gozar das vistas do Castelo de São Jorge. Máis 
tarde,  por fin nos tocou baixar, e no camiño disfrutamos dun pequeno 
concerto ofrecido polo noso compañeiro Miguel Frojan (os interesados 
podedes ve-la actuación no chulísimo vídeo da viaxe que fixo Marga). Pola 
tarde fomos a Sintra a perdernos por unhas horas na Quinta da Regaleira, 
nos seus pasadizos, recunchos e na súa beleza. Pola noite, no regreso ó hotel 
para “descansar” viñemos pola costa de Lisboa. Isto foi como unha especie 
de presentación do seguinte lugar que visitariamos: Belém. No noso 
penúl�mo día petaba o sol moí�simo, aínda así fomos valentes e visitamos a 
famosa Torre de Belém, o Monumento aos Descubrimentos, Mosteiro dos 
Xerónimos e os que quixeron cataron os mellores pasteis de Belém (o doce 
�pico de Lisboa). Pasaron as horas e chegaba a úl�ma noite, mais a xente 
non estaba cansa e queríase despedir da cidade ó grande. Foi así que quen 
quixo puido ir  “visitar” o Barrio Alto de Lisboa. Xusto esa noite fora o día de 
San Patricio polo que esa saída nocturna foi unha gran aventura! Tendo isto 
en conta foi normal que á mañá seguinte en vez de ser adolescentes (e 
profesores) cheos de vitalidade foramos uns zombis viventes (non todos, si a 
grande maioría).
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O alumnado de 1º de ESO do IES AQUIS CELENIS de Caldas de Reis realiza 
un SLOGAN e un LOGO para a Fundación Amigos de Galicia.

   Durante dous meses no IES AQUIS CELENIS levouse a cabo unha ac�vidade 
colabora�va na que o alumnado de 1º de ESO traballou para axudar a unha 
Fundación que atende as persoas máis necesitadas, renovando o seu 
logo�po para que sexa máis rechamante e facer que a xente se interese máis 
polo que fan. O primeiro día unha traballadora da Fundación Amigos de 
Galicia veu dar unha charla sobre a súa asociación e o labor que 
desenvolven. A par�r de aí comezouse a traballar nas dis�ntas materias para 
realizar un logo�po e un slogarn para a Fundación: traballáronse as 
caracterís�cas das cores e como u�lizalas nun logo�po, estudáronse os 
conceptos de empa�a e solidariedade, fixéronse entrevistas a responsables 
de Asuntos Sociais do Concello e resumos para recompilar información, 
difundiuse o labor da Fundación entre o o outro alumnado con exposicións 
orais... Finalmente elaboráronse diversos logos e slogans, e �xose unha 
votación entre todo o alumnado para elixir o mellor. 
   En xeral, a experiencia foi unha oportunidade para traballar dunha maneira 
diferente á habitual e sobre todo serviu para coñecer mellor o traballo desta 
organización que axuda a moi�sima xente en Galicia

Podedes ver todo o desenvolvemento do proxecto na web: 
h�p://centros.edu.xunta.es/iesaquiscelenis/fag/index.html



TEMPO PARA LER
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O pasado 22 de abril Ana, Lía, Isabel e Enara falaron en directo para Radio 
Caldas dende a Biblioteca Municipal, nun programa especial que se ven 
facendo hai anos para celebrar o Día do Libro.
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Ana recomendou a lectura do libro “A miña planta de laranxa lima” de José
Mauro de Vasconcelos aínda que sexa “un libro moi triste”. Lía falou de
“Escarla�na, a cociñeira defunta” de Ledicia Costas, un libro que xa vai pola
súa sé�ma edición e que levou unha chea de premios, entre eles o Premio
Nacional de Literatura Infan�l, 2015. Isabel explicou como algúns dos
poemas de “Penúl�mas tendencias” de Carlos Negro conectaron cos seus
sen�mentos dun xeito moi especial e, para rematar, Enara comentou que
“Vidas post-it” de Iolanda Zúñiga supuxo para ela unha lectura interesante
pero sinte que terá que relela no futuro para atoparlle “todo o sen�do” aos
relatos que configuran esta obra.

As nosas valentes lectoras es�veron moi ben nas súas intervencións e
queremos felicitalas de novo e ben alto...

PARABÉNS!!!



