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    LETRAS GALEGAS 2007:  MARÍA MARIÑO CAROU 

      

 O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia. Comezou a 
celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de 
Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. 

     O 20 de marzo de 1963, tres membros da Real Academia Galega, Manuel Gómez 
Román, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego presentaron nesta 
institución a proposta de celebrar o 17 de maio para recoller o "latexo material da 
actividade intelectual galega". Estimaban que o poemario de Rosalía era a primeira 
obra mestra da literatura galega contemporánea. Realmente, a data real de publicación 
do libro descoñécese, pero nese día Rosalía dedicoullo á tamén poeta Fernán 
Caballero. 

     María Mariño Carou (Noia, 1907 - Seoane do Courel, 1967) foi unha gran 
escritora galega do  século XX, malia levar unha vida discreta e moi apartada dos 
fastos literarios. Adicáselle o Día das Letras neste ano 2007. 

Vida 
 
     Filla de Xosé María Mariño e Filomena Carou, María Mariño era a segunda de 
cinco irmáns. A súa infancia e xuventude están marcadas polas 
dificultades económicas da familia. En Noia recibiu uns poucos 
anos de escola e logo traballou como costureira polas casas. 
Logo trasladouse a Boiro, onde unha tía súa tiña unha boa 
biblioteca.Deste modo familiarizouse co mundo da lectura. 
 
    Casou en Boiro co mestre Roberto Posse Carballido. 
Trasládanse a Euskadi, onde teñen un fillo que morre con mes 
e medio e despois voltan a Galiza. Instálanse, por motivos de 
traballo, primeiro en Romeor do Courel e logo en Parada do 
Courel, onde se trasladan por consello médico a causa da 
depresión nerviosa que sofre a escritora. Alí botará os restantes anos da súa vida, agás 
algunhas vacacións en Noia, Monforte e A Coruña. En maio de 1967 falece na 
comarca da montaña luguesa, a causa dunha leucemia. Os seus restos mortais 
repousan no cemiterio de Seoane do Courel. 
 
Obra literaria 

    A mediados dos anos cincuenta, María Mariño comezou a escribir poemas, 
primeiro en castelán e logo en galego. Despois, no contorno do Courel, coñeceu o 
poeta Uxío Novoneyra que promoveu a publicación dos seus versos. Palabra no 
tempo editouse no ano 1963 na colección "Tesos cumes" da editorial Celta. Sen 
apenas relación no mundo literario, o illamento e a marxinalidade que caracterizou en 
moitas ocasións o labor creativo das mulleres condicionou a recepción da súa obra, 
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mesmo chegou a suscitar nalgún momento dúbidas sobre a súa existencia e a autoría 
dos poemas. 

    Anos despois, en 1980, e 23 logo do falecemento de María Mariño, os poetas Uxío 
Novoneyra e Antón Avilés de Taramancos promoveron unha edición dos últimos 
poemas dela. O volume, titulado Verba que comeza, foi publicado polo concello de 
Noia e rematado pola poeta en marzo de 1967, dous meses antes de morrer. A súa 
poética é radicalmente intimista, cunha linguaxe rupturista.  

                                       
 
 
                                                    Son a suma total 

 
Son a suma total 

   daquel que foi medindo 
       a pegada aquela que non digo, 

         pegada que soia se puxo o seu nome. 
Son resta da esperanza -diferencia quedou- 

Multiplicada xa nacín, 
pra qué dividirme agora? 
San, enteira voume indo, 

san, enteira vou quedando, 
o paso xa me cederon, 

inda que o camiño se vira, 
vaise virando en duro, 
as pegadas ben se ven 

vense volcar nas penas, 
liman os picos dos montes, 

raxan a cume i o mar, 
raxan as alturas todas, 

raxan a neboa, 
raxan o sol, 

ráxanse todas nunha, 
ésta cinguese 

vaise cinguindo. 
¡Terra, alma dona¡ 

Pegada que soia 
se puxo o seu nome. 

 
                                                                                 Verba que comeza 
                                                                     
 
                                             Area Alonso Ovalle      2º Bach. A 
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                                       CARTAS AO DIRECTOR   
       
 
 
                           
¿E non poderemos saír? 
       Somos os alumnos de 1º de 
bacharelato D e tomamos a voz de todos 
os nosos compañeiros dos demais cursos 
de 1º de bacharelato para facer unhas 
mínimas reflexións. 
 
       Primeiro unha petición particular para 
o aula nº 22 (1º bacharelato D): temos o 
encerado roto dende principio de curso e 
gustaríanos que o cambiasen ou o arranxen 
pois non é cómodo de ler para os alumnos 
nin cómodo de escribir para os profesores 
que sempre se nos están a queixar de que o 
encerado estea así. 
       A nivel xeral, pedir que se amañen os 
rodapés de tódalas escaleiras, porque en 
moitas zonas os azulexos están rotos e 
poden chegar a ser perigosos tanto para 
alumnos coma para profesores. 
 
       Tamén  nos gustaría ter acceso aos 
armarios das aulas para poder gardar as 
nosas cousas e non andar tan cargados 
sempre. 
       A cousa que nos encantaría facer sería 
unha viaxe a Barcelona, xa que os de 2º de 
bacharelato foron a Madrid, nós 
gustariamos de ter a mesma experiencia, 
pero a Barcelona. Sería un bo incentivo e 
por suposto un grande xesto da xunta 
directiva que nolo concedesen; aproveito 
tamén para pedir a colaboración de cinco 
profesores dispostos a nos acompañar 
nesta visita cultural, se algún acepta que 
fale con calquera dos delegados de 
calquera curso de 1º de bacharelato. 
       Por último, e cremos que o máis 
importante, queremos que nos deixen saír  
 

 
aos alumnos de bacharelato polo menos no 
2º recreo e, se teñen 
algunha dúbida de se somos ou non de 
bacharelato que nos pidan os carnés que  
para iso os temos e non só para nos 
acreditar cando chegamos tarde, que para 
iso ben rápido o piden. Para isto eu 
propoño  
que poñan a figura dun “porteiro” que 
mesmo podería ser o profesor que lle 
toque garda nese recreo, para se asegurar 
de que somos de bacharelato.                                                 
                                                 Sen nada 
máis que dicir, un saúdo e grazas. 
                                                                             
José del Bosque  e 1º Bacharelato D 
 
 
 
Xogar a fútbol con latas 
 
   Escríbolle esta carta para pedirlle 
algunhas melloras para o noso centro. 
Gustaríanos que a biblioteca estivese máis 
horas aberta para que os alumnos o poidan 
estudar ou facer os deberes do día.    
   Tamén nos gustaría  que houbese máis 
ordenadores  porque se máis dunha persoa 
quere buscar información non pode. 
   Quereriamos que os cómics se pudiesen 
levar a casa para lelos. 
   Os alumnos da ESO pedimos unha hora 
semanal de Informática. 
  E  o máis importante, señor director, ¡que 
xogamos ao fútbol con latas!  ¿Isto non ten 
remedio?    
                                                                                            
Alejandro Corbacho Rodríguez  e Marcos 
Iglesias Pérez  2º eso A…. 
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¡Mamá, quero ser artista! 
 
 
Iso foi o que deberon de dicirlle ós seus 
pais os alumnos do I.B. Castelao no 
pasado setembro cando deron  
comezo as clases de teatro no instituto. 
 
Baixo a tutela de dous xoves actores cunha 
máis que  notable experiencia sobre as 
táboas: Juan Lois  e Daniel Lorenzo, 13 
alumnos do centro, de entre 15 e 18 anos, 
emprenderon unha instrutiva e, por qué 
non dicilo, tamén divertida inmersión no 
mundo do teatro. 
 
O grupo está formado por xoves cheos de 
entusiasmo e desexosos de aprender, 
algúns con certa experiencia no mundo 
interpretativo mentres que outros 
endexamais subiran a un escenario. Este 
aspecto non foi un impedimento á hora de 
comezar a traballar. A base de exercicios 
de improvisación, modulación, 
vocalización, expresión corporal e 
confianza, (entre outros), e grazas á 
adicación posta por tódolos alumnos, 
conseguimos conformar un bo ambiente de 
compañeirismo, incluso amizade e 
potenciar o talento interpretativo dos 
xoves. 
 
A día de hoxe xa non podemos contar coa 
axuda dun dos profesores, o cal por 
motivos de traballo non tivo máis opción 
que deixar o grupo en mans do seu 
compañeiro (Juan Lois), pero non por iso 
freou o desenvolvemento do grupo, ó 
contrario, os exercicios intensificáronse 
centrándose nos aspectos que máis 
atención precisan (vexase, por exemplo, a 
improvisación ou o traballo coral). 
 
A comezos de ano empezamos a pensar 
nas posibles obras a interpretar o día das 
Letras Galegas, e ó final do curso. 
Barallamos diferentes posibilidades, e 
finalmente optamos por traballar en dúas 
pezas diferentes: con vista ó 16 de maio, e  

co obxecto de homenaxear “teatralmente” 
á poetisa María Mariño, o grupo levará a  
cabo unha posta en escena interpretativa 
da vida da xa citada autora. Será un breve 
paseo pola súa biografía dividido en 9  
cadros, e entre eles, dous poemas da 
escritora serán recitados no salón de actos.  
Por outra banda, e pensando na fin de 
curso, optouse por unha comedia do 
famoso escritor e director norteamericano 
Woody Allen chamada Zeus que presenta 
a dous homes na Grecia antiga, 
deliberando acerca de cómo representar 
unha obra teatral con resultados 
imprevistos… 
Unha obra con carácter, (¿¡que obra 
podería ter máis carácter que unha de 
Woody Allen!?)  e que sen dúbida 
conseguirá facervos rir a gargalladas 
durante un bo rato. Fiádevos de min, ¡vai 
gustarvos! 
 Ata entón, que será por mediados-finais 
de xuño (pegaranse carteis nos taboleiros) 
debe continuar o duro traballo por parte de 
profesor e alumnos e, sen dúbida, os 
resultados de tan dura aplicación ó longo 
do ano, veranse reflictidos sobre o 
escenario. 
 
¡Non vola perdades! 
                   Adriana P. Rossignoli  2º Bac 
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                      AS FACETAS OCULTAS DOS PROFESORES 
 
 
 
 
 ¿Que haberá detrás dun profesor tan intrigante como Jacinto Barreiro? Todos 
sabemos que falar, fala moito… pero ¿que oculta? 
      Dende a redacción desta revista  achegámonos a este amante das letras e do 
deporte para coñecelo un pouco mellor. ¿Haberá sorpresas? 

 
- ¿Nome completo e idade? 
- Jacinto Barreiro Rodríguez... 
- ¿Cantos anos levas exercendo de profesor? 
- Dende 1972 ou sexa que… 34 anos. 
- ¿Tes traballado en centros públicos ou privados? 
Un privado, outro “semiprivado”, máis ou menos como o que son agora centros 
concertados, subvencionados, e outro público, este. 
- ¿Botáronte dalgún centro? ¿Por que? 
- Si. Por comunista (risas), iso foi o que me 
dixeron. Porque non estaba de acordo con 
cómo levaban as cousas e entón fun crítico 
coa dirección  e co funcionamento do centro, 
dende o punto de vista ideolóxico e sobre 
todo dende o punto de vista didáctico. 
- ¿Eras bo estudiante de mozo? 
- Regular… normal, si…aprobaba. 
-¿Cal consideras a túa maior virtude? 
- Non sei… quizais a tolerancia. 
- ¿E o maior defecto? 
- Tampouco o sei… quizais o egocentrismo. 
- ¿Que cambiarías de ti? 
- Nun principio nada. 
- ¿Que tes en contra dos exames? 
- Todo (risas). Podería escribir un libro 
sobre iso, pero o fundamental é que é un tipo 
de aprendizaxe moi pouco didáctico, contribúe a que os estudantes teñan moitos 
vicios nos estudos. 
- ¿Que cambiarías do actual sistema educativo? 
- Case todo. Parto de que o sistema educativo, non é tal, é dicir, está feito non para 
educar, senón para resolver problemas sociais, políticos, económicos, pero non  
para educar, ou sexa, o fin do sistema educativo non é o que tería que ser.  
Realmente está feito para resolver  problemas económicos, sociais, por exemplo, o  
de que no haxa rapaces polas rúas, que as familias poidan ir  traballar… Entón se 
trata de que estean aquí todo o día, e cantas máis horas mellor… Habería que 
cambiar todo, empezando xa pola duración das clases, polo número de clases,  de 
materias, polas horas que están repartidas a cada materia, pola programación… 
tería que poñelo “patas arriba”. 
- ¿Considéraste radical? 



