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E ti que tes que dicir?
A  VERBENA  GALEGA. Pili  Freire 
Castelló (4º C)

Unha  verbena  é  unha  tradición  para  os 
galegos, nela celebrase a festa dun santo 
ou  simplemente  unha  tradición  cultural 
dun  pobo,  nestas  festas  sempre  houbo 
orquestras.  Cando  se  abriron  as 
discotecas,  comezouse  a  dicir  que  as 
orquestras  son  para  veteranos  e  as 
discotecas para os mozos.

Hoxe  en  día  o  mundo  da  verbena  está 
adquirindo  unha  gran  cantidade  de 
seguidores grazas ós diferentes cambios: 
antigamente  unha  orquestra  estaba 
formada  por  5  ou  6  compoñentes, 
actuaban nun remolque e viaxaban nunha 
furgoneta  pero  actualmente  unha 
orquestra  está  formada  por  13  ou  15 
compoñentes,  actúan  en  escenarios  que 
poden chegar a medir máis de 20 m de 
longo e viaxan en autobuses con todo tipo 
de  comodidades.  Respecto  o  repertorio 
musical cambiou moito, hoxe en día teñen 
un repertorio moi variado, creado para os 
diferentes  tipos  de espectadores,  non se 
fai  o  mesmo  cando  é  unha  festa  da 
xuventude; que cando é unha festa dun 
pobo  pequeniño,  onde  a  comisión  de 
festas  pide  exclusivamente  música  de 
baile.

Orquestras  como  Panorama,  Olympus, 
París de Noia, Marbella... loitan cada ano 
para  ser  a  mellor  orquestra  de  Galicia. 
Cada  ano  cambian  de  escenario,  de 
repertorio  e intentan impresionar  con un 
gran espectáculo.

Actualmente  o  concepto  de:  “  as 
orquestras  son  para  vellos”,  está 
desaparecendo  grazas  ás  inovacións  das 
orquestras,  e  incluso  as  discotecas 
demandan a súa contratación. Mesmo se 

crearon clubs de fans.  Desta maneira as 
tradicións galegas non se perderan. 

MANGA E CULTURA XAPONESA EN 
GALIZA. Paula Caballero Vieites 
(4º C)

A  cultura  xaponesa  está  moi  arraigada, 
non tanto en Galiza  coma en España en 
xeral. Cada vez son máis os afeccionados 
a isto, non só ó manga é ó anime, senón 

que a toda a cultura en xeral, pois todos 
eses afeccionados queren probar comidas 
típicas como ramen, udon, curry…

Aínda non hai ni tendas nin restaurantes 
para cubrir esa demanda e só nalgunhas 
cidades  hai  máis  dunha  tenda  pequena 
onde  vendan mangas.  Unha vez  ao  ano 
hai  algúns  salóns  do  manga  como o  de 
Barcelona  (o  máis  coñecido  e  o  máis 
grande)  ou  a  Expotaku  da  Coruña.  Pero 
non chegan a ser suficiente. E a pesar de 
todo isto aínda hai xente que pensa que 
só vivimos para iso,  non é o mesmo os 
afeccionados o fútbol ou as cotillas adictas 
ós programas do corazón?

Temos  vida,  ós  que  nos  gusta  o 
manganime tamén temos vida. Aínda que 
quizais nos vistamos de forma distinta ou 
nos gusten cousas distintas, tamén somos 
persoas.



AS  MULLERES  TAMÉN  XOGAN. 
Esther Sieiro Álvarez (4º C)

O deporte masculino é seguido en todo o 
mundo, sexa fútbol,  tenis, baloncesto ou 
calquera  outro  deporte.  En  cambio  eses 
mesmos deportes non son tan seguidos se 
os practican mulleres.

 O  deporte  feminino  é  tan  espectacular 
coma  o  masculino.  As  mulleres  poden 
xogar ao fútbol, ao tenis, ao baloncesto e 
aos demais deportes igual de ben que os 
homes. Por exemplo, no fútbol, o deporte 
que  máis  seareiros  ten  no  mundo,as 
competicións masculinas teñen gran éxito 
ao  ser  retransmitidas  nos  medios  de 
comunicación,  que  lles  dan  moita 
importancia esquecendo así que tamén hai 
competicións  de  fútbol  femininas 
importantes, coma os mundiais, nas que o 
espectáculo, ao igual que nas masculinas, 
está asegurado. Talvez o caso do fútbol é 
o máis destacado porque,sendo o deporte 
rei, aos únicos que vemos xogar son aos 
homes, pero ocorren cousas moi parecidas 
noutros deportes.

Por regra xeral, nas noticias deportivas só 
saen  os  méritos  do  deporte  feminino 
cando son éxitos  demasiado importantes 
coma  para  non  informar  deles;pero  do 
deporte masculino saen éxitos, derrotas e 
calquera tipo de nova sexa moi ou pouco 
importante.

O deporte feminino  debería estar mellor 
considerado e tamén debería ser tratado 
coma o masculino.  As  mulleres  merecen 
algún tipo de recoñecemento, ao igual que 
os  homes  porque,  gañen  ou  perdan, 
esfórzanse no seu traballo.

A  igualdade  no  deporte  tamén  é 
importante e un gran avance para a nosa 
sociedade.