PORTUGUÉS
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Quizais para nós este foi o ano de Portugal porque poderiamos dicir que 
pasamos alí case todo o curso. Vale non, iso é esaxerar de máis pero a 
verdade é que cada clase de portugués era como unha pequena viaxe a 
Portugal. Porque este foi o primeiro ano en que no Aquis se impar�u a 
materia de portugués. Ao fin! Xa era hora! Seguro que Ana Rial xa levaba 
anos desexándoo! Pois si, grazas a esta nova materia aprendemos moitas 
cousas ú�les como presentarnos en portugués, preguntar por lugares, pedir 
a comida, facer turismo, ir de tendas… E claro que si, tanto vocabulario �ña 
que ser posto en prác�ca e por iso viaxamos a Viana do Castelo e 
proximamente iremos a Porto. Así que xa sabes, se queres aprender un dos 
idiomas máis falados do mundo apúntate o próximo ano a portugués. 
Adeuzinho!!

Mónica Souto, 1º Bach



DESPEDIDAS
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Na nosa profesión como pasa moito alumnado por un tempo 
determinado polas aulas onde impar�mos clase, o mesmo pasa cos 
compañeiros/as cos que coincidimos no horario lec�vo e non lec�vo; 
pero normalmente só nos despedimos de unha ou dúas persoas con 
des�no defini�vo e varios provisionais que repe�rán ou non.

Este curso escolar a situación é moi diferente, pois dunha “atacada” 
despídense de nós moitos  compañeiros/as. Teño testemuñas de que 
cando o souben as bágoas viñeron aos meu ollos, pero logo, 
analizando a situación, decidín que había que darlles os parabéns 
porque esa marcha implica mellorar a súa situación profesional en 
varios aspectos, e foi o que fixen.

Sempre recordas con cariño a xente coa que traballas, pero é certo 
que por diferentes mo�vos e circunstancias tes máis afinidade con uns 
que con outros, pasas momentos bos e non tan bos, par�cipas en 
ac�vidades voluntarias, cooperas en propostas doutros profesores… 
Agardo que vos vaia ben a todos/as nos vosos novos des�nos e quero 
dicirvos que sempre recordarei con cariño ás persoas que coñecín non 
só a través das ac�vidades lec�vas senón sobre todo nas 
extraescolares, nos grupos de traballo, nas comidas, nos grupos de 
wasap...

Un cariño enorme para todos/as especialmente ás que nos 
disfrazamos, contamos chistes, traballamos en meses complicados e 
compar�mos despachos. Só unha cousiña máis: espero que sigamos 
en contacto.

Un bico: Merce
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Ese é o �tulo dun bolero, unha canción desas de amor desesperado, paixón e 
esgazamento. Ausencia de hoxe en diante dun irmán, dun compañeiro, dun amigo. 
Para o vindeiro curso marchan sete compañeiros e con todos vivín bos momentos, e 
a Marga e Xosé quéroos un mundo, un universo.  Pero neste momento estas letras 
son para quen compar�u un camiño longo, río infindo...chegamos nun mesmo día 
de setembro a Caldas hai xa quince anos, estabamos sentados un a carón doutro, 
�midos e co medo-ilusión de comezar un novo lugar e pronto soubemos que 
�ñamos moito en común ademais da data de aniversario... a poesía, a música, a 
acción… Hai xa once anos en Rois organizaches un filo-café, un encontro de ar�stas, 
de amigos, co �tulo: ausencias-esencias-presencias...e creo que todas esas palabras 
conflúen profundas no mesmo río da memoria. Sinto orgullo de ter composto sons 
con toda a miña alma para os teus sen�dos poemas Cesures-China.  Orgullo das túas 
ilustracións para os meus  poemas comezando por A nado hasta Saturno, 
axudáchesme a crer en min mesmo. E levamos percorridos mundos e lugares... 
Lisboa, Rois, Tremo, Pontevedra, Cobas, Vilagarcía, Padrón, Compostela, Ourense, 
Vigo, Porto, Bexán, Ponferrada, Casas Novas, Sober, meu fillo Lois (en parte na túa 
honra e na de Lois Pereiro) e Ad-Hoc e  Caldas, e o Aquis Celenis...e con�go �ven a 
forza-enerxía-soño-cor de saber que todos e todas somos ar�stas, de cando en vez 
lémbrollo ó alumnado… e repe�r en alto TI ES Celenis.  Só quero rematar facendo 
algo do que gusto, e é recitar, cantar ausencia, non o bolero, mais � escribiches un 
fermoso libro chamado Poemas de amor ausente :