COUSAS DO CASTELAO 
 

7

 
 
- Si, radical no sentido de que trato de acabar cos problemas pola raíz, o que é o 
significado literal da palabra radical. 
- Ademais de dar clase no instituto tes outras ocupacións, ¿cales son? 
- Fútbol, son adestrador de fútbol dende o ano 1980. 
- ¿Qué aporta o deporte á túa vida persoal? 
- Unha paixón. É un complemento ás clases, complétame, as clases  complétanme 
no  fútbol, e o fútbol  complétame nas clases. Vénme moi ben. 
- ¿Como compatibilizas a práctica dun deporte en ocasións violento e 
agresivo co labor educativo? 
- Non é que sexa tan agresivo. É un deporte moi bonito, porque é dunha 
extraordinaria riqueza, moi variado. O fútbol incluso axúdame a solucionar 
problemas que se me presentan na vida. Porque o fútbol é como a vida. 
- ¿Que che aporta a convivencia coa xente nova? 
- Sempre te enriquece, a xente nova contaxia xuventude, polo tanto iso significa 
enriquecerte e manterte sempre máis novo. 
- ¿É verdade que se nota tanto o cambio xeracional como adoitan dicir os 
adultos, que somos tan diferentes os rapaces de agora aos de hai 20 anos? 
- Si. Hai un cambio bastante radical, porque cambiou moito a sociedade. Nos 
últimos anos houbo unha serie de avances tecnolóxicos que fixeron que a 
sociedade cambiase moito e se fixera máis individualista aínda do que era. 
Tódolos cambios que se producen nunha sociedade capitalista, o que están 
contribuíndo é ó illamento do individuo. Iso é o que buscan. 
- ¿Que música che gusta? 
- Toda. Clásica, o rock, o jazz… toda. 
- ¿Se tiveses que elixir un grupo e un músico?  
- Un grupo, Os Beatles. E un músico diría que Beethoven ou Bach, por exemplo. 
- ¿Cal é o teu libro favorito? 
- O Quixote. O Quixote é como a vida, todo o que poidas ler no Quixote é a vida, 
é un libro incontestable, non podes ir contra o Quíxote. É impensable que a alguén 
non lle guste o Quixote. 
- ¿Prosa ou poesía? 
- Ambas. Houbo unha época na que me gustou máis a prosa, pero agora gústame 
máis a poesía. 
- ¿Cómo te describirías ideoloxicamente? 
- É complicado… máis ou menos … republicano, marxista, son un tío de 
esquerdas. Eu… hai dous valores que teño moi en conta na xente: a tolerancia e o 
sentido do humor… Son tolerante, teño sentido do humor... e non sei que máis 
dicirche… dáme un pouco de vergoña definirme a min mesmo. 
- Considéraste radical… ¿Ata que punto defenderías as túas ideas? 
- Ata o final. Renunciaría a todo. Ata o final.                                                                    
 
 
                                                            Adriana P. Rossignoli 2º Bac 
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        ADIVIÑA QUE PROFE O DIXO 
 

          
 
 
(Solucións na páxina 46) 
 

 
 
 
 
 

Aquí hay un 
canibalismo total 
y destrozaron el 
trípode 1 

Ti andas 
desaparecida
…¡Missing! 
2

Ao que fale 
primeiro 
rómpolle un 
brazo 5 

No me toméis el 
cabello….4 

Mirade que 
vós sodes os 
oviños e eu 
teño a tixola 
polo mango 3 

Un cabalo subido a un 
grelo…¡como na Praza de 
España! 9 

Ti véndeste 
por un 
biscoito 
seco…7 

Todos sabemos diferenciar entre 
o que é realidade e o que é 
ficción…bueno, vai ti saber… 6 
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                                                          Raquel Pérez Paz/ Noelia Martínez Lago 2º Bac A 
 
___________________              ____________________               _________________ 
 
 
 
 
 

AS FACETAS OCULTAS DOS COMPAÑEIROS 
 
 
 
 
 
 

                             As Facetas de Marcos 
 
 

Un día ao saír do instituto, cadroume a sorte de manter unha entretida conversa co 
meu amigo Marcos Filgueira, de 3º da ESO, na que, por casualidade, mostroume 
unha poesía que fixera o día anterior no seu tempo libre. 

Daquela non coñecía moito a Marcos, polo que quedei abraiada pola facilidade que 
nel observei para expresa-los seus sentimentos a través do papel, e decidín 
entrevistalo, xa que estaba na certeza de que non ía se-lo único que me ía sorprender 
del. 

Marcos ten dezasete anos de idade e estuda no noso instituto cursando 3º da ESO. É 
un rapaz moi alegre e amable que inspira confianza e madurez en moitas ocasións; 
interésase pola cultura e sempre está a investigar cousas novas: 

- Marcos, ¿gústache a poesía? 

En esta clase se me 
va el tiempo en 
chorizos…10 

Vou dicir un 
taco…¡coño! 8 

Os dedicáis a 
perder el tiempo 
entre el humo del 
alcohol 11 
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- Si, gústame moito escribir poesía de amor. 
- ¿A que idade comezaches a compoñer? 

    - Aos quince anos, empecei a escribi-lo que sentía; ademais non me custa traballo 
rima-las palabras. 

- ¿En que te inspiras? 
- Inspíranme moito os sorrisos, e ver a alguén durmido proporcióname moita paz. 

Ás veces invento personaxes aos que lles dedico os meus poemas, outras veces son 
para xente real. 

-¿Que outras cousas che gusta facer? 
- Tamén compoño cancións con guitarra, intento que me saian o mellor posible; 

gústame moito a xeografía, saber onde vivo e cales son os elementos que me rodean; a 
mitoloxía e os contos, coma “Xoana de Arco” ou “O Príncipe e o Mendigo”. 

-¿Que queres facer cando remates os estudos? 
- Non o teño claro, gustaríame formar un grupo musical. 
-Moitas grazas, Marcos. 
 
 
 
                                                                 Raquel  Pérez Paz   2º Bach. A 
 

  
                      
 
                                 EL AMOR ES UNA CIENCIA 
 

 
 
Cuando pienso en ti, Amor, me haces 
feliz,  
no sabes lo bonito que es cuando te 
veo, cuando te miro, cuando admiro 
tu belleza, tu hermosura y tu encanto. 
 
Eres la persona más linda, encantadora, simpática 
y la más guapa. 

 
                                                           Yo estoy triste cuando tú estás triste, 
                                                           Yo estoy feliz cuando tú estás feliz, 
                                                           Yo estoy contento cuando tú estás contento. 
                                                            Me haces la persona más feliz del mundo, 
                                                           Y el chico más orgulloso de conocerte. 
 
                                                                        Marcos Filgueira Barreiro                                                      
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  CÉSAR,UN CAMPIÓN 
 
       Nesta entrevista imos coñecer unha faceta oculta do noso compañeiro César Martínez 
Sanjuán, que se dedica a gañar campionatos de boxeo. Así que recordade este nome porque 
dentro dun tempo será un deportista tan coñecido coma Rafa Nadal ou Pau Gasol. Ademais é 
unha belísima persoa  e o amigo que todos queremos ter. Así que aquí comezamos coas 
preguntas:      
 - ¿Con que idade comezaches neste deporte? 
 - Ós 15 anos, sempre me gustou o boxeo. Pedinlle a miña nai cando tiña 13, mais non me  
deixou, polo que con 15 anos apunteime a un ximnasio sen que ela o soubese. 
- ¿Cando empezaches a pelexar? 
- Pois tiña 16 anos. Para poder facelo necesitaba un permiso da miña nai, e cando levaba 6 
meses metido no boxeo o meu adestrador presionoume un pouquiño para que llo dixera, e 
cando o soubo non paraba de chorar e de tentar matarme.   (Isto cóntanolo César entre risas.) 
- ¿Cantas horas dedicas ó día ó deporte? 
- Ó boxeo acostumo adicarlle como mínimo unhas dúas horas, mais tamén  practico outros 
deportes e ocúpanme bastante tempo. Ultimamente estiven meditando moito e sei que se quero 
ser o mellor teño que decantarme por un. O meu adestrador dime sempre “Estudante de todo, 
mestre de nada” e nisto doulle a razón e a min, a verdade, estar dentro dun ring é o que me 
enche máis. 
- ¿Que opina a túa familia disto?  
-  Non lles gusta que leve golpes, 
mais a min isto encántame e como 
eu o respectaría, quero que os 
demais o respecten. De todas 
maneiras cada vez respéctano máis 
porque me esforzo moito e non o 
fago pola parvada de ´son 
boxeador`, senón que o tomo moi 
en serio. Os meus dous irmáns 
xunto cos meus amigos son os que 
máis me apoian, ademais do meu 
adestrador, claro está. 
- E os estudos, ¿que tal os levas? 
-Buff…. esta pregunta sáltoa. 
(Respondía cun sorriso, coma 
sempre). Ben, pois a verdade van 
mal, estou en 2º de Bacharelato e  
hai que ´adestrarse` día a día para 
aprobar e sei que teño que ter uns 
estudos, o deporte é unha pequena 
época na vida e a min o que vai 
darme de comer no futuro é un bo 
traballo. Isto é o que me di a miña 
cabeza, mais o meu corazón pídeme que loite e que intente chegar a ser un crack do boxeo. 
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- Despois dos deportes e de estudar, ¿quédache moito tempo libre? 
- A verdade é que non. Sempre teño un pouco máis de dúas horas o día que normalmente utilizo 
para descansar e ir a tope a adestrar, ás 6 estou no ximnasio e ata as 11 no aparezo na casa. 
Nestes deportes de contacto tes que privarte de cousas, ás veces non nego que pense cando miro 
á xente pola rúa algo coma `¿Por que  me gustará este deporte?´, é que isto é un deporte 
individual e aí enriba ninguén vai axudarte se estás cansado, ninguén se vai mover por ti se vas 
mal preparado para pelexar e se te atopas  cun crack tes que ter unha moi boa preparación para 
gañarlle ou para non levar `un bo vacile´. Aínda así, os sábados pola tarde-noite e os domingos 
teño tempo para os meus amigo e familia. 
- ¿No boxeo protéxenvos ben? 
- En amateur usamos guantes cunha boa cámara de aire e un casco que nos pretexe a cabeza 
moi ben. Referente ós profesionais, os que pelexan  sen camiseta e sen casco, os que son uns 
macarras  sono antes e despois da carreira deportiva. Macarras hainos en tódolos deportes, 
aínda que iso de que estamos tolos é máis unha lenda urbana, eu son moi extrovertido pero 
porque o fun sempre, as miñas ideas seguen sendo as mesmas, e o que é chulo seguirá sendo 
chulo e así é todo. Este é un deporte moi nobre e molesta que haxa críticas por parte dalgúns 
para afundilo cando, coma xa dixen antes, require moita constancia e sacrificio. 
- ¿Que títulos tes e cal foi o máis duro de conseguir? 
- Son campión de España cadete e bronce junior en Boxeo; en Full Contact son campión 
absoluto 2006 e 2007. Ningunha competición foi fácil, pero na que máis aprendín foi en junior 
de boxeo cando cheguei ás semifinais e perdín co campión de España que pertence á selección 
española. Levaba 4 pelexas e o meu rival máis de 25, pero aínda así dino todo, gañoume porque 
era mellor pero dino todo e esa pelexa axudoume a me mentalizar e corrixir moitos defectos. 
Este ano teño en mente arrasar nese campionato estea quen estea. Devezo por que  me vaia ben, 
porque vai ser moi duro.  
 