 

BENVIDOS  Á  ESPAÑA  MEDIEVAL! 
María Domínguez Vila (4º C)

Cal é o tipo de imaxe que queremos dar 
ao resto do mundo? Vivimos nun país con 
avances  tecnolóxicos,  médicos, 
científicos...  pero  cunha  mesma 
desagradable  tradición  que  debería  ter 
rematado  xa  hai  bastante  tempo;  estou 
falando  das  festas  populares,  nacionais: 
as corridas de touros, que son un tipo de 
festa pola que España se caracteriza que 
consiste no seguinte: un individuo cunha 
gran  capa  vermella  dedícase  a, 
primeiramente,  atordar  a  un  animal, 
especificamente un touro, cando consegue 
atordalo un pouco empeza a cravar no seu 
lombo  unha  morea  de  banderillas  ata 
deixalo  medio  morto,  rematando  así  a 
faena cunha espada para anuncia-lo final 
da súa vida. Pois ben, unha gran parte de 
estranxeiros  coñecen  ao  noso  país  por 
esta  desagradable  festa  nacional,  onde 
gozamos e gozamos vendo agonizar a un 
animal indefenso de semellante maneira.
 

Moita  xente  organiza  manifestacións  e 
incluso  nalgúns  lugares  prohibiron  ditos 
festexos,  pero  de  todas  formas  segue 
habendo  moito  que  eliminar  porque, 
persoalmente,  non  quero  que  os 
estranxeiros  pensen  que  todos  gozamos 
coa  extrema  crueldade  que  representa 
esta  festa.  Menos  mal  que  non  todo  o 
mundo é igual e os que estamos en contra 
desta masacre non pararemos ata a súa 
abolición total.
 

http://www.frikipedia.es/friki/Jos%C3%A9_Tom%C3%A1s


DEFENDER O USO DA MARIHUANA 
NA  MEDICINA. Sofía  Lestón 
Bautista (4º C)

Esta semana o goberno español aprobou o 
uso  dun  medicamento  que  contén 
marihuana  para  tratar  os  enfermos  de 
esclerose  múltiple;  isto  é  un  paso  moi 
importante para a medicina, xa que pouco 
a  pouco  van  encontrando  solucións  as 
doenzas e enfermidades descoñecidas.

   
Moitos  países  de  Europa,  permiten 
fármacos que conteñen esta  planta  para 
determinados  tratamentos,  xa  que  hai 
estudos  que  demostran  a  eficacia  da 
marihuana  para  a  curación  de 
enfermidades ou para diminuír a dor que 
estas producen.
   
Débense  aproveitar  os  beneficios  que 
poden  achegar  sempre  controlados  por 
profesionais;  tamén  hai  médicos  que 
aseguran  que  unha dose  controlada  non 
ten porque producir adicción.
   
Moitos profesionais  da medicina declaran 
que  hai  medicamentos  legais  que  son 
moito  máis  aditivos  e  prexudiciais  cá 
marihuana  como  poden  ser  os 
antidepresivos e que están case ó alcance 
de calquera persoa.
   
Considero que se deben aproveitar todos 
os mecanismos que sirvan para aliviar  a 
dor  ou  curar  enfermidades  pero  todo, 
sempre,  baixo  un  control  médico  e 
profesional.

FIN DA PARTIDA. Ángela 
Fernández (4º C)

Na actualidade, a moda e a imaxe persoal 
están  moi  vinculadas,  nalgúns  casos,  a 
enfermidades  como  a  anorexia  ou  a 
bulimia  que  cada  ano  atentan  contra  a 
saúde de moitos rapaces e rapazas novos.

As  enfermidades  nos  hábitos  da 
alimentación están causados polo desexo 
de  quen  o  sofre  de  lograr  un  corpo 
perfecto que en moitas ocasións xa se ten. 
A verdade é que estas enfermidades son 
trastornos  psicolóxicos,  pero  na  miña 
opinión,  esta  é  a  forma  máis  doada  e 
bonita  de  mostrar  a  realidade  que  nos 
afecta a todos.

Vivimos nunha sociedade perfeccionista e 
prexuizosa  que,  consciente  ou 
inconscientemente, nos obriga a modificar 
o noso corpo para perfeccionalo, e todos e 
todas,  especialmente  os  novos,  estamos 
envoltos  nese  círculo  tan  perfeccionista 
como noxento.

Acendes  a  televisión  e  un  de  cada  tres 
anuncios  publicitarios  serán  de 
maquillaxe,  aparatos  de  ximnasia   ou 
pastillas “milagrosas”. Entras nunha tenda 
e o 75 % dos pantalóns cos que te atopas 
non lle servirían nin a unha nena de dez 
anos. Qué é máis importante a saúde ou a 
imaxe? Quen son os responsables de que 
cada  ano  en  todo  o  mundo  morran 
rapaces  que  apenas  chegan  aos  vinte 
anos?

No  noso  día  a  día  atopámonos  con 
milleiros de pequenos detalles que buscan 
acomplexarnos  pero  dos  que  non  nos 
decatamos.  Está  na  nosa  man,  pois  os 
verdadeiros  responsables  estarán  moi 
ocupados  podrecendo  cos  cartos  como 
para impedir a morte ou os trastornos de 
tanta  xente  nova,  de  modo  que  somos 
nós, non os que teñamos que parar isto, 
pero  sí  ser  o  suficientemente  maduros 
como para non seguir un xogo absurdo.