COMA VÓS
coma vós busco camiños
vieiros curtos sendeiros de seda
e afundo a miña alma na paixón polos obxectos
coma vós busco o engado e redimo as cousas
coas gaiolas de ferro da palabra
noméoas e foxen como breves lámpadas
ou acenos inconclusos
coma vós remato os días debuxando liñas
e soportando o lapsus da calada noite
que sempre nos esperta

Lois, con�go fun quen de andar todos os camiños e mesmo os que levan a 
ningures... Pedro



QUERER NON QUERO, PERO...
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Pediume Marga que se quería escribir algo para este número do Ruxe-Ruxe 
sobre Manuel María, Neira Vilas, a miña experiencia impar�ndo portugués... 
e, a verdade, querer non quero...
O que quero, é falar de Marga. 
Como sabedes, nos úl�mos tres anos o EDLG do Aquis foi coordinado por 
Marga, realmente semella que leva moito máis pero non, es�ven facendo 
contas e son tres anos. Non vaiades pensar que me falla a memoria e xa se 
me mesturan os anos, as persoas, os nomes... ben, seguramente diso tamén 
haberá algo pero o mo�vo polo que me dá a impresión de que Marga está 
dende sempre á fronte de EDLG é porque o seu grao de implicación en todos 
os proxectos que se levaron a cabo dende o momento cero en que chegou 
ao centro foi absoluta. O EDLG non podería embarcarse nin nunha mínima 
parte dos proxectos que se realizaron a favor do galego no centro (que foron 
moitos!!!) se Marga non es�vese aí apoiando e traballando arreo. 
A Marga temos moito que lle agradecer os que queremos que no noso 
ins�tuto a lingua galega sexa vista como o que é, unha lingua normal, 
moderna, ú�l e, polo tanto,  na fura de diante nas tecnoloxías da 
comunicación e nas nosas vidas co�ás. Grazas a Marga o EDLG do Aquis (e 
polo tanto o Aquis) ten unha presenza ac�va nas redes sociais e o traballo 
que se realiza aquí a prol da normalización é coñecido e recoñecido aí fóra e 
ás veces até servimos de exemplo a centros onde non teñen a sorte de 
contar con margas, pedros, erics, lauras, nereas, enaras, an�as, mar�ns, 
blancas, paulas, sámers, jesuses.... 
Mais eu, persoalmente, o que máis lle agradezo a Marga foi que demostrou 
no Aquis que a normalización do galego é un labor no que temos que nos 
implicar todos e todas, que o galego non é cousa dos profes de galego; nós 
ensinamos lingua pero a lingua é de todos e todas os que �vemos a sorte de 
nacermos aquí e por esa razón temos os mesmo dereitos e as mesmas 
responsabilidades no seu mantemento, sexamos alumnado ou profesorado e 
deamos clase  de galego, de �sica, de castelán, de matemá�cas, de inglés... 
ou de tecnoloxía. 
Grazas, Marga, por todo o que aprendemos con�go...
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Definía o poeta vasco un poema como unha onza de chocolate. Escuro, 
pequeno e pode ser o máis bo do mundo. Deste xeito sen�mos no noso 
padal e cos ollos pechados o sabor doce que deixa a escrita de Regina 
Touceda, alumna de 1º Bach do noso centro. Doce como é Ela, co seu 
sorriso, a súa mirada inqueda, vivaracha, ilusionada e na procura, sempre na 
procura...Recibiu un premio hai uns días, no Concurso Escolar de Poesía 
Rosalía de Castro polo seu poema “Entre tempos” (que aínda non podemos 
compar�r con vós). Agora en pouco verá ese poema publicado nun libro 
xunto cos outros   poemas  galardoados.  Agora pechade os ollos e....um!!