     O noso campión despediuse dicindo: “Ben, un saúdo para todo o instituto e  en especial a 
Alfonso, o profesor de Educación Física, que aínda que parece que só  se enfada, preocúpase 
moito polo benestar dos alumnos do centro, e como a min me axudou e agora xa non me dá 
clase, pois agradecerllo non é ir de pelota. Un abrazo a todos.”  
 
 
 
                                                                                       Nerea Valmaseda  2º Bach D 
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                  Cando cheguei ao “Castelao” 

 
      ...Quero contarlles que o seu país é moi bonito, pero que eu non son de Vigo.  
Os meus parentes vivían aquí pero durante o período de Franco, como xa non podían 
estar tranquilos,  decidiron marchar para Sudamérica.  

      E agora eu formo parte do regreso. Nós viñemos para España porque a maioría 
dos países sudamericanos están moi mal economicamente.  
 
    Dende entón estou aquí,  nun país que é moi diferente ao meu, e estraño todo o 
que tiña antes e agora xa non teño. Pero non falo das cousas materiais, falo das 
cousas sentimentais, do corazón.   
     Foi moi difícil para o min darme conta de que xa non estaba en Uruguai e que 
estaba aquí e que toda a miña vida quedara no outro hemisferio.  
O paso do tempo foi axudándome  a que me gustasen estas terras. Pero había algo 
que non me cadraba  moi ben e eran os meus compañeiros.  
      Eu non sei moi ben por que, se por que falo diferente ou por que teño outros 
costumes. Pero os primeiros días non me falaba ninguén, teño que confesar que 
sentín como que me rexeitaban, como que era doutro planeta, e sentinme moi mal, 

moi soa. Nun mundo distinto pero con 
persoas iguais ca min.  
Entón, agora estou aquí tratando de estar 
ben e de afacerme a que as cousas son así 
e que tal vez non cambien.  
Actualmente na clase as cousas están un 
pouco mellor, pero en realidade só falo 
cun mozo que é moi bo. El non sabe que é 
moi importante para min, porque  me 
escoita e porque lle importa falar comigo. 
Penso que talvez teño que afacerme a que 
isto é así e que é moi probable que 

ninguén saiba o que eu sinto.  
      Así que, se cadra, todos estamos no noso mundo e se pensamos un pouquiño no 
que nos rodea, só cun pouco de vontade podemos axudar a alguén coma  min,  xa 
que  me gustou que me axudasen.  
      Por iso espero que quen lea isto, que se cadra descoñece o que é ser emigrante, 
mire un pouco mais cara ao seu ao redor e que faga que ese novo compañeiro sexa 
un máis entre todos, porque iso é o que somos.                                

 

      

                                                                                        B.H. 
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LENDAS GALEGAS 
 
 
 

Poucos reinos hai no mundo que acollan nos seus seos tanta tradición como Galicia, 
pobo lendario, vello, que non deixa de sorprender a calquera viaxante, por anos que 
enriba teña, cando o noso pobo lle dá a coñecer o seu pasado. 

Existen numerosas lendas de carácter popular, pasando polas máis famosas como a 
da Santa Compaña, ou as Meigas, que todos sabemos que “habelas, hainas”,  e que 
aportan ese toque máxico que sempre caracterizou a cultura de Galicia. 

Así se di: “De noite andan as almas, guiadas por un anxo enfermo e triste. Cando 
albora,  outro anxo fermoso  vai empurrando ás sombras e foxen os malos espíritos”. 

A Santa Compaña está formada por ánimas que van en dúas fileiras, envoltas en 
sudarios, coas mans frías e os pés descalzos. Cada fantasma porta unha luz, invisible, 
só un forte fedor a cera e un lixeiro vento son os sinais de que está pasando a lexión 

de espectros. Á fronte vai un espectro de 
tamaño maior, A Estadea.   Ás  veces levan un 
ataúde onde vai un familiar do que presencia o 
paso… este non tardará en morrer. 

Pode suceder que o que atope o paso a altas 
horas da noite se vexa na obriga de seguir o 
cortexo portando unha cruz e un caldeiro. Este 
pode transmitir a súa empresa se nunha das 
excursións atopa a outra persoa. Dálle a cruz e 
o caldeiro e queda libre, cumprindo o seu 

emprego  de desafortunado viaxante. 
 
   Por outra banda atopamos ás sempre temidas pero famosas meigas. Son mulleres 

adoradoras do Diaño,  que maldicen ás xentes cos seus ritos. Representan o mal para o 
pobo, o pecado, o daniño…feito polo cal se diferencian das fadas. Están 
caracterizadas pola vellez, acrecentada pola dureza, a crueldade e a vinganza. Polo 
xeral, as xentes sinxelas rexéitanas, aínda que tamén as buscan, cando con ensalmos, 
acoden a elas para curar algunha dor ou indagar no porvir.  

Para escorrentalas podemos levar a cabo unha serie de ritos 
que nos preveñen da súa presenza:  Gardar no fogar 
unha ferradura de cabalo, levar consigo un allo ou unha castaña 
pilonga, un colar de cunchas no pescozo ou ter aos pés do 
leito un pouco de terra bendita do camposanto, 
sal, ou unhas tesoiras abertas.  
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Por último, presento a un dos seres da mitoloxía galega 
contemporánea máis temido pola xente e tamén polos 
animais: O Chupacabras. Hai moitísimas versións sobre 
o aspecto deste arquetipo mitolóxico. A maioría dos que 
afirman ser testemuñas das súas aparicións  descríbeno 
coma un morcego xigante, co fociño alongado que ao 
sentirse atacado abre as súas ás e voa ata as copas das 

árbores. Din que se viu voar a sitios onde abundan os cerros e as covas. É un animal 
nocturno, adaptado á escuridade, sumamente forte; en cada matanza acaba con varios 
animais,  inmobilízaos e masacra sen posibilidade de reacción ningunha, posúe un 
gran canino ou tubo polo que extrae o sangue ás súas vítimas, tamén ten garras coas 
que as rabuña  e a isto agregamos que é un ente peludo. 

Esta foto  é unha proba da súa existencia. 
 
Demostro así, aínda que esta información sexa sucinta, a enorme riqueza que posúe 

Galicia no seu ámbito cultural, rodeada de misterios que aínda quedan por despexar. 
 

                                                                             Raquel  Pérez Paz   2º Bac.  A    
                                  ________________         ________________________                 
 
      
 
                                                            
 
        A MATANZA DO PORCO EN PARAVEDRA (ARBO)       
 
                           Para  a  matanza do porco fan falla varias cousas: 
 
1º Un día frío e a poder ser chuvioso. 
2º Unha adega.  
3º Bastante xente. 
4º Unha fin de semana libre.  
 

 
 
   A matanza do porco faise pola mañá 
e moi cedo. 
Un dos homes ten que cravarlle o 
coitelo na xugular, os demais sacan o 
porco da corte e amárrano ben, logo 
sóbeno ao banco e........ ¡morte ao 
porco! 
 
  O frío é moi importante por unha  
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simple razón: porque conserva os xamóns e o touciño máis frescos e tardan máis en 
apodrecer. 
 
      Inda que non o pareza, a fin de semana  é moi importante, porque non chega con 
ter libre o día que se mata o porco, senón que tamén fai falla o día seguinte para poder 
picar a carne, facer os chourizos, separar a carne do touciño, botarlle pemento en po...  
   Meus avós mataron o día  16 de decembro e ao día seguinte  picaron a carne e 
separárona coa axuda dos meus tíos e mais os meus pais.   
 
   A matanza comezou  ás 9:00h da mañá por culpa do retraso dalgúns dos meus tíos. 
Cando deron chegado todos, baixamos á corte e os homes quitaron o primeiro porco; 
rapidamente baixou unha muller, que neste caso era unha das miñas tías. Meu tío 
Píntelos colleu o coitelo, e mentres os demais amarraban ben o porco, el localizaba a 
vea pola que había que cravarlle o coitelo. Cando amarraron dunha vez por todas o 
porco, meu tío Píntelos deulle unha palmada ao porco onde tiña que cravarlle o 
coitelo e miña tía cunha barrela embaixo collía o sangue para facer as filloas. O porco 
chiaba dunha maneira extravagante, o pobre do can pequeno, que non tiña máis dun 
mes, estaba moi asustado; á parte era amigo do porco, por esa razón tíveno que sacar 
de alí. O mesmo fixeron cos outros dos porcos, só que o terceiro, último e derradeiro 
non quería saír da corte e inda por riba cando o sacaron case tira os meus tíos, e iso 
que eran 12 amarrando. 
   Cando os mataron todos, comezaron a facer lume coas xestas, e logo cubriron os 
porcos con elas. Puxeron xesta porque arde moi ben e con moita facilidade; queiman 
os porcos para que non teñan pelos. Cando remataron, laváronos para que non 
estiveran sucios e logo..... á adega. 

 
 
 
   Na adega ábrese o porco e quítanselle 
as tripas para logo ilas lavar e facer os 
chourizos. Cando o porco está aberto e 
sen tripas déixase na adega e vaise 
comer. Cando xa se comeu e se tomou a 
sobremesa, xógase ás cartas mentres se 
toma un bo viño da túa colleita, logo 
vólvese á adega. 

 
   Os homes na adega o primeiro que fan é separar as febras para podelas tomar de 
merenda, logo cortan e separan as partes do porco, por exemplo, a cabeza das 
costelas. 
   Cando todo está separado sálgase cunha cebola; a cebola fai falla para que a carne 
do porco colla ben o sal. 
   Ao día  seguinte, pícase a carne para facer os chourizos. Unha vez feitos póñense a 
afumalos na cociña. Tamén se fai a carroleira para podela comer. O día da matanza é 
moi esgotador, e sobre todo para as mulleres, que teñen que limpar a louza.   

 
Sheila Vázquez Álvarez   1º ESO B 
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                             E  ASÍ A FAN EN FRANCIA 
 

 
 
“ —Impresionantes… 
—Hoxe mátanse dous porcos. Parvos non son, porque esta mañá non lles 
deron de comer e saben que lles chegou a hora... Chéirano... Mira, mira, velaí 
vén o primeiro... ¿Tes o bloc? 
—Si, si... 
Camille non puido evitar un sobresalto. Non lle parecía tan gordo... 

      Arrastrárono cara á eira. Gastón bateulle cunha moca, deitárono nun banco, 
atárono a toda velocidade coa cabeza colgando. Ata aquí, pase, porque o 
animal estaba un pouco grogui, mais cando o matachín lle espetou o coitelo 
na carótida, foi un horror. En vez de matalo foi coma se o espertase. Todos os 
homes se botaron a el. O animal cichaba sangue a golfaróns. Unha vella 
púxolle debaixo unha pota para recollelo e arremangouse para remexelo. Sen 
culler nin nada, coa man. Agg. Mais iso tampouco non era o peor, o 
insoportable era oír o animal... Como berraba e berraba sen parar... Canto 
máis se desangraba máis berraba, e, canto máis berraba, menos se parecía 
aquilo ao grito dun animal... Era case humano. Estertores, súplicas... Camille 
agarrábase ao seu caderno e os demais, os que coñecían de memoria todo o 
estarivel tampouco non parecían moi enteiros... ¡Veña!, outra copiña para dar-
se valor... 