CAMBIOS.  Laura Cayetano Sío (2º 
ESO C)

A nosa  sociedade  cambia  día  a  día  e 
transfórmase á medida do ser humano 
a  una  velocidade  vertixinosa.  Hai 
moitos  cambios  que  foron  pequenas 
melloras,  coma  un  novo  mo-

delo  de 
cafeteira,  e  que  non  é  moi  relevante 
pero,  no  seu  conxunto,  forma todo  o 
que  coñecemos.  Tamén  atopamos 
cambios  grandes,  coma  a  enerxía 
nuclear ou a explotación de petróleo e 
outras materias que forman a inmensa 
maioría do que podemos ver se neste 
intre  erguemos  a  testa.  Para  nós,  o 
mundo  móvese  ao  noso  ritmo 
paseniñamente,  pero,  camiña  cara  á 
xanela e mira ao redor. Pódese chamar 
a iso paisaxe? Que fixemos co mundo? 
De verdade o cambiamos tanto?  Creo 
que se vivira unha persoa de hai 600 
anos  ou  menos  e  vira  onde  agora 
estamos,  non recoñecería o lugar. 
O ser humano non é coma os demais 
animais.  Os  animais  adáptanse  ao 

entorno mais o ser humano transforma 
o entorno e el fica igual. Penso que xa 
que temos a sorte de habitar aquí polo 
menos  deberíamos  deixar  as  cousas 
como estaban, coma se una persoa che 
dá un libro, se a letra é moi pequena 
non imos a una tenda a cambiar o libro, 
senón  que  poñemos  unhas  lentes. 
Penso que ese teorema débese dar co 
coidado do mundo.
A pregunta que teño agora na testa é 
relevante: Até onde chegarán os nosos 
cambios  no  planeta? 

A miña conclusión é que o ser humano 
está  moi  habituado  a  ter  as  cousas 
feitas  e  conseguilas  facilmente,  polo 
que non será capaz xamais de rexeitar 
avances  tan  prexudiciais  como  o 
petróleo.  Somos  egoístas,  hai  que 
dicilo.  Ou  é  que  alguén  podería  vivir 
coma  hai  600  anos  polo  planeta? 
Apreciamos  moito  o  que  temos  e 
esquecemos as consecuencias, polo que 
os  cambios  van  proseguir  cada  vez 
máis rápido e talvez máis daniños para 
o noso mundo e nós mesmos.



O EFECTO 2000. Jonathan Valcárcel Estévez

O  problema  do  ano 2000,  tamén 
chamado  efecto  2000,  o  Y2K,  é  un 
bug informático  debido  a  que  os 
programadores  ‘‘se saltaban’’ os dous 
primeiros  díxitos  do  ano,   asumindo 
que o software só funcionaría durante 
os  anos  que  comezaran  con  19.  O 
anterior tería como consecuencia que 
despois do 31 de decembro de 1999, 
nos  ordenadores  poñería  o  1  de 
Xaneiro de 19900

Posibles efectos que tería este erro:

• Os  programas  que  contan  o 
número  de  anos  a  través  da 
resta das datas, obterían unha 
cantidade  de  anos  negativa. 
Por  exemplo,  se  una  persoa 
nacera en 1977, a idade desta 
persoa  en  2000  sería:  -77 
anos. 

• O problema  do  ano  1900,  os 
programas que contan os dous 
últimos  díxitos  e  asumen que 
os  outros  dous  son  19,  ao 
querer  mostrar  o ano despois 
do 1999, sería 19100.

ALGÚNS EFECTOS

O 1 de Xaneiro de 2000

• En  Xapón   un  equipo  de 
supervisión da radiación fallou 
a  media  noite,  pero 
comunicaron  que  non  había 
risco; unha alarma soou nunha 

planta de enerxía atómica dous 
minutos  despois  da  media 
noite; a rede de telefonía móbil 
dixo  que  algúns  modelos  de 
móbiles  eliminaban  as  novas 
mensaxes recibidas en vez dos 
vellos  cando  se  enchía  a 
memoria. 

• En  Australia,  as  máquinas 
validadoras  de  tíckets  non 
puideron funcionar.

• En  Estados  unidos,  150 
máquinas comecartos deixaron 
de funcionar .

• En Francia,  o servizo nacional 
de  meteoroloxía,  Meteo 
Francia, fixo que na súa paxina 
web  se  mostrase  a  predición 
do tempo do ano 19100. 

O 1 de Xaneiro de 2010

• En  España fallaron  algúns 
parquímetros,  que  rexeitaban 
os  tíckets  dos  coches 
aparcados a media noite .

http://es.wikipedia.org/wiki/Bug
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1999


CARNAVAIS NO MUNDO
BRASIL por Victor Fábregas

O Entroido brasileiro é un evento 
anual  que ten  lugar  corenta  días 
antes  da  Pascua  (que  marca  o 
inicio  da  Coresma). Ten  algunhas 
variacións  coa  súa  conxénere 
europea  e  tamén  as  diferenzas 
sobre o territorio brasileiro. 

A pesar da inspiración católica. As 
súas orixes remóntanse á Europa 
unha especie de entroido chamado 
intróito  ("entrada"  en  latín)  e 
entrudo,  en  Portugués,  que 
caracterízase  pola  interacción  de 
auga tirada dunha persoa a outra, 
para  purificar  o  corpo. O entrudo 
foi  prohibido,  sen  moito  éxito  a 
mediados do século  XIX,  pois  foi 
considerado  violento  das  clases 
sociais  máis  altas  (dise  que 
algunhas  persoas  morreron  de 
infeccións e  outras  enfermidades, 
porque  ás  veces  xogaba  froitas 
podres). 

A  finais  do  século  XIX,  cordóns 
(vínculos,  en  Portugués)  foron 
introducidos  en  Río  de  Xaneiro  e 
composta  por  grupos  de  persoas 
camiñando  polas  rúas  tocando 
música e danza. Os años foron os 
ancestros do samba moderno. 

Os bloques (bloques), outro nome 
para  cordóns  son  algunhas  das 
representacións  populares  do 

entroido  brasileiro. Eles  consisten 
de  persoas  que  se  visten  de 
acordo  con  certos  temas  ou  de 
entroido  realizada 
especificamente. As  escolas  de 
samba  son  verdadeiramente  as 
organizacións que traballan todo o 
ano,  a fin de se preparar  para o 
desfile de entroido.
 