Regina Touceda premiada no Concurso Escolar de 
Poesía Rosalía de Castro

Faremos arder o mundo
Pero quizais nalgún momento

sentiremos a noite
como un manto escuro e pesado

sobre os ombros

Arrincarémolo, e deixaremos sobre a pel as estrelas
que alumearán o noso camiño

e os nosos pasos xuntos

A xente falaranos de deuses
e non te darás conta de que non hai máis deuses ca nós mesmos

Afías o que eu son
e como o son,
o que fago

e como o fago

Nadaremos polo ceo
e voaremos pola auga
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Esparexerémonos por máis recunchos que o vapor
Respirarás o meu aire como teu

Ten coidado...
Porque eu son o teu complemento

e ti es como luz;
apareces entre as sombras,

alumeas,
namoras
e vaste

E eu,
sempre espero

Pero ao final, un día, ti dirás:
“por favor...

compleméntame” 

Regina Touceda, 1º Bach
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Pregunta: Cando e por que comezaches a escribir poesía?
Resposta: Cando �ña seis ou sete anos miña nai regaloume un par de libros, 
unha escolmiña de poemas moi coñecidos. Estaban ilustrados, e eu 
rebuscaba naquelas coleccións separando os debuxos que me chamasen á 
atención. Lembro que un dos primeiros que aprendín foi “ A una nariz”, e, 
moi lonxe de saber quen eran Quevedo ou Góngora rematei sabéndoo de 
corrida. Como sempre recitaba o mesmo, meu avó preguntoume por outro, 
pero non sabía.  A par�r de entón dicíalle a miña nai cal quería aprender e 
ela explicábamo.

Pregunta: Que temas tratas cando escribes?
Resposta: Isto non é tan sinxelo de explicar. Eu creo que toda peza de arte 
nace dun sen�mento moi forte, dunha paixón independentemente de se 
esta é posi�va ou nega�va. Hai pinturas belísimas que encerran escenas 
bélicas; a beleza non é un termo que describa algo estritamente agradábel; 
vai máis aló, describe o autén�co, aquilo que nos fai humanos. Como Pessoa, 
eu tamén arrinco os versos das paixóns.
Fernando Pessoa dicía que o poeta é un finxidor; porén, a pesares de por en 
boca doutra meniña o que sinto, non son quen de finxilo.

Pregunta: Tes un referente ou ídolo no que te inspires?
Resposta: Referirme a alguén concreto sería inxusto, posto que non me 
inspiro en autores específicos, senón  en obras súas. Teño atopado entre 
escritores que non me gustan poemas incríbeis, e mercado escolmas do 
poetas que me gustan que, pola contra, non me transmi�ron o que 

Fá�ma escribe poesía, recita, canta, compón cancións, foi dúas veces 
gañadora do Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro, gañadora 
do concurso escolar de recitado poé�co "Rosalía sempre viva", 
gañadora, xunto con Pablo e Miguel, do "Sondoumia" deste ano e 
gañadora no Concurso de Microtextos "Terras do Umia" en varias 
ocasións, tamén este ano cun fermoso micropoema.
Fíxolle esta entrevista a súa compañeira de 1º de Bacharelato Paula 
Castro, integrante do Equipo de Dinamización.
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desexaba.

Pregunta: Que sentes cando escribes?
Resposta: Anne San�ago resumía este sen�mento nuns versos seus:

“ Se non te toca,
se non te rompe,
se non te golpea
nas entrañas.

Se non che grita,
se non te asusta,
se non te cambia.

Se despois de ler
non te fai trizas
e con todas as partes cortantes
levanta unha nova cidade
entón
non é poesía”

Pregunta: Que sentes ao saber que o teu 
traballo é recoñecido?
Resposta: O primeiro de todo, moi 
agradecida. Moitas veces non valoramos 
o propio, dicimos: hai moitas persoas que 
ben seguro que o fan mellor, e é certo, 
pero isto non debe condicionarnos. Este 
ano coñecín a mozos e mozas ás que 
tamén lle apaixonaba a poesía e que, 
coma min, tamén se cues�onan a 
calidade do que escriben; pero, rapaces, 
dende aquí permítome dicirvos: a 
experiencia fai das nosas verbas obras 
máis complexas; pero o sen�mento non 
muda, así que escribide moito.



POMBAS DE MÁRMORE

36

Revista do EDLG do IES Aquis Celenis Nº 18 xuño 2016

Érgueste hoxe, meniña, nesta ourela tan triste,
coas pociñas nas meixelas

e os ollos enchoupados de vida,
espertas, de novo,

para izar tan silandeiramente ese soño 
que enreda a esquecerse entre as engurras da tardiña.

Véxote agora, ás portas do camiño,
agardando ese luceiro pequeno 

que prende as meniñas dos vellos todas as alboradas,
na procura dalgunha verea extinta 

onde erixir a esperanza.