      Camille, que non era ningunha parva, contívose e non fixo ningún 
comentario estúpido. Para ela, o peor estaba por chegar. Para ela, o peor non 
era a morte en si. Non, despois de todo, a vida era así, pero o que lle pareceu 
máis cruel foi cando trouxeron o segundo porco... Que dixeran dela o que lles 
petase: antropomorfismo, mexericas, ou o que quixeran, tanto lle tiña, pero 
custoulle conter a emoción. Porque o outro porco, que o escoitara todo, sabía 
o que tal acababa de sufrir o seu compañeiro, e non agardou a que lle 
espetaran o coitelo para berrar coma un descosido. Ben, coma un descosido 
é unha expresión estúpida, berrando como o que era: un porco degolado... 

      Pasáronlles o soprete polo corpo e espallouse un cheiro a porco queimado. 
Esta expresión si que vén ao pelo, se se pode dicir así. Despois raspáronlles a 
pel cun brus rarísimo: unha táboa de madeira enriba da cal cravuñaran unhas 
chapas de cervexa dadas volta. 
      O matachín empezou a despezar o cocho e Camille colocouse detrás do 
banco da matanza para non perder ningún xesto. Franck estaba encantado. 
—¿E iso de aí que é? 
—¿O que? 
—Esa especie de bóla transparente e toda viscosa. 
—¡Ah! Esa vincha é a vexiga... Normalmente non está tan chea... E a el 
moléstalle para traballar… 
      Camille agachouse para mirala. Estaba fascinada. (…) 
—¿Onde vas? 
—A polos meus tarecos... Vai para dentro que entrarás en calor... 

     Atopounas a todas na cociña. Unha ringleira de alegres amas de casa 
armadas de táboas de madeira e coitelos. 
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—¡Achégate aquí! —berrou Jeannine—. A ver, Lucienne, faille sitio onda a 
estufa... Señoras, preséntovos a amiga de Franck, xa sabedes, é a rapariga que 
vos dixen... A que tivemos que resucitar onte á noite... Veña, vente sentar 
connosco, filla... 

      O arrecendo do café mesturábase co da tripallada quente e todas eran a rir 
e a parolar... Un auténtico galiñeiro. 

—¿Podo botar unha man? —preguntou Camille. 
Explicáronlle cómo cortar a carne en anaquiños. 
—¿E que se fai con ela? 
Contestaron todas ao tempo: 
—¡Chourizos! ¡Salchichas! ¡Androias! ¡Patés! ¡Roxóns! 
—¿E que fai vostede con ese cepillo de dentes? —preguntou Camille 
inclinándose cara á súa vecina. 
—Limpar as tripas... 
Puaggg. 
—¿E logo Franck? 
—Franck vainos facer todas as coceduras... A cachucha, o rabo, as orella... as 
morcillas, as androias e mais o verde... 
—¿E que é o verde? 
—O fresco: o fígado, os riles... 
Repuaggg. 
Eh... quedaramos en que o choio de nutricionista en plan Saber vivir non 
empezaba ata martes, ¿non si? 
                                                     
                                                Anna Gavalda,  Xuntos e mais nada, Ed. Xerais 
                         __________________             ______________________ 

 
 
 
 
 

CINE E LITERATURA, ¿INIMIGOS Á FORZA? 
 

 Cóntanse por centos as obras literarias que teñen sufrido unha adaptación 
cinematográfica, dende os clásicos de Shakespeare  Otelo, Hamlet, Romeo e Xulieta… 
ata a obra mestra de Dahl  Charlie e a fábrica de chocolate. A raíz deste tema non 
cabe dúbida que teñen xurdido “discusións de sobremesa”, críticas nos diarios, 
debates nos foros… ¿vela no cine ou ler a novela?, ¿reflicte á perfección o texto 
literario? Por outra parte, ¿acaso é a súa obriga facelo? ¿Onde queda a orixinalidade 
do autor? ¿e a honra do escritor? Analicemos dúas destas adaptacións 
cinematográficas e valoremos distintas opinións acerca delas: 
 

O NOME DA ROSA 
 

Asasinatos nunha abadía dos Alpes Italianos no inverno de 
1327, o monxe Guillermo de Baskerville e mailo seu pupilo Adso  
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vense na obriga de investigar pola súa conta estes misteriosos acontecementos que 
para moitos dos abades eran símbolos do apocalipse e da próxima chegada da fin do 
mundo. 
           Esta apaixonante novela é froito do xenio de la literatura Umberto Eco e foi 
publicada en 1980. Apenas seis anos máis tarde saía á luz a película do mesmo título, 
dirixida por Jean-Jacques Annaud e interpretada por Sean Connery sendo un gran 
éxito de despacho e acadando numerosos premios cinematográficos. 
 En canto á adaptación, que é o que estamos a tratar, cabe dicir que O nome da 
rosa é considerada unha das mellores adaptacións literarias ó cine da historia. 
Axústase ó argumento da novela, mantén o clima creado polo escritor e consegue o 
afago de crítica, público, e do propio Umberto Eco. Velaquí algunhas críticas: 
 
      “O director Jean Jacques Annaud afrontou o díficil reto que supón levar ó cine o 
coñecido "best seller" de Umberto Eco  O nome da rosa. A complexidade que de por 
si entraña a adaptación cinematográfica de textos literarios multiplícase nesta ocasión 
ó estar ante unha novela ateigada de referencias filosóficas, históricas e literarias, e na 
que ademais os libros son verdadeiros protagonistas da historia. Para saír airoso da 
empresa, o director rodeouse dun numeroso equipo de guionistas, entre os que se 
atopaba o propio Eco, e contou cos medios propios dunha gran superprodución. 
      Annaud presenta o filme como unha intriga detectivesca, e sérvese principalmente 
da montaxe para crear o desexado clima de suspense. Estamos, en liñas xerais ante 
unha adaptación máis que notable, pese a que o guión traizoe por momentos o 
desenvolvemento argumental do texto de Eco, e non chegue a captar totalmente a súa 
esencia filosófica. Como non podía ser menos neste tipo de producións, os aspectos 
técnicos están moi coidados, dende a fotografía ata a posta en escena, sobresaíndo 
desta última a suntuosa recreación da abadía onde se desenvolve a historia. 
   Unha gran película á altura dunha gran novela”. 
 
      “Unha das mellores adaptacións da literatura ó cine. Soberbia a súa ambientación, 
soberbias todas as interpretacións (destacando por enriba de todas a dun gran Sean 
Connery), soberbia a banda sonora, soberbias as traducións e voces... É dicir, cústame 
atoparlle un só “pero” a esta obra que, dito sexa de paso, é de difícil adaptación dado 
o nivel que adquire o seu “Best séller”. 
 
      Se liches o libro, vai vela. Se a tes visto, non dubides en ler o libro. Se non 
fixestes ningunha das dúas cousas, ¿a que agardas? Se fixeches ambas, 
entenderasme!! 
 
 
 
 
 
 

O PERFUME  
 

 Atopámonos de novo cunha historia de crimes e intriga, situada, esta vez, na 
Francia do século XVIII. Jean-Baptiste Grenouille relátanos en primeira persoa como 
a estraña facultade olfactiva, a maior sensibilidade xamais coñecida cara ó mundo dos  
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olores lévao a cometer unha serie de terribles asasinatos na procura da clave para 
conservar a esencia dos corpos. 
Esta novela histórica pertence ó escritor alemán Patrick 
Süskind e foi publicada tamén na década dos oitenta, máis 
concretamente no ano 1985, acadando un relativo éxito que 
vivirá o seu auxe hoxe en día, cando, grazas ó recente estreno 
da película, volve a situarse no “top ten” das listas de venda 
no noso país. 
 A película, que tamén conserva o título orixinal co 
subtítulo engadido de “Historia dun asasino”, está dirixida 
por Tom Tykwer e protagonizada polo novo Ben Whishaw, e 
ten sido vista por milleiros de espectadores en todo o mundo no pasado ano 2006, 
converténdose á súa vez nunha das dez películas máis vistas de dito ano. 
 A adaptación neste caso, conleva certos riscos que o director soubo asumir, 
entre eles a complexidade de trasmitir a través da pantalla o mundo de esencias e 
perfumes tan afastado do plano audiovisual ó que estamos acostumados, e por outra 
banda, a ambigüidade coa que xoga o novelista ó final da obra, que Tykwert encauzou 
dun xeito un tanto hiperbólico e “de libre interpretación” por parte do público tanto na 
escena da bacanal como na derradeira da película (que non vou desvelar por cuestión 
máis que obvias). Velaí están as opinións: 
 
    “A min non me desgustou a película, quizás porque hai moito que lin a novela e 
lembroume as súas pasaxes máis memorables. Ó principio pensei que, grazas a un 
novo enxeño tecnolóxico, ía poder sentir os olores que estaban a describir conforme 
quedaban ilustrados nas imaxes. Non foi así, obviamente. Pero creo que o director da 
película soubo substituír en boa medida as sensacións transmitidas polas páxinas do 
libro a través da voz do narrador (un narrador que non sobra en absoluto). 
Incomparable ó libro, pero tan suxestiva coma el.” 
  
    “Á hora de ver esta película, as expectativas son diferentes entre: 
- Aqueles que previamente leron o libro 
- Aqueles que non o leron. 
Eu atópome entre os primeiros. 
A min gustoume moito máis o libro cá película, pero supoño que, salvo contadas 
excepcións isto pasa sempre. 
Todos, cando lemos un libro, imaxinámonos as cousas como a nós nos gustaría que 
fosen, e logo cando vén o director da película e nolo cambia, gústanos menos. 
Con isto non quero dicir que a película non me gustara. 
Considero que a ambientación é moi boa, os personaxes están bastante ben 
caracterizados e a película consegue, ata certo punto, manter a atención a pesar da súa 
longa duración.” 
 
 
           Adriana P. Rossignoli 2º Bac 
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      "Oficialmente" márcase o nacemento do rock and roll coa gravación That's all right, de 
Elvis Presley. O feito de considerar a Elvis como o creador, principal promotor e Rei do rock, 
ten moito que ver coa súa personalidade, coa súa voz, co seu carisma e co que desde un inicio 
representou non só para a música senón para a cultura popular de entón, rompendo esquemas 
e trasgredindo tradicións morais e de conduta. Pero non todo na década dos 50 virou en torno 
a Elvis, pois o rock and roll viu nacer outras figuras importantes e trascendentais. Dentro desa 
lista, que podería ser moi longa, destacan personaxes básicos coma Chuck Berry, Buddy 
Holly, Jerry Le Lewis, , Roy Orbison, entre moitos outros. 
 
        O auxe desta primeira xeración do rock and roll deuse cara a 1956-57, e sería o mesmo 
Elvis o que marcaría a súa decadencia cando en 1958 se enrolou no exército dos Estados 
Unidos, onde permanecería ata 1960. Logo da decadencia dos primeiros ídolos do rock and 
roll a finais dos anos 50, a estafeta tomárona os artistas de cor, quen a principios dos 60 
puxeron a bailar a todo mundo co seu son Motown, unha celebración de R&B, soul, e funk. 
Entón o mundo enteiro vibrou a ritmo de The Who, The Hollies e, por suposto con  The 
Rolling Stones e The Beatles as dúas bandas máis importantes e influíntes na historia do rock. 
 
      En tanto, en Estados Unidos a resposta chegaría uns anos despois, cando, pasada a metade 
da década, o rock acedo e a psicodelia apoderaríanse da escena e traerían un novo movemento 
ao rock, quizais o máis transcendente e de gran repercusión social e cultural. Logo de que 
Bob Dylan decidise deixar un pouco o folk e electrificar a súa música, unha gran xeración de  
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bandas estadounidenses empezaron a crear un movemento que anos máis tarde desembocaría 
na chamada “nación Woodstock”, un festival de tres días de duración que convocou cerca de 
medio millón de persoas. Desa xeración destacan Jimi Hendrix (considerado como o mellor 
guitarrista de rock de todos os tempos), Janis Joplin, The Doors, e unha serie de grupos 
provenientes principalmente da Costa Oeste dos Estados Unidos. 
 