A festa  principal  acontece en Río 
de  Janeiro  e  São Paulo,  onde  as 
escolas  de  samba,  bloques  e 
bandas  ocupan  barrios 
enteiros.Algúns deles son: 

En  Río  de  Xaneiro,  Mangueira, 
Portela,  Salgueiro,  Beija-Flor, 
Emperatriz,  Imperio  Serrano, 
Vibrante, Illa da Unión, Estácio de 
Sá, Unidos do Viradouro. 

En Galicia:  Nenê de Vila  Matilde, 
Vai  -  Vai,  Mocidade  Alegre  e 
camisa  Verde  Branco,  Rosas  de 
Ouro, Unidos do Peruche, Leandro 
de  Itaquera,  X-9  Paulistana,  da 
Barroca Zona Sur

Qué é o Entroido do Río, que tanto 
nos fascina?

É  diferente  a  todos,  é  tan 
espectacular,  que  é  lista  como  a 
grandes  concertos,  vendeu 
ingresos para os desfiles e Rúas, 
vendeu os dereitos para televisión 
como se fosen grandes do fútbol 
ou os Xogos Olímpicos.



A  grandiosidade,  beleza,  graza, 
ritmo  e  sensualidade  que  emana 
deles, ben o que valen. Contan os 
que  coñecen  a  historia,  estes 
entroidos  aínda non deu atopado 
o  ano.  Pero  200  como  todos  os 
entroidos que o mundo son e foron 
traendo  a  súa  orixe  das  grandes 
cerimonias romanas do propio mes 
de febreiro, das limpezas.

 
 Nos  seus  primeiros  días,  os 
entroidos do Brasil tiñan o formato 
de  batallas.  No  lembrar  do  vello 
lides entre Don carnal e Cuaresma 
Doña, é dicir, entre os cubertos e 
peixes,  dos  que  permanecen 
restos,  pero  imos  volver  a ritos 
lustral que acompaña o entroido.
 
No  estado  da  Bahia  celébrase 

outro tipo de entroido, empregan 
os  chamados  trios  eléctricos  que 
son  camións  equipados  con  alto-
falantes 

grandes  e  unha  plataforma  onde 
os  músicos  tocan  en  diferentes 
doses, sobre todo axé. Algúns dos 
máis  populares  do  axé  baiano  e 
reggae samba cultivadas son Ivete 
Sangalo, Carlinhos Brown, Cláudia 
Leitte,  Banda  Eva,  Olodum, 
Daniela  Mercury,  Chiclete  con 
bananas  e  Nethinho. Alén  da 
capital,  Salvador,  outra cidade do 
estado da que xurdiron os músicos 
de  axé  é  Porto  Seguro,  de  onde 
veu, por exemplo, Tchakabum.
 
Outro famoso entroido do nordeste 
brasileiro  se  realiza  en  Olinda, 
Pernambuco. 



CUBA por  Andrea  Figueroa 
Domíngues  y  Jenniffer  Rivas 
Carral. 

Entre os cubanos, o entroido é 
a  festa  mais  popula.Dun 
extremo  a  outro  da  illa 
participan  esmorga,  homes, 
mulleres,  nenos  e  ancians.É  a 
poteose da alegría.

Aunque  as  celebracións  varian 
de  data  na  dependenza  do 
lugar, elas  abundan nos meses 
deverán,  cando  están 
traballadores.

Os  elementoscomúns  a  todas 
as festas adoitan ser os desfiles 
de  carrozas,  as  competencias 
coreográficas entre comparsas, 
a  presentación  simultánea  de 
grandes  orquestas  de  música 

popular,  bailes  populares  e  da 
venta de alimentos e bebidas.

Para moitos, o máis famoso de 
todos  os  entroidos  do  caribe 
caracterízase  por 
espontaneidade  e  ton 
eminentemente popular.

Por  uns  días.  a  música  enche 
cada  esquina  de  Santiago, 
soando  congas,  trompetas, 
campás,  caixas  de  madeira, 
tixolas,  latas...CHINA  E  DO 
CORNO !!!

Un instrumento emblemático da 
cidade,  couxo  único  son 
convoca os danzantes.

Algúns  veciños  comezan  a 
conga no seu barrio, con varios 
kilometros  do  centro  da 
cidade.  Durante  o  paseo,  a 
xente  está  unida  a  danza, 
aconga  e  máis  e  máis.  Quen 
quere  gozar  de  fora,  mirando 
con curiosidade. "Colla o ritmo 
e  entra  na  lalia  amorfo  e 
difícil".No entroido de Santiago 
non  hai  espectadores.  Na 
chamada  da  trompeta  ou  a 
China de fora están resistindoa 
tentación.

                                                          
                                                      



NA MIÑA ALDEA...
A miña aldea está no concello de Pontecaldelas.  Ten unha superficie  de 87 quilómetros  
cadrados,  limita  ao  norte  co  concello  de  Cotobade,  ao  sur  con  Fornelos  de  Montes  e  
Soutomaior,  polo  leste  A  Lama  e  polo  oeste  Pontevedra.  Ten  unha  poboación  de  
aproximadamente  6.500  habitantes.  A  súa  altitude  maxima  é  de  633m,  na  Serra  de  
Castrelada. Queda a 143 km. de A Coruña, a 71 km. de Santiago de Compostela, a 13 km. de  
Pontevedra e a 39 km. de Vigo.