Sinto tan preto os teus amenceres, 
tanto, que sería quen de arrincarlles un beixo 

mentres verten no teu peito o sangue destes astros
eu berro máis, 

prometendo alugar un abeiro nas fiestras dalgún recordo,
daqueles que aínda sorrín cando senten morrer o orballo.

E pode que non o saiban as tardes, 
pero a tenrura quedou cabalgando

entre os camiños daquela cadeira tan nosa,
e ti, aí,

tentando apañar as muxicas dunha ilusión sen ollos 
e dúas pombas de mármore abeiradas á memoria.

“Despídome para que non quede
culpa algunha, nin memoria”

Fá�ma Barros Monteagudo, 1º Bach.
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ENTREVISTA A MIGUEL FROJÁN

O de Miguel é a música. Como atope por aí unha guitarra non se pode 
resis�r. Tocar, cantar, facer féliz á xente co seu ritmo, iso é o seu. Os 
que compar�mos fermosas experiencias con el este curso sabémolo 
ben. Gañador, xunto con Fá�ma e Pablo, do "Sondoumia" deste ano.
Fixéronlle esta entrevista as "voluntarias lingüís�cas" Enara, Uxía e 
Blanca, todas alumnas de 4º ESO.

Pregunta: Cóntanos Miguel, que �po de música che gusta tocar?
Resposta: Rock, jazz, blues, ska.

Pregunta: Dende cando tocas?
Resposta: Pois dende que teño uso de razón, ou sexa dende os catro ou cinco 
anos.

Pregunta: Fálanos un pouco sobre a túa banda “Bourbon”
Resposta: En principio foi un grupo que só ía ser para un concerto, para un 
fes�val de fin de curso da escola de música hai dous ou tres anos...non me 
lembro. Pero ao final Xurxo, un que organiza concertos aquí en Caldas, falou 
co noso profesor de guitarra para organizar un concerto de temas propios na 
Carballeira. Falou con nós e pechámonos un mes e medio Pablo e máis eu a 
compoñer e ao final tocamos nese concerto e despois diso seguimos 
ensaiando e seguimos tocando ata que se desfixo hai un ano.

Pregunta: E que instrumentos tocas?
Resposta: Guitarra e trompa e despois sei tocar algúns instrumentos máis…

Pregunta: Cal é o teu ídolo?
Resposta: É que ídolo….como unha soa persoa….é que non teño, teño moitas 
influencias pero non dunha soa persoa.

Pregunta: Como cales?
Resposta: Pois Jimi Hendrix,  Kurt Cobain...
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Pregunta: Cales son as túas metas? No ámbito da música, claro!
Resposta: A min gustaríame vivir do que fago, de compoñer e tocar os meus 
temas, sería a hos�a!

Pregunta: Que apoios recibes e de quen?
Resposta: Agora mesmo estamos a recibir apoio dunhas rapazas de San�ago, 
de Comunicación Audiovisual, pero iso é co meu novo grupo “Cabina 402”; 
sacaron un concurso, presentámonos, colleron a dous grupos de toda Galicia 
e estannos a gravar en estudo, estannos movendo por San�ago e pola zona 
da Coruña e estannos facendo sesións e entrevistas.

Pregunta: Queres dedicarte profesionalmente a isto, non?
Resposta: Estaría ben!

P: Canto tempo lle dedicas ao día?
R: Depende do día pero a cada vez que teño tempo libre collo a guitarra, 
bótalle unha ou dúas horas diarias.

P: Que formación tes? Es autodidacta?
R: Eu empecei na escola de música con tres anos, pero empecei con violín, 
con guitarra empecei aos sete e ata agora, hai catro anos que deixei a escola 
de música pero sigo pola miña conta.

P: Sabemos que ides par�cipar no 
Sondoumia, que nos podes contar? Como 
vai ser a actuación? Dános algunhas 
pistas...
R: Pois convenceunos Pedro para 
presentarnos. Presentámonos Pablo 
Rodríguez, Fá�ma Barros, que vai cantar 
e compuxo a letra, e eu tocando. Non che 
conto máis cousas, mellor que o vexas…

- Segredo profesional...ben... verémolo 
en primeira fila!
- Moitas grazas pola túa colaboración!
- Un pracer!
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Natalia Rajoy, 1º Bach
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Blanca Barros, 4º ESO
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Laura Cancela, 3º ESO
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@aquisfalamos@AquisFalamos

Aquis Falah�ps://aquisfalamos.wordpress.com/

Aquis Vídeo
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