    Co Festival de Woodstock, realizado en Woodstock, Nova York en 1969, esa xeración do 
"peace and love" viviu o seu momento utópico, o seu punto álxido, pero á vez marcou o inicio 
da fin, que ocorreu meses máis tarde co concerto gratuíto que The Rolling Stones ofreceron 
en Altamount, California, onde un mozo de raza negra foi cruelmente  asasinado pola panda 
dos Hell's Angels, paradoxicamente contratados polos Stones para encargarse da seguridade. 
O soño terminara. 
 
     "O soño terminou". Con esta frase que se inclúe na canción God, de John Lennon, dá 
inicio a década dos anos 70 no rock. Jimi Hendrix e Janis Joplin, dous símbolos da xeración 
dos 60, morren en 1970 por mor dunha sobredose. Nese mesmo ano, Paul McCartney anuncia 
oficialmente a separación de The Beatles, o grupo que, como algunha vez dixo Lennon, era 
case tan popular como Xesucristo. Un ano máis tarde, en 1971, Jim Morrison, cantante de The 
Doors e un dos principais sex symbols da historia do rock, morre tamén de sobredose. 
 
     A cultura neoiorquina de asfalto tivo tamén os seus heroes solitarios. O máis característico, 
Bruce Springsteen, reivindicaba en 1973 os vellos heroes do rock & roll e convertíase na 
grande esperanza branca pola súa fidelidade ás orixes e o seu talento para compor lexítimas 
baladas americanas e vigorosas pezas do rock con textos orixinais. 
 
    O heavy metal, o hard rock e o glam rock apodéranse do gusto das masas ao longo da 
primeira metade da década, con grupos como Deep Purple, Kiss, e por suposto destacar a un 
dos mellores grupos da historia do rock, Queen. 
 
    A década dos 80 iniciase con mortes e separacións. John Lennon, líder e fundador dos 
Beatles, activista político e social é asasinado fóra do seu departamento en Nova York o 8 de 
decembro de 1980. O mundo chórao e Imagine soa en memoria dunha das grandes 
personaxes da música. 
     John Bonham, batería de Led Zeppelin, morre por unha conxestión alcohólica o 25 de 
1980; meses máis tarde, Jimmy Page anuncia a separación do grupo. The Eagles, un dos 
grandes grupos de country-rock dos anos 70 anuncian a súa separación en maio de 1982, din 
que só se reunirán "ata que o inferno se conxele" (cousa que "sucedería" na primavera de 
1994, cando se xuntaron novamente). 
 
    A década dos 80 caracterizouse pola ampla diversidade de música en estilos, propostas, 
formas e estética, grazas ao nacemento de varios subxéneros do rock (new wave, post-punk, 
techno, dark, electrónico, rap, breakdance, dark metal, new romantic...), que se foron 
incorporando á escena ao longo do decenio. Dentro da primeira metade da década destacaría 
un trío británico nado do punk pero que evolucionara e transformara o seu son: The Police, 
que coa súa mestura de rock, reggae e jazz converteuse na mellor banda do mundo, ata que 
se separaron en 1985. Ante a desintegración de The Police quen toman a estafeta son os 
irlandeses de U2, que para finais dos 80 xa se converteron no grupo máis importante de rock 
do mundo. 
 
      Un par de anos antes de que se extinguisen os 80, unha nova banda chegaría a darlle unha 
nova inxección de vitalidade ao rock: Guns N' Roses, que co seu hard rock, a súa aparencia 
entre glam e desaliñada, a personalidade do seu 
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 cantante Axl Rose e o seu disco debut, Apettite for destruction, conquistaron o mundo 
enteiro. 
 
     A finais do 80 empezouse a xestar en Seattle un movemento que musicalmente 
conxuntaba a potencia e fereza do punk e o heavy metal, e ideoloxicamente transmitía unha 
mensaxe de indiferenza, introspección e illamento, ante o que ocorría na sociedade 
estadounidense e no mundo en xeral. Destacaron principalmente dúas bandas: Nirvana, e 
Pearl Jam, pero sería a primeira a que marcaría a toda unha xeración co seu tema Smells like 
teen spirit e o seu disco Nevermind, pero tamén polo seu cantante, Kurt Cobaín, que se 
convertería, no heroe e mártir dese momento ao quitar a vida o 5 de abril de 1994. 
 
     Como resposta, os británicos reviviron aquela vaga de Britpop dos anos 60, a mediados 
da década déronlle un novo sentido e dirección ao rock. Oasis e Blur foron as que 
encabezaron o movemento, pero sería Radiohead o que a finais da década deixara unhas das 
testemuñas máis celebradas artisticamente na historia do rock co seu disco O.K. computer, 
onde conseguiron un admirable equilibrio entre o uso da tecnoloxía co rock na súa forma 
básica. 
 
     A chegada do novo milenio traería consigo outro rexurdimento do rock, con grupos como 
The Strokes, The White Stripes, The Libertines, The Hives, que, retomando elementos 
musicais e estéticos de finais dos anos 70 e principio dos 80, devolveríanlle a simpleza, 
harmonía e actitude que perdera este xénero que desde que naceu estaba destinado a quedar 
por sempre, e que agora aos seus 50 anos de idade demostra que segue sendo un rebelde 
como nos seus mellores anos. 
 
 
 

                                  Laura  Pereira   2º Bac. B 
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ENQUISA         Grease vs. High School Musical 
 
 

  Cursos  participantes: 4º Eso A, B, C e  3º Eso B, C. 
 
     Con esta enquisa intentamos  comprobar a forza e potencia destes  dous musicais, 
un moi coñecido e con moito boom na nosa xeración, e outro,  con máis anos, pero 
que non por iso deixa de ser mellor. Intentamos  coñecer que opinan os  terceiros e 
cuartos da ESO   sobre estes musicais, cal lles parece mellor, e para iso repartiuse 
polas aulas citadas  un folletos onde cada un puntuaba por que lle gustaba, os actores, 
o guión e a música. Cos datos conseguidos, elaborouse a porcentaxe de puntos para 
cada un dos musicais e deu este resultado: 
 

Grease:                                                High School Musical: 
 
                 Actores: 58.7%                                                    Actores: 41.3% 
                 Guión: 58.93%                                                    Guión: 41.07% 
                 Música: 61.2%                                                     Música: 38.8% 
 
 Resaltamos algunhas opinións: 
 
1. Gústame Grease porque  me fai recordar o pasado. 
2. Grease é unha película coa suficiente calidade para facer vibrar os da miña 
xeración,       e vindeiras. 
3. Grease é unha das máis interesantes películas musicalmente falando. 
 
1. HSM gústame porque coas súas cancións a película faise diferente. 
2. HSM gústame porque me fai bailar. 
 
Segundo estes datos: 
     O 59.6% da xente prefire  Grease ante High School Musical, mentres que o 
40.4% discrepa desta opinión. Ao meu parecer e o dos seguidores, Grease, será unha 
película desas que perdurarán para sempre. 
    E para aclarar estas ideas, pedímoslle ao profesor Alberto Cid, que nos contase a 
súa opinión sobre Grease,  e díxonos que era unha película, dende o punto de vista da 
música, moi boa, e que perdura pola súa gran calidade. 
 
  Ao parecer, para os alumnos que participaron na sondaxe  o mellor musical do 
“tempo”, é, sen ninguna dúbida, Grease. 
 
   Agradecemos a  todos os cursos  a súa participación e mais ó profesor Alberto Cid 
pola súa opinión. 

 
                                                       Kevin Alonso Márquez    3º ESO A 
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REFLEXIÓNS DO TABOLEIRO DE 1º DE BACHARELATO D 
 
 

  
      Ola, preséntome: Son o Taboleiro de 1º de bacharelato D. Si, resulta que hai un 
taboleiro, non me estraña que che sorprenda. Sempre estou tan só… 
      O primeiro día de clase estaba emocionado; incluso me puxeron unha especie de 
folla de recoñecemento. Eran unhas tres follas para que os alumnos apuntasen nelas os 
exames. Foi o meu día de gloria. Non confiaban no Encerado, eu xa sabía que non é 
tan bo como parece.  É tan grande, tan verde… pero bórrase con facilidade, as cousas 
nel duran pouco mentres que eu,  pequeno e alaranxado, permito que a xente colgue 
as cousas verdadeiramente importantes. 
       Eu vou gañando importancia, cando o encerado rompeu a xente xa non quería 
escribir nel; entón acordáronse de min. 
  Pero aínda que a xente se acorde de min, pouco a pouco volven esquecerme.  

 Nas follas para anotar 
exames xa ninguén 
escribe; segundo me 
contou a Papeleira, leu 
nun papel que por fin xa 
non quedan máis exames 
e que así poderían pasar 
máis tempo cos seus 
mozos; aínda que o dos 
mozos non importe, o 
dos exames si. Isto indica  
que volveran 
abandonarme. 
    Eu estou contento 
porque podo asistir a 

tódalas clases sen que ninguén me moleste, como estou detrás non estorbo. Aínda que 
non o pareza, eu son un taboleiro estudado; déronme o título de Taboleiro do Ano no 
97 na prestixiosa universidade das Cortizas. 
Pero ese éxito só me durou un ano, ó final rematei nunha tenda de segunda man onde 
me compraron e me levaron a esta clase. 
     Gustaríame ter amigos; hoxe en día teño a foto de oito rapaces do instituto; pero 
non son amigos, simplemente son os candidatos ó Consello Escolar que ninguén 
lembrou descolgar. 
     Xa sei que só conto os meus momentos malos pero é que me dá vergoña contar os 
bos.     O día que gañou Alonso a carreira unhas nenas moi simpáticas colgáronme 
unha bandeira coa súa cara e emocioneime tanto que non lle deixei que me colleran 
unha chatola que tiña na madeira, pero as nenas non se renderon facilmente e o final 
déillela. 
     Quitando eses días as miñas actividades co exterior son nulas.  De luns a venres 
polas mañás véxolle as costas ós rapaces, algunhas  a cara, pero en contadas ocasións. 
Nos recreos coido de que ninguén lles leve as cousas  pero non mo agradecen. 
     O resto dos días pásoos só. Ás veces as señoras da limpeza pásanme un pano 
noxento pola cara e volvo ser laranxa. O peor de todo son as noites e os veráns,  
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sempre tan soíño… Normalmente pola noite teño frío e ninguén se preocupa en 
poñerme uns papeis de periódico colgados para que non me arrefríe, e nos veráns, ás 
veces, collo depresións pero a ninguén parece importarlle. Tódolos anos lles pido  ós 
Reis que me traian unha taboleiriña ben xeitosa pero nunca mo cumpren. 
     Estou pensando en poñerme en folga. Vou coller tódolos papeis que me poñen e 
darllos  á Papeleira, ou iso ou poñerme duro e non permitir que ninguén me colgue 
nada máis. 
     Soamente quero un trato xusto: que os luns, mércores e venres a clase estea cara ó 
Encerado e os martes e xoves cara a min, que me traian unha taboleiriña xeitosiña e 
que me tapen polas noites. 
  Mentres iso non se cumpra non vou permitir que me colguen nada. 
 
Atentamente o enfadadísimo Taboleiro de primeiro D.    
                          
                                                                               María Lorenzo      1º Bach. D 
 
_______________________                                  _______________________ 
 
 
 
 
 
                ¡Alegría!, aquí está o quecemento global 
  
 
      Xa levamos tempo oíndo falar do quecemento global e dos problemas 
que este conleva. Pero é agora cando aparecen as consecuencias. Este é o 
motivo polo que algúns países seguen coa súa política contaminante: “Se 
o facía meu pai, por que non o vou facer eu”. Velaquí  o pensamento 
dalgúns dos nosos gobernantes, aínda que uns, máis modernos eles, coa 
chegada do cine, engadiron aos seus pensamentos novos criterios, como o 
señor George Bush que, moi afeccionado á comedia de época, utiliza o 
lema “¿Por que preocuparme pola posteridade? ¿Fixo ela algo por min ?” 
Grazas aos seus criterios, dende que subiu ao poder aumentou 
notablemente a contaminación nos Estados Unidos, pero a el que máis lle 
dá se non vai  estar aquí e seguro que aínda lle ve vantaxes a isto do 

quecemento global, como poder quentar a comida sen 
necesidade de butano ou electricidade ¡o que 
poderiamos chegar a aforrar! E os incendios que 
arrasarían os bosques ¡que ben!, aforramos os cartos 
para a deforestacion das parcelas das nosas novas 
mansións (ilegais, seguro). 
  