Nas festas destaca “A festa da troita” que se celebra o último domingo do mes de 
maio  e  é  a  festa  máis  importante  de  Pontecaldelas.  Naceu  no  ano 1.967  como 
inciativa dun grupo de amigos para que, á vez que se promocionaba o concello, se 
dese saída a unha afección moi compartida na comarca como é a pesca de río. Así, 
celébrase  a  última  fin  de  semana  do  mes  de  maio  e,  xunto  coas  diversas 
celebracións lúdico-festivas, lévase a cabo un concurso de pesca internacional na 
modalidade de salmónidos. 

É  moi  fermosa,  polo  menos  a  vista  dende  a  miña  casa  o  é.  Nós  vivimos  nun 
pequeno outeiro onde vemos todas as casas: a igrexa, a casa do cura e tamén unha 
fermosísima vista do val que forma o río Verdugo. A uns 6 km. está Pontecaldelas 
e a praia fluvial á que imos todos os días. Está moi ben porque é como unha presa e 
cada 2 ou 3 días reborda e cae unha cachoeira que pode darche unha masaxe no 
lombo e outra nas pernas, se te pos debaixo. Mola porque se te botas para atrás 
méteste dentro do cadoiro  e  parece  que estás  dentro da auga pero respirando. 
Tamén hai unha corda atada a unha árbore e  tirámonos á auga, coma se fósemos 
Tarzán. Ten un campo de voleibol e unha mesa de pimpón. 

A santa da miña aldea é a miña irmá porque fan unha festa en honor a Santa  
Mariña e ela chámase igual. 

Cando non estou na miña aldea sinto moita morriña -aínda que non o creades- das 
picaduras  dos  mosquitos  e  das  ortigas.  Tamén me encanta  estar  alí  cos  meus 
familiares, pero o que máis boto de menos é tumbarme na herba ou no hórreo a 
observar as estrelas. 

ANXO HERAS (1º ESO A)

 



A miña aldea chámase  ADAÚLFE. Sitúase en Lugo, concello de Chantada,  
parroquia San Pedro de Líncora. Ten aproximadamente uns 15 habitantes, a  
maioría de avanzada idade. 

A min gústame moito ir alí. Tódalas mañás espértanos o camión do leite, que é do 
veciño. Hai moitos animais: cans, gatos, vacas, ovellas, cabras, cabalos, porcos, 
lobos,  xabarís… Estes  últimos  danme un pouco de medo  xa  que  os  lobos  lle 
comeron á prima do meu pai as ovellas. Adoita ir moito frío en inverno, e cando 
neva  soemos  subir  ao  Monte  Faro.  Nel  encóntrase  a  Ermida  do  Faro,  unha 
construción do século XVII. Alí, facíanse ofrendas de saúde á Virxe do Faro. A 
maioría consistían en subir de xeonllos ao Monte Faro.

Na  miña  aldea  hai  sobre  todo  unha  gran  tradición  gastronómica.  Tódolos 
domingos van a Chantada as “pulpeiras”, que venden polbo propio de alí.  Está 
moi bo. Ademais, en novembro vaise moito ás castañas e aos cogomelos. Son moi 
abundantes nesa zona. O cogomelo máis característico é o alí chamado “ferrote”, 
que  é  a lepiota.  Tamén  ten  unha  importante  tradición  musical,  destacando  a 
famosa “Muiñeira de Chantada”, que é unha das obras máis coñecidas do folclore 
galego e a máis difícil de interpretar, segundo os gaiteiros. Mesmo foi interpretada 
nas  Olimpíadas  Populares  de  Barcelona  en  1936.  Outro  signo  distintivo  de 
Chantada é o de estar no centro de Galicia, o que lle deu o nome de “Chantada 
Corazón de Galicia”

  
En Adaúlfe non hai ríos, pero si en Chantada: o Miño e o Asma. O río Asma cruza 
toda Chantada, e está cheo de troitas, o que atrae aos pescadores. O río Miño pasa 
pola  zona  da  Ribeira  Sacra.  Na  Ribeira,  destacan  as  muras,  que  son  viñedos 
colocados semellando os chanzos dunha escaleira. En verán fai moita calor nesa 
zona, porque ao ter esa forma semella un burato e dálle moito o sol.

                     
                     

LAURA BLANCO MÍGUEZ (1º ESO A) 



 Albeos

San Xoán de Albeos é unha parroquia ao 
sur  do  concello  de  Crecente.  Segundo  o 
censo  de  2004  tiña  612  habitantes  (307 
mulleres e 305 homes), distribuídos en 25 
entidades de poboación, o que supón unha 
diminución en relación ao ano 1999 cando 
tiña 676 habitantes.
É a parroquia natal de San Paio, sobriño do 
bispo de Tui Hermixio, que foi raptado por 
Abderramán  III  no  ano  920.  Na  súa 
memoria construíuse o mosteiro románico 
de San Paio, do que se conservan algunhas 
ruínas. 

                                                                                              A Boavista onde eu vivo é un lugar de 
Albeos no concello pontevedrés de Crecente na comarca de Paradanta. Tiña 27 habitantes 
no ano 2010 segundo datos do Instituto Nacional de Estatística,  dos cales 12 eran homes e 
15 era mulleres.
Por debaixo da casa dos meus avós pasa un regato. O regato chámase O Ribiril pero nós 
chamámoslle simplemente “Regato”. Os días de calor sempre vou ao regato. Alí meto os 
pés na auga ou póñome á sombra. Na aldea temos unha cadela. Chámase  Lúa e é un pastor 
alemán que sempre anda a correr dun lado para outro. Moitas veces vou para o monte a  
ollar o solpor ou simplemente para descansar. A pena é que de inverno, cando chove, chove 
todo o día e teño que quedar na casa. Cando me aburro saio coa bici que teño no garaxe ou 
xogo á consola coa miña prima Ana ou imos onda a miña irmá Sandra e a miña prima maior 
Silvia ... 

En A Boavista, como é tan pequeno, coñecémonos todos. Encántame ir alí porque é un 
lugar moi tranquilo e bo para relaxarse.
                                                                                        Samuel Vázquez García 1º ESO A



A praia dos afogados
Gonzalo Cazapal (1º Bac. B) 

 
O pasado 5 de abril, os alumnos de 1º de bacharelato B e C fomos facer a ruta d´A 
praia dos afogados, para coñecer os lugares onde se desenvolve a novela de Domingo 
Villar así titulada. 
    
Desprazámonos á vila de Panxón e o tempo acompañounos e moito. O primeiro que 
visitamos foi a monolito de Monteferro e despois fomos ó miradoiro dende o que 
tiñamos unha fermosa perspectiva das illas Cíes, Baiona e as illas Estelas, marco da 
novela. Toda a visita fixémola acompañados dun guía e coincidimos cos alumnos dun 
instituto de Santiago.

   Despois da parada no mirador, baixamos por un carreiro de Monteferro ata o lugar 
onde  se  producira  a  morte  de  Xusto  Castelo,  o  protagonista  da  novela,  que 
posteriormente  aparecerá  flotando  preto  da  beira  da  praia  da  Madorra.  En  Punta 
Gamela asasinaron a Xusto Castelo e alí o guía explicounos que había tres rochas con 
diferente  función  para  os  mariñeiros  e  recreamos  (Sergio  e  outros  alumnos  de 
Santiago) o xeito de pescar, a dirección na que tiñan que remar… 
   
A continuación baixamos á praia da Madorra onde Alex, Pablo e Iago representaron a 
morte do protagonista coa axuda doutra guía que nos levou despois ata a igrexa de 
Panxón. Alí  explicounos o papel do cura na obra (os recortes dos xornais, as virxes, 
os amuletos dos mariñeiros…).



Nas escaleiras do Templo Votivo de Panxón

   Por último, fomos á praia de Panxón e vimos a lonxa, onde teñen lugar algunhas 
escenas da novela. Logo descansamos un tempiño na praia e regresamos ó instituto.
                                                         
                                                                    

No paseo marítimo da praia de Panxón



Foto de grupo de 1º B

Foto de grupo de 1º C



Biblioteca 
Vivente

Unha biblioteca vivente é unha biblioteca onde os libros son persoas; persoas 
que  posúen  coñecementos  nalgún  ámbito  ou  que  pasaron  por  algunha  situación 
complicada  ou  curiosa  na  súa  vida  e  difunden a  súa  experiencia  transmitíndolla  ao 
“lector”.

A  biblioteca  vivente  é  unha  maneira  de  achegar  a  xente  aos  coñecementos 
doutras  persoas  de modo ameno e  participativo  de xeito  que o “lector”  e  o  “libro” 
poidan manter un diálogo. 

É  unha  actividade  que  axuda  a  combater  o  descoñecemento,  a  ignorancia  e 
certos estereotipos dunha maneira activa e vivenciada.

Antes  pensei : O que pensei despois:…  que sería unha “raiada” / Eu tamén, que sería unha “cocida”. Tiña que durar máis!…  que iamos falar con alguén sobre un libro. Nunca  esperei ir  a  un  museo  e divertirme.… que se perderían dúas horas e xa. Aburrido non foi!…  que  sería  unha  especie  de  teatro representando un libro. Breve pero bonito.… que sería un home falando dun libro que lera. Gustaríame ler todos os libros.
A visita ao Verbum para a actividade “Bibliotecas Viventes” tiña a finalidade 

de que alumnos de diferentes centros de ensino puidesen coñecer historias contadas polo 
propio protagonista que viviu unha situación complicada nunha época difícil de España.

Dúas semanas antes da saída, visitounos un monitor para explicarnos como ía ser 
a visita e o que tiñamos que facer.

Antes da saída tivemos que formar grupos de persoas a través da páxina web 
(xandobela.info) e escoller cada un os tres libros que máis nos gustasen ou chamasen a 
atención.

Ao chegar  alí,  o  día  17 de febreiro,  déronnos unha charla  de presentación  e 
despois  ofrecéronnos  aos  grupos  cadanseu  mapa  para  ir  cara  aos  libros  que  xa 
escolleramos previamente. Ao final da “lectura” tivemos que poñer na “opinoteca” un 
papeliño coa opinión sobre o libro que máis nos gustara. 

Velaquí de que trataban algúns dos libros que lemos:



Códigos secretos

Dúas  curmás  contan  a  historia  que  viviron  na  súa  mocidade;  relatan  a  súa 
experiencia para revelarnos como o pasaban na guerra e na posguerra. Explicaron, por 
exemplo, como o pai dunha delas, se agochou nun cuarto detrás dun moble e que alí 
viviu e así conseguiu durante anos que non o atopase a policía, que andaba a buscalo. 
Outros familiares tiveron que exiliarse fóra de España, como un irmán que tivo que 
marchar a Cuba para poder salvarse.

Música clandestina

Este  libro  vivente  é  un  home  que  tiña  que  ir  ao  monte  para  tocar  a  gaita; 
contornos que seus pais non lle deixaban tocala porque os veciños se lles queixaban do 
ruído que  metía. A el non lle importou e aprendeu igual a tocala; meteuse en varios 
grupos durante varios anos e actualmente é profesor de gaita na Asociación de Veciños 
de Lavadores.

Cando  chegamos  onda  el  para  a  actividade,  deixounos  tocar  mentres  el  nos 
ensinaba as partes da frauta – gaita-.

Homes de ferro

Un home que traballou como mariñeiro dende que era moi novo e que pouco a 
pouco subiu de rango e fíxose capitán dun barco pesqueiro.