      Esta forma de pensamento é  a que goberna non só  
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nos nosos países senón nas nosas vidas, así que fagamos algo para 
mellorar o noso planeta, nós non estaremos aquí pero sempre habera 
alguén para sufrilo. E os políticos, a eses é mellor deixalos ser felices  
mentres vivan. 
 
                                                   Pablo Díaz Vidal         1º Bac D  
     ____________________                   __________________________                             

 
 

¿SABEMOS O QUE COMEMOS? 
 

   Suponse que na infancia e na adolescencia a nosa alimentación debe ser sa e 
equilibrada: cinco comidas ao día sen ser grandes cantidades, ricas en proteínas, 
vitaminas, hidratos e máis ben baixas en graxas... 
    É irónico que habendo tanta información sobre a alimentación  se vendan nun 
instituto o tipo de alimentos dos que non se debería abusar nestas idades, coma 
as chocolatinas, os bolos e as bebidas con demasiado azucre que son as que os 
rapaces máis consomen, e é así pois ao remate do recreo a máquina esta baleira. 
E vendo isto un deberíase preguntar,"¿Que é o que estou a comer? ¿É san ou 
todo o contrario?... 
     Non o sabemos, e o certo é que a maioría destes produtos son unha bomba 
para o noso organismo, como, por exemplo os Snacks Nestlé: unha soa unidade 
apórtanos o 11 % da nosa enerxía diaria e é ideal para o colesterol e a obesidade.  
O resto dos alimentos seguen as 
mesmas pautas: demasiado 
colesterol, carencia de vitaminas e 
minerais na súa composición, 
moitísimos aditivos...e así 
poderiamos seguir citando todos os 
contras destes produtos. 
   Só queda dicir que debería haber 
moitas outras opcións como froita 
e outras cousas mais sas e 
variadas, e se non xa se sabe o que 
queda: traer o almorzo da casa, que sería o  máis axeitado, pois, polo menos 
saberiamos o que comemos. 

                                               Nair Seoane  1º Bach A 
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                                      AS LÁGRIMAS DE SHIVA 
 
 
    O día 27 de novembro pola tarde  veu un home que coñecía moi ben a historia das 
Lágrimas de Shiva, unha novela de César Mallorquí que lemos na clase. Primeiro 
empezou a falarnos un pouco sobre o que trataba e tamén nos dixo que o libro ía 
dedicado a Wilkie Collins. Despois ía facéndonos preguntas para saber a nosa 
opinión. Máis tarde contounos como eran os medios de comunicación antes e 
comparounos cos de agora. Por exemplo, díxonos que antes se tardaba cinco horas en 
chegar de Vigo á Coruña e que agora só se tarda aproximadamente unha hora e 
cuarto. 
 

 
 
 
   O conferenciante era moi simpático e parecía moi intelixente. Falounos moi ben do 
autor do libro, César Mallorquí, e díxonos que era moi amigable, igual ca el. 
    Ó cabo dun rato falounos das pantasmas e dos  símbolos que había para protexerse 
delas, como por exemplo a cruz. Contounos tamén que a morte estaba relacionada coa 
escuridade e co frío e  a vida  coa luz e a calor.  
 
     Por último, fixo que nós representaramos unha escena que podería supostamente 
suceder despois de dez anos, cando Xabier, o protagonista do libro, e Violeta, a súa 
curmá, se volveran atopar. Rimos moito e pasámolo moi ben. Espero que volvamos 
repetir esta experiencia. 
                                                         Alexandre Pombo Costal 2º ESO 
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FALAMOS CON…. 
 
 
 

… OS NOSOS COMPAÑEIROS 
 
 
       Nestes ultimos anos teñen chegado a Galiza xentes de moitos lugares, en busca 
dunha nova vida, algúns, parentes de galegos de antonte, e outros sen ningunha 
relación. Por isto, no noso cento temos tal diversidade de alumnos procedentes 
doutros lugares e hoxe queremos entrevistar unha compañeira de 3º ESO A, María 
Elena Manes,  unha rapaza italiana que ten 15 anos e aínda que naceu en Vigo, 
marchou moi nova para Italia, e alí viviu  12 anos. 
  
 
 
 
 
 
 
                 Cuneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De que parte de Italia vés concretamente?  
- De cerca de Turín (Torino), dunha vila chamada Cuneo, moi verde, e onde hai moito 
prado e montañas, e tamén  moitas empresas, moi coñecidas aquí, coma Michelin. 
 -Por que cuestións viñeches para Galiza? 
- Porque a miña nai apeteceulle volver xa que vivira aquí. 
- Deixaches familia alí? 
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- Si, miña avoa e meus tíos. 
- Botas de menos aquilo? 
-Un pouco, é onde case se podería dicir que nacín e en Italia deixei moitos amigos. 
- Arrepínteste de ter vido para Galiza? 
- Non moito, pero ás veces si, porque deixei moitos amigos  e aquilo é moi diferente, 
aquí a cidade son   todo baixadas e subidas, e alí é todo chan. 
 - Que é o que máis che gusta de Galiza? 
- O que máis me gusta de Galiza son as praias de Cangas, Moaña...  
- Gústache a praia por algunha razón en particular? 
- Porque aquí vai moito fresco.En Italia para ir á praia, tiñamos que percorrer moito 
camiño. 
 - Gústache a gastronomía galega? 
- Si, moito, o que máis me gusta é o caldo galego. 
 - Que é o que máis che chama a atención de Galiza? 
-Pois... o que máis me chama a atención é a xente e a súa forma de ser. 
 -Para ben imaxino? 
- Si. 
 - En que sitios estiveches  á parte de Vigo? 
- Na Coruña, Madrid, Barcelona, e  en Valencia estiven de vacacions. 
 - Que diferenzas atopas entre o ensino en Galiza e o ensino en Italia?  Cal é a 
relación alumnos-profesores e alumno-alumno? 
- En Italia os profesores teñen  a clase  máis en orde, máis educada, sempre en 
silencio, hai máis disciplina. En canto ós deberes, mándanche poucos e moi fáciles, os 
exames son máis fáciles,  e se suspendes, o mesmo día pola tarde repítencho. E entre 
os alumnos nunca había problemas. 
- Cales son os teus plans para o futuro? 
- Non sei... Para o futuro penso ir a Nova York, e  estudar secretariado. 
 - E pensas volver a Italia? 
-Si, de vacacións, e ó Brasil, a terra da miña nai. 
              
                                              Kevin  Alonso Márquez     3º ESO A 
 
 
 
 
                                  …OS NOSOS PROFES 
 
 
 Ana María Díaz Quintela é profesora de Inglés no noso centro. Imparte 
clases en terceiro da E.S.O e Bacharelato. Hoxe en día sentimos un profundo orgullo  
por tela no noso centro, pois foi aquí, no Instituto Castelao, onde estudou o 
Bacharelato e se preparou para entrar na universidade. Temos curiosidade por saber 
que é o que pasa pola súa mente e que é o que sente agora que os anos transcorreron e 
pasou de estar sentada nos pupitres a verse  en   fronte dunha clase chea de alumnos. 
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- Para empezar, ¿como te sentes agora dando clase nas mesmas aulas onde antes 
eras ti quen se deixaba a pel estudando? 
- A sensación  é totalmente diferente, pero gústame moito o feito de ser antiga alumna 
e estar traballando aquí agora como profesora.  
 

- Sincérate con 
nós, e sen que 
nos escoite 
ninguén, 
¿acórdaste 
dalgunha 
trasnada que 
fixeras e na 
que  te 
pillaran?  
- Pois a verdade 
é que non, era 
una boa rapaza 
e adicábame a 
estudar. 
 
-¿Cantos anos 
hai que 
deixaches o 

instituto? ¿Pensas seguir nas nosas aulas moitos anos máis? 
- ¿Cantos anos? ¡!Un montón!! (di rindo). Un montón deles, si. Se de min dependese, 
claro que quedaría aquí, encantada.  
- ¿Recordas algún profesor que che dera clase e que siga agora  no centro? 
- Si, a maioría deles. Lucía e Gloria de Galego, Mary Carmen Martull, Félix, 
Alfonso… Ana  a de Educación Física. E  profesores que están agora en nocturno. 
Moitos…  
- ¿Mantés o contacto con algún compañeiro daquel entón? 
 - De quedar quedar non, porque como  eu  fixen o bacharelato por Ciencias, cambiei 
totalmente de amizades. Da xente que fixo comigo bacharelato moitos foron para 
Telecomunicacións, para Teleco, ou para Bioloxía, entón  case non nos vemos.  
-¿Que diferenzas atopas entre o sistema educativo actual e o que ti viviches? 
¿Cal cres que é mellor? 
- O plan de estudos que eu tiven e o actual son totalmente diferentes, tanto nos 
contidos, que eran máis amplos, como na estrutura do propio plan. Os dous sistemas 
teñen cousas positivas e negativas. No actual o positivo é que a escolarización é 
obrigatoria ata os 16 anos e, en consecuencia, os alumnos deberían saír mellor 
preparados, con máis formación, pero ó mesmo tempo os que non queren estudar 
teñen que seguir aquí sen ter opción a facer outro tipo de formación máis práctica ata 
cumpriren esa idade. 
-¿Cres que cambiou actitude dos alumnos ante os estudos? 
- Si, cambiou bastante. Antes os alumnos chegabamos ó instituto con máis idade e 
tiñamos claro que viñamos a estudar para poder acceder a universidade. En xeral, 
tiñamos máis interese. 
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- ¿A relación cos profesores era máis distante que agora ou non? 
- Normalmente non era distante. Ós profesores tiñámoslles máis respecto que agora, 
pero a relación era parecida. 
-¿Cambiou moito o Instituto desde os teus tempos de alumna? 
- O primeiro que  cambiou foi o edificio. Eu estudei no instituto vello, que eran dúas 
construcións unidas, baixas e máis ben alongadas, moi diferentes ós demais centros; 
neste sentido era único, e tiña o seu encanto. Recordo, por exemplo, que tiña 
cafetería, onde servían uns riquísimos bocadillos de tortilla. A sala de profesores  
estaba no primeiro piso, entre as aulas de 1º e 3º de BUP. O salón de actos era máis 
pequeño e tiña unha columna que entorpecía a visión do escenario… Era único. O 
instituto actual é máis alto, ten moita luz e servizos dos que carecía o vello como o 
laboratorio de idiomas, o ascensor, a aula de música, un pavillón de deportes 
mellor…, pero eu estudei no vello e teño moi bos recordos del. 