Falou do dura que era a vida no mar, sen poder ver nacer aos fillos nin poder ir 
ao enterro dos seres queridos… pasando medo,  sacando o xeo da cuberta  cando se 
achegaban aos polos para que non envorcase o barco e con ondas de máis  de vinte 
metros que, ás veces, eran tan altas coma os propios barcos.

Loitando dende fóra a peito descuberto

Este libro falaba sobre a vida na emigración. O home tivo que emigrar a Holanda 
para poder estudar e colocarse ben economicamente, e deixou en España a súa muller e 
a súa filla. Ao cabo de tres meses conseguiu levalas para Holanda, desde onde, pasados 
uns cantos anos, volverían para España novamente.

Explicounos que cando se emigra sempre imos ter o corazón dividido en dous, 
xa que, aínda que nos vaiamos moito tempo, sempre imos ter os recordos da terra onde 
nacemos; e cando volvamos á nosa terra, sempre se nos vai quedar dentro o ben que 
vivimos  no  país  adoptivo,  xa  que  hai  costumes  que  nos  gustan,  facemos  amigos, 
probamos comidas ricas, etc. Por iso sempre imos ter o corazón partido en dous.

4º pdc  



                          SAÍDA DIDÁCTICA A CELANOVA

    O pasado 23 de febreiro os alumnos de 1º de bacharelato A, B, C e D  viaxaron a Celanova 
acompañados de Marta, profesora do Departamento de Música, e Lucía e Gloria, do de Lingua 
Galega e Literatura, para participar nas actividades denominadas “Concertos didácticos de 
órgano” e “ A ruta currosiana”.

   Na primeira das actividades, que se desenvolveu na igrexa de San Salvador de Celanova, a 
través do  seu órgano histórico (restaurado dende 2001 e con máis de 1.200 tubos) e  grazas ás 
explicacións da profesora do Conservatorio de Música de Ourense Marisol Mendive, puidemos 
coñecer de preto este monumental instrumento.   Ademais, os alumnos acompañaron coas 
frautas a Marisol na interpretación ao órgano de tres pezas musicais. As pezas interpretadas a 
tres voces en frauta foron:

1.-Te Deum, de Charpentier, sintonía empregada como Himno de Eurovisión.

2.- “Oh Fortuna”. Carmina Burana. C. Orff.

3.- O son do ar. Luar na Lubre.

Velaquí tendes algunhas das fotos desta actividade.



      Pola tarde, guiados por Paula, da Fundación Curros Enríquez, visitamos a casa do poeta, 
adentrándonos na súa vida e obra. 



    Percorremos, ademais,  a parte da “Ruta currosiana” que se centra en lugares de Celanova 
evocados nalgúns dos seus poemas, recitados in situ polos nosos  alumnos e visitamos a 
reitoral onde se garda a imaxe da Virxe do Cristal, protagonista da lenda e do poema de 
Curros. Rematamos a excursión subindo á torre medieval de Vilanova  dos Infantes e ao 
asentamento castrexo de Castromao.  



FALAMOS con…              ROSA ANEIROS

   O 7 de febreiro o alumnado de  1º Bacharelato participou nun dos 
denominados “Encontros con escritores” que o Departamento de Lingua 
Galega e Literatura acostuma  levar a cabo todos os anos. Este curso o 
alumnado tivo o pracer de escoitar e dialogar coa escritora Rosa Aneiros, 
autora de Ás de bolboreta, libro de lectura do 2º trimestre. Falounos de 
diversos aspectos relacionados coa creación da obra literaria, en que se 
inspira, temáticas que aborda, técnicas… Ademais, os alumnos puideron 
presentarlle dúbidas, falarlle sobre posibles interpretacións de capítulos… 

Sofía Díaz e Alberto Graña (1º de BAC A) entrevistaron á autora:

- Á hora de escribir os seus libros, ¿inspírase en historias da vida real?

- Case nunca. Podes coller algúns datos determinados pero en xeral son inventadas.

- A súa obra Ás de bolboreta significa as esperanzas que ten cada persoa para saír 
de situacións insostenibles?

- Ten varios significados, un si que pode ser ese, aínda que tamén pode significar  un 
“efecto bolboreta”, é dicir, que as cousas que ocorren nunha parte do mundo están 
relacionadas coas que ocorren noutra parte totalmente contraria.



- Segue algunha pauta cando escribe libros?

- Si, sempre se soe seguir unha pauta, hai un plan.

- O seu currículo como escritora é moi amplo (Eu de maior quero ser, Corazóns  
amolecidos en salitre, Resistencia, Veu visitarme o mar, Sol de inverno), pero podería 
dicirnos a obra que máis sentíu  ou a que máis lle gustou?

- É difícil quedar só cunha. En xeral todas,  pero en especial Sol de Inverno chegoume 
moito.

- Estudou xornalismo, algunha vez tocoulle redactar algunha noticia que realmente 
lle impactou? En caso afirmativo, cal?

- Si. Unha noticia sobre un campo de refuxiados.

- Nalgún punto da súa vida detívose a pensar en ser escritora ou pola contra 
xurdiu ao longo da súa traxectoria profesional?

- Sigo sen pensalo aínda hoxe. A verdade é que nunca saberei cal será o meu derradeiro 
libro.

          Rosa Aneiros cos entrevistadores, Sofía Díaz e Alberto Graña



Entrevista con Carlos 
Negro

Cuestionario elaborado polo alumnado de 4º da ESO co gallo da visita do 
poeta Carlos Negro 

A que idade 
comezaches a 
escribir?
Comecei  a 
escribir  dun 

modo consciente a mediados da década dos 
noventa,  na  miña  etapa  de  estudante 
universitario  en  Santiago  de  Compostela. 
Curiosamente,  os  meus  primeiros  intentos 
literarios foron máis narrativos ca poéticos.