- Imos centrarnos na túa carreira…Ti fixeches Filoloxía Inglesa ¿Sempre che 
gustou o inglés? ¿Tiñas claro desde pequena o que ías estudar? 
- Si, aínda que tiven algunha dúbida, pero si.  
- Tal e como nos contaches un día na clase,  fixeches o bacharelato de Ciencias,  
¿resultouche moi difícil o salto dos números ás letras para estudar Filoloxía? 
- Resultoume difícil á hora de poñerme a traballar con latín  e outras materias de 
letras. Tiven que ir a clases particulares  e esas cousas  agobian.  
- Se puideses atrasar o tempo… ¿cambiarías algún dos teus estudos cursados?  
- Igual tería ido por letras puras, igual si. Pero tampouco, porque penso que cando fas 
algo, se o fas tes algún motivo nese momento, polo menos serviume de experiencia. 
- ¿Que é o que máis che gusta de ser profesora? ¿Dentro do temario que ensinas  
tes preferencia por algo en especial? 
- O que máis me gusta é o contacto coa xente nova, aínda que pareza unha parvada. 
Porque se  traballas nunha  oficina,  estás entre catro paredes e non  te relacionas coa 
xente  e aquí si. Ao estar con alumnos, con vós, sempre estás un pouco máis 
actualizado, próximo ás cousas que pasan. 
    Sobre a segunda cuestión, se me gusta algo en especial, diría que non, a min 
gústame o Inglés (ri). 
- Para rematar, quero darche as grazas polo teu tempo e atención, e se queres 
facer algún comentario ou engadir algo… 
- Unicamente dicir  que estou encantada aquí no centro e cos meus alumnos.  
Comentarche  como nota final que me fixo moitísima ilusión cando me destinaron a  
este instituto en setembro. Á parte de que xa me gustara a experiencia  cando estiven 
temporalmente aquí a finais do curso pasado, dar clase no centro no que estudei 
fíxome moitísima ilusión. Non sei… é algo totalmente diferente, de repente de ser 
alumna e estar sentada as aulas, pasas ó outro lado e entón non tes a mesma visión. 
Ademais, traballar cos teus antigos profesores é bonito.   
 
  
                                                                                            Karina Sena            1ºBac. A 
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               En clave de FOLK  

Entrevista a Xosé Luís Miguélez 
 
 
     Nesta sección da revista vou entrevistar ó primeiro gaiteiro que acaba a carreira de 
gaita galega: Xosé Luís Miguélez Saínza. 
     Ademais da gaita galega, Xosé Luís tamén toca o saxofón. 
     Xosé tocou con grandes gaiteiros como Carlos Núñez, Xosé Lois Foxo ou Ernesto 
Campos. É profesor de gaita galega no Conservatorio Profesional de Música de Vigo.  
O día 21 de Novembro de 2006 no Auditorio Martín Códax do Conservatorio 
Superior de Música ás 8 da noite, deu o primeiro  concerto de Fin de Carreira que 
existe, evento ó que eu non faltei, por suposto. Acudiu moita xente, a maioría alumnos 
dos dous Conservatorios ou familiares deles. 
      Nestes intres colabora na revista Etno-Folk como organizador sistemático do 
ensino da gaita galega. 

 
 
- Ti es a primeira persoa que rematou os estudos de gaita galega en España. En 
que ano se implantaron estes estudos nos conservatorios? 
- A finais dos anos 70, pero non se conseguiu a implantación do grao medio, e houbo 
que esperar á chegada da LOXE, que é a Lei Orgánica Xeral de Educación. 
- Con que empezaches primeiro, coa gaita ou co saxo?  
- Coa gaita empecei con só seis anos. 
-Cal prefires? 
- Prefiro os dous, é imposible decidirse. É como se decides entre Mozart e Beethoven, 
os dous son grandes músicos. 
- Como se compenetra a música galega co jazz? 
-  Son dúas músicas moi distintas, pero con puntos en común. A música galega  ten 
moito de improvisación e o jazz  comezou por ser unha música tradicional. Non están 
tan  lonxe unha doutra. 
- Estás nalgún grupo de jazz ou gaita? 
-  Si, en jazz estou no “Quinteto de Mario Santos”, un músico de jazz portugués moi 
importante, e na orquestra de jazz “Imaxina Sons”. Na gaita, neste momento, adícome 
a ensinar e como gaiteiro solista.   



COUSAS DO CASTELAO 
 

35

 
 
- Tocas  algún instrumento distinto da gaita galega ou o saxo?  
- Si, a frauta traveseira, o piano e a batería. 
- Tes algún familiar que toque a gaita ou o saxo? 
- Si, o meu irmán pequeno toca a gaita coma min. 
 - Ao longo destes anos, que che ensinou a gaita galega? 
-  Que é un instrumento respectable como outro calquera, que non existen 
instrumentos de primeira e segunda división, e paciencia para conseguir as cousas. 
- Porque elixiches “Luces do Atlántico” para o teu concerto de Fin de Carreira? 
-  A primeira razón  é porque me gusta esta peza; a segunda, porque no meu concerto 
intentei tocar un repertorio contemporáneo, e a terceira e derradeira, porque me 
apetecía tocar con instrumentos da música “culta” como o piano, para demostrar que a 
gaita pode entrar nese campo.   
- A que anos empezaches co Jazz? 
- Aos 25 anos, en 1997. 
- Que libros de música sacaches á venda? 
- Colaborei en moitos libros e revistas dedicadas á gaita galega e á música tradicional 
e o ano pasado publiquei un traballo didáctico para gaita galega titulado “Estudos  
para a gaita galega” da editorial “Dos Acordes”. 
-Tes sacado ou vas a sacar algún disco?  
 

- Si, doce discos como 
colaborador ou 
pertencente a un 
grupo. En abril vou 
sacar un disco 
chamado “Esperanza” 
do concerto en 
directo. 
- Cal foi a túa 
inspiración para 
“Image”? 
- Esta obra está 
baseada na “Ribeirana 
de Ventosela”. 
- Sabes cal foi a orixe 
da revista Etno-
Folk? 

 
- Si, o Conservatorio Superior de Música de Vigo para  dar saída a traballos etno-
musicolóxicos con carácter científico que se adiquen ao folclore galego. 
- Cantos anos che custou facer a carreira de gaita galega, incluíndo as 
interrupcións? 
- Nos conservatorios empecei en 1991 e rematei no 2006. Tiven que esperar seis ou 
sete anos polo plan de estudos, ata que se incorporou a LOXE ata rematar o grao 
superior. 
- Como se sente ao ser a primeira persoa que remata en España a carreira de 
gaita galega? 
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- O único que sinto é que non puidera ser antes pero, á vez, agardo que agora remate 
moita xente e que a situación se normalice. 
- Que lles recomendarías ós gaiteiros e gaiteiras que están aprendendo? 
- Que teñan paciencia, que sexan serios nos seus estudos e que non se sintan inferiores 
a ninguén polo feito de tocar a gaita. 
 
                                                                     Noelia Rodríguez Lago 1º ESO B 
 
 
 
 

    
 
 
 VIAXES 
 
 
  
                   
                                         VIAXE  de 2º Bacharelato  A MADRID 
 
                                                 
 
    Madrugada do sábado 16 de Decembro. 5:00 a.m.: tódolos cursos de 2º de 
Bacharelato do I.E.S Castelao partían cara a unha viaxe inesquecible… 

Durante o traxecto, os animados escolares anegaron o autobús, manexado por un 
simpático portugués cuxas indicacións nos confundían  máis que axudaban, de 
xuvenís gargalladas que en menos dunha hora se converteron en profundos soños e 
sonoros ronquidos. 

 Despois de dúas paradas breves e sete horas de esgotadora viaxe, chegamos ao 
noso destino: MADRID!!! Cando por fin puidemos acceder ao hotel tivemos tres 
miserables minutos para deixa-las maletas e volver ao autobús...OUTRA VEZ!!, pero 
desta consolo de que o noso destino era o Parque de Atraccións.  
    A pesar do pouco tempo que tivemos para estar alí, todos gozamos da estancia 
entre gritos, sorrisos e moita adrenalina. 
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    Esgotados, chegamos ao hotel pero a festa continuaba…Ao día seguinte fixémonos 
con tódolos nosos cartos dispoñibles e fomos de compras, pasando polo Rastro, as 
tendas de moda e os quioscos da cidade. Para atopar un restaurante con sitios para os 
numerosos grupos que eramos, sufrimos un calvario  no que presenciamos dous 
roubos  coas súas respectivas persecucións, mentres o noso estómago pedía a gritos 
algo de comer. 
    Esa mesma tarde  visitamos o Parque do Retiro. Alí recibiunos o noso ídolo común 
Winnie de Pooh, convidándonos a entrar. Despois das presentacións fomos dar un 
garbeo polo lago, dende o que, empapados,  nos encamiñamos  cara ao teatro, onde 
vimos unha obra de Miguel Mihura chamada “ Las Visitas Deberían Estar Prohibidas 
por el Código Penal”. Esa noite varios grupos cearon no famoso “Hard Rock”, 
decorado ao estilo da  historia desta música. 
. 

 
 
 
    O luns foi un día movidiño. Visitamos pola mañá o Museo Reina Sofía onde vimos 
entre outras obras o Guernica de Picasso. Foi o primeiro día que comemos 
decentemente. Felices por este feito acudimos ao Palacio Real, ao Senado e pola 
noite, os afortunados gañadores do sorteo puideron visita-lo plató de “Noche H” para  
 



COUSAS DO CASTELAO 
 

38

 
 
presenciar unha gravación, cuxo invitado era o popular cantante Melendi. O resto do 
grupo pasou unha noite amena acudindo ao cine ou dando un paseo pola cidade. 
    O derradeiro día da nosa estancia en Madrid, xa esgotados, visitamos o Museo 
Arqueolóxico e o Museo do Prado. Aínda coa comida no estómago, collemos o bus 
cara a Salamanca no que descansamos profundamente…Esa noite, xa na cidade, 
gozamos do ambiente salmantino, polos distintos pubs, intentando por tódolos medios 
evita-lo frío. 

O último día de viaxe  comprámo-los regalos para a familia, buscamos a famosa ra 
de Salamanca e visitamos unha catedral de estilo gótico. A volta a casa  produciuse 
sen máis percances e por fin  encontrámonos en casa… 

Agradecemos aos nosos queridos profesores Julio Astor, José Ramos e Víctor 
García tódolos esforzos realizados en pro do noso gozo e diversión, a paciencia e o bo 
humor que demostraron de forma permanente. 
 
 

                   
     
 
                                                Raquel Pérez Paz / Noelia Martínez Lago  2º Bac A 
                                    
 
 
 jjhkijkjhjhu 

                           Excursión   a  Candanchú 
 
       Na excursión de fin da ESO que realizamos trinta e tres alumnos xunto con 
dous profesores, Luis (Educación Física) e Xosé Manuel (Tecnoloxía), fomos á 
estación de esquí de Candanchú, situada a uns poucos quilómetros da vila de Jaca 
(Huesca). Tivo unha duración de 6 días, dende o 28 de xaneiro ata o 3 de febreiro. 
       Foi unha excursión pouco común xa que nunca se realizara unha deste tipo no 
noso instituto. Ao contrario que anos anteriores, aproveitamos a neve, á parte de 
para pasalo ben e coñecer outras cousas, para iniciarnos e practicar un deporte 
pouco coñecido para a maioría dos asistentes: o esquí. 
      Estabamos aloxados en Jaca nun hotel moi próximo ao centro da vila. Tódolos  
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días ás 8 da mañá estabamos en pé para ter 
tempo de prepararnos e de almorzar. Ás 9  
colliamos o bus camiño das pistas e ás 10 
comezabamos as nosas clases de iniciación 
de esquí. Estabamos divididos en dous 
grupos: principiantes e avanzados. Había un 
grupo de avanzados e, claro,  varios de 
principiante. Neste  ensinábannos a poñer os 
esquís, a frear... e o de avanzados como xa 
sabían facer todo iso, ían directamente a 
aprender a montar nas perchas e na 

telecadeira para así poder subir á pista e logo deslizarse por ela. Isto faciámolo 
unhas dúas horas, cambiando de pista para non aburrirnos  e os principiantes 
facendo exercicios ao longo de dez metros para aprender a deslizarse sobre  
a neve con esquís.  
 
       Sempre había algunha caída, sobre todo nos principiantes, algún que outro 
lesionado e alguén que non tiña ganas de esquiar. Houbo caídas graciosas como por 
exemplo  a de dúas nenas e un neno  que o primeiro día de esquí tiveron a 
ocorrencia de subir á pista sen sequera saber esquiar. Foron a unha pista de cor azul 
(é dicir  de principiantes) pero non sabían subir á percha e nada máis estar listos 
para collela e montar, unha das nenas levou un golpe na cabeza cunha  delas. Pero 
iso non foi o máis simpático,  porque cando tiveron que abandonar as perchas para 
así entrar xa na pista, as dúas nenas caeron á neve e unha delas chegou a tirar ata a 
cinco persoas  e logo ao intentar levantarse non era capaz e un neno cun pouco máis 
de experiencia que a foi a axudar  ao final acabou cos demais  tirado na neve... 
Como estas, moitas historias máis pero de tantas que hai non nos daría esta revista 
para poñelas.  
 
                                                                             
       Os profesores tamén levaron a 

súa parte e nós tan inocentes 
como sempre gastámoslles  
algunha que outra broma pesada 
pero ningunha con mala 
intención. 

       Outra cousa moi divertida da 
excursión foi cando iamos á 
pista de xeo e un dos profesores 
dixo  “o que se perda por Jaca é 
parvo” e aos cinco minutos de 
dicir iso o profesor estaba 
perdido no centro da vila…             

Pasoulle tanto a un coma a outro. 
 
      Ao regresar cara ao hotel, máis ou menos sobre as cinco da tarde, iamos visitar  
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sempre algún  monumento ou algo importante; un día fomos  á fronteira de España 
con Francia polo porto de Sonport. Tamén “visitamos” a boleira e a pista de xeo. 
      Logo xa no hotel preparabámonos e iamos dar unha volta, ben cos profesores ou 
ben cos nosos compañeiros 
      A convivencia entre nós  foi realmente agradable, sempre con algún que outro 
problemiña, pero en xeral todo perfecto; ademais serviunos para coñecer a xente 
que aínda que era do noso curso non tratabamos e agora  xa temos outra relación. 
Ao mellor non todas as relacións que se crearon entre uns e outros son de amigos 
pero polo menos de máis compañeirismo, xa que queiramos ou non vivimos con 
esas persoas unha semana da nosa vida que o máis seguro é que non se volva a 
repetir. Á parte de crear outro tipo de relación entre nós, coñécese a moita xente de 
sitios moi distintos, como por exemplo  da Coruña, Alicante, Cuenca... 
      Realmente resultou unha excursión única e fascinante que á parte de interesante 
e divertida serviunos para coñecer a moita xente e se non fose por eses dous 
profesores que nos aturaron non a teriamos realizado, así que lles damos as grazas. 
  
 
 
                                                                               Ana Piñeiro 4ªESO A 

 
 
 

    
 
 

EXCURSIÓN A 
ALLARIZ 

                                                 
 
    1º BACHARELATO 
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                                                          Tatiana Álvarez       1º Bac C 
 
 
 
 

                     
 
                Visita a Frinova 

 
 
 
       A finais de novembro, o grupo de 3º da ESO A  fomos visitar coas 
profesoras de Física e Química Lidia e Gladys unha fábrica de 
conxelados no Porriño. 
        Á porta do do instituto esperábanos un autobús que nos levaría a 
Frinova. Tardamos uns 25 minutos en chegar e unha vez alí, 
subíronnos a unha sala onde nos explicaron, a través dun vídeo, que 
Frinova é unha fábrica filial de Pescanova que elabora conxelados, 
prefritos e precociñados. Naceu no ano 1984 pola abundante demanda 
da fábrica de Pescanova situada en Chapela. Consta de catro naves, 
tres cámaras de 40.000 metros cúbicos e dúas naves de almacenaxe 
con maquinas, a maior parte  fabricadas aquí, aínda que unhas poucas 
veñen do estranxeiro. Tamén posúe unha planta de xeración de enerxía 
coa que se abastece ela mesma e unha estación de depuración de auga 
e reciclado de residuos orgánicos (pan relado).  
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     Ten cinco liñas de produción con avanzadas tecnoloxías e funciona 
principalmente con pescada, procedente dos mellores caladoiros de 
Nova Zelandia, Namibia, Chile e Arxentina, e lura, de México e Perú.   
     Outros produtos son os preparados de marisco e cefalópodos en 
salsa para o microondas e así aforrar tempo ó non empregar forno, 
tixola ou fritidora. 
  
     Despois de rematar o 

vídeo, déronnos uns 
gorros e unhas batas e 
entramos a ver o proceso 
de preparación dos dous 
produtos. Vimos que a 
pescada chega de alta mar 
en grandes bloques 
conxelados sen graxas,  

 
espiñas, nin pel e xa na fábrica córtanse cunha serra mecánica e 
nunhas presas dáselles a forma desexada. A continuación, rebózanse 
(con ovo e fariña), empánanse (con pan relado) e frítense en pouco 
tempo. Por último son conxelados e envásanse en bolsas ou pequenas 
caixas de cartón. A lura tamén chega conxelada e limpa pero como son 
de gran tamaño é preciso trituralas para elaborar unha pasta á que 
engaden certos aditivos; feita esta pasta, moldéanse con forma de 
anelas. Rebózanse simplemente con ovo e fariña e dáselles unha curta 
fritura. Finalmente son envasados.   
                 Mostráronnos tamén os tipos de envases para os      
alimentos, as caixas de cartón e as bolsas de plástico cun peso máximo  
de 5  kg. Todos os envases levan a data e a hora do envasado e tamén 
a caducidade que normalmente é ó ano e medio da súa elaboración. 
      Outras cousas que nos dixeron foi que a produción da fábrica é de 
22.000 toneladas ó ano e que aumentou moito desde que se fundou e 
segue aumentando; que cada ano saen á venda novos produtos; que dá 
traballo a unhas 220 persoas  en quendas de 60 e que outras empresas 
como Hasenosa, que lles subministra pan e fariña, traballan con ela.  
      Ó rematar a visita sacáronnos unha foto a todos e leváronnos a un 
hotel onde fixemos unha degustación do que prepararan en Frinova e, 
así de satisfeitos, ó acabar volvemos ó instituto en autobús. 
 
 
                                              Iria Carballo / Cristina García   

                                                          Noemí Franco / Irene Alonso  3º ESO A  
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                        A pegada que deixa o  Castelao 
 
 Un instituto é un lugar moi diferente a outros, en estrutura parécese a unha 
escola pero é simple aparencia xa que nin se fai o mesmo ca na escola, nin nós 
somos os mesmos. 

 
 Na escola aprendes, xogas... pero cando chegas ó instituto todo cambia. O 
ano que solemos gozar e recordar máis da primaria é sexto, xa te sentes maior e 
de feito es dos maiores, pero ó chegar ó instituto decátaste de que aínda che 
queda moito que percorrer. Nos anos que botas no instituto son nos que, á forza, 
tes que madurar, faino todo o mundo (aínda que non o pareza, si, facémolo 
todos) e non nos damos nin conta pero é así; entramos sendo uns nenos que 
xogan ó fútbol cunha lata se non hai balón e temos que saír sabendo o que 
queremos da vida, cousa que non é sempre posible. 
 No instituto, á parte de formarnos (que é o que nos din todos os profesores) 
coñecemos a xente que recordaremos toda a vida, é só por iso lembraremos con 
agarimo o instituto. Algúns pensaredes que estou tola, que o instituto é un noxo e 
que dalgúns  mestres mellor nin falamos, pero é certo. A xente coa que falei deste 
tema e que está en segundo de bacharelato coma min pensa o mesmo: durante 
estes anos agobiámonos, quixemos deixalo pero cando remate o noso tempo aquí, 
botarémolo de menos. 
 Cando empezas segundo, polo menos a min me pasou, pensas “xenial!un 
ano máis e xa me podo esquecer de todo isto” pero despois paras e decátaste de 
que vai  haber xente que  deixarás de ver. Todos pensamos “iso non me vai  
pasar a min, eu vou manter o contacto con todo o mundo” e despois ves que uns 
marchan a  estudar a Santiago, outros a Pontevedra, outros quedan en Vigo pero 
vanse pór a traballar ou a facer un ciclo... Cada un vai facer a súa vida, e si, é 
certo quedaredes os sábados pola noite  pero pouco a pouco cada un fará os seus 
amigos, os que estudan fóra comezarán a non vir todas as fins de semana e pouco 
a pouco iredes perdendo a contacto con moita xente, non con toda, pero con 
moita. Por iso digo que botaremos de menos o instituto; non se bota de menos o 
edificio en si, nin os mestres, nin as materias, botaremos de menos á xente, o  ben 
que  o pasamos e o que padecemos aquí; o que fai que unha persoa sexa o que é 
son as súas vivencias, por iso é inevitable que parte do que somos proveña de 
aquí. 
 
 Isto é o que eu, que levo seis anos aquí, opino, pero pregunteille a algúns 
amig@s que só levan dous  qué lles parecía a noso instituto e comparándoo coas 
súas respectivas escolas, dixéronme que preferían o instituto, gústalles máis o 
ambiente, a xente... e sei que tamén levarán un bo recordo do Castelao. 
 
 Alégrome de pertencer á familia do Castelao, porque, tal vez non sexa o 
mellor instituto do mundo, pero por el pasou  xente que me marcou en maior ou 
menor medida e que recordarei sempre.  Un saúdo. 
 
                                                                             Andrea Lorenzo. 2º bach.. C 
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   A RAFAEL GARCÍA 
            
              Antes de nada, quero aproveitar estas liñas para 

desexar  boa sorte aos compañeiros que se  xubilan este ano. 
Agora, gustaríame adicar esta  carta a alguén  que no 
Departamento de  Matemáticas  é moi especial.  

 
       Querido Rafa: 
 
           ¡Que turrón! Isto lévate á xubilación. ¿Por que?  Se es 

intemporal…   Aínda que non o creas, estoute vendo case case 
igual polos corredores da facultade. ¿As túas virtudes 
contribúen a manterte tal cal?  

           Acomplexas coa túa puntualidade. Coma un cravo chegas o 
primeiro a este divertido lugar… A túa ausencia, abofé, ímola 
notar. ¿É quizais a túa deportividade? ¿O fútbol deporte? 
¡Bota lume o persoal! A maneira espectacular de golear coa 
cabeza  non se pode mellorar… Case nunca te enfurruñas. 
¿Como se logra esa tranquilidade? Un contiño tes sempre a 
punto aínda  que non cho entendan os alumnos. Non se pode 
ter inxenio… Creme, eles botarante tamén de menos, pois 
ninguén dubida que es  paternal…O teu bo criterio, 
serenidade e retranca pódense  eloxiar.  A túa 
profesionalidade  está  probada pero eu quedo coa túa gran 
humanidade. Teño outras ideas na mente pero non as quero 
comentar porque xa sei que pensando estás “esta das Pontes, 
¡pásase cantidade!” Como ves, querido Rafa, aínda podías 
termar  uns anos máis… 

 
           O meu estilo escribindo é informal pero vai cheo de boa 

vontade. Moito cariño leva o que nel quero reflexar. Para 
moitos de nós es un entrañable amigo e non un compañeiro 
máis e serás sempre para todos unha referencia na que 
poderse suxeitar. 

           Separámonos  no profesional e aínda que o futuro é difícil 
de distinguir, o teu será acougado e feliz. Tendo en conta a 
túa previsión, estou segura de que o 2008 telo todo disposto, 
ordenado e sen ningún recuncho para a improvisación. Pensa 
na túa familia. O 2009  ¡dálles o sabático!, por favor. 

          Creo que o teu futuro é prometedor. Merécelo, Rafa ¡Boa 
sorte e sigue sendo tan auténtico!  

      Unha aperta moi forte da túa amiga  
 
                               Dina Pena das Pontes de García Rodríguez                                        
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                                     Solucións 
 
 
 
 
Adiviña que profe o dixo: 
1-Fernando Picón. 2-Pastora. 3-Ogando. 4 /10/ 11- Ana Regueira. 5/ 8/ 9-Juan Díaz. 
6-Carme Liz. 7-Víctor  
 

 
 
 
 
 
 
 