Podes vivir do oficio de escritor?
Obviamente, non; o oficio da escrita só dá 
cartos  a  un  grupo  moi  reducido  de 
escritores/as  en  todo  o  mundo, 
principalmente dentro do ámbito da novela. 
Se escribes poesía, sexa no idioma que sexa, 
nunca vas vivir  a  conta  dela;  por tanto,  a 
satisfacción de escribir poesía reside noutros 
factores alleos ao diñeiro.

Canto tempo lle adicas ao día á escrita?
Non existe unha medida regular sobre isto; 
depende un pouco das épocas do ano e de 
factores extraliterarios, como o tempo libre 
que che deixan as ocupacións profesionais, 
domésticas e familiares; en todo caso, nos 
momentos  de  maior  intensidade  creativa, 
cando estás a piques de “botar fóra” un novo 
texto, intentas adicarlle o máximo de horas 
posibles, roubando tempo de todas partes.

Tiñas pensado ser escritor xa de noviño 
ou tiñas outras metas?
Non,  non  tiña  nin  idea  de  que  algún  día 
chegaría a publicar un libro; o que si é certo 
é que desde moi novo atopei un refuxio na 
lectura, e iso axudou á miña formación como 
persoa, e a desenvolver unha sensibilidade 
especial  cara  aos  aspectos  artísticos  da 
literatura. 

Escribes só en galego?
Si;  esta  foi  unha  decisión  totalmente 
consciente,  pois  coido  que  o  normal  é 
escribir na lingua propia do teu país, e non 
por  cuestións  ideolóxicas,  senón  por 
fidelidade a un legado cultural e sentimental 
que  nos  fai  diferentes  e  diversos  entre  os 
pobos do mundo, é dicir, únicos. Eu creo no 
lema  da  Xeración  Nós:  Galicia,  célula  de 
universalidade.

Que pasos segues para facer un libro?
O  proceso  de  elaboración  dunha  obra 
literaria  resulta  sempre  complexo;  non  é 
chegar  e  encher,  pois  interveñen nel  unha 

pluralidade  de  factores:  a  capacidade  de 
observación  do  mundo  que  nos  rodea,  a 
autoanálise  das  nosas  emocións  e 
sentimentos,  as  experiencias  vitais,  a 
aprendizaxe e posta en práctica de técnicas 
literarias,  os  modelos  artísticos  que  nos 
precederon...

Desde  a  miña  experiencia,  a  elaboración 
dunha obra literaria esixe paciencia, esforzo, 
rigor,  intuición  e  oficio,  ademais  dunha 
especie de cualidade moi subxectiva, que se 
define como autenticidade.

Canto tempo tardas en facer un libro?
Nunca  fixen  un  cálculo  exacto  do  tempo, 
mais atreveríame a dicir que, como mínimo, 
o proceso de elaboración dun poemario pode 
levarme entre un e dous anos. En todo caso, 
os ritmos de escritura de cada autor son moi 
variables  e  dependen  de  moitas 
circunstancias externas.

De que obra túa estás máis satisfeito?
De todas estou satisfeito e de todas estou 
insatisfeito;  todas  reflexan  unha  época  da 
miña vida, un modo de pensar e de sentir, e 
todas teñen virtudes e defectos; iso é como 
se lle preguntas a un pai ou a unha nai a cal 
dos seus fillos queren máis.

Que che gusta máis, ser profesor ou ser 
escritor?
Gústame  moito  ser  profesor  porque  me 
mantén  en  contacto  co  universo  da 
mocidade,  e  porque  me permite  exercer  a 
vocación de ensinar as poucas cousas que se 
cadra  sei.  Mais  escribir  tamén  se  foi 
convertendo  nunha  auténtica  necesidade 
vital,  pois  amplía  os  horizontes  do  meu 
pensamento e  proporciona un pracer único 
relacionado coa liberdade creativa.

Cales son os teus referentes literarios? 
Múltiples e moi variados; eu coido que hai 
que ler de todo: clásicos e contemporáneos, 
literatura  galega  e  literatura  universal, 
novela e ensaio, poesía e teatro; e non só 
hai  que  ter  referentes  literarios;  hai  que 
combinalos  coa  experiencia  vital,  e  con 
outras  influencias  procedentes  do  cine,  do 
cómic, da música, das artes plásticas...  un 
escritor, en definitiva, nunca crea a partir da 
nada,  senón  a  través  do  diálogo  coa 
tradición cultural que o rodea. Por iso, todo 
escritor  ou  escritora  debe  ser 
simultaneamente un drogadicto da lectura.

O escritor Carlos Negro visitounos para 
falar da súa obra Makinaria o 17 de 
decembro



Pareados  con nome propio (1º Eso B)
Helena ó chegar a este instituto Falaba como un cuco,

Pero agora con Antía non para en todo o día.

Lisset é unha moza moi  lista
Pero antes de ler libros prefire a súa revista.

A miña amiga Florencia
Foise vivir a Venecia.

Robert, que se apelida Nita, 
Coñeceu a  súa primeira cita.

A Sheila, que é moi faladora,
Gústalle Dora a exploradora.

A Rani, que é un ligón,
Gústanlle as motos un montón.

Se non fora por Omar
Xa non podería andar.

Berta, que é unha nena moi lista,
De maior quere ser periodista.

A Florín, que é moi falador,
Gústalle tocar o tambor.

O meu amigo Julián 
É un pouco lacazán.

Alba, a dos cabelos louros,
Algún día atopará ouro.

A Debie, que é moi calada,
Encántallle a torta de marmelada.



 

Cuando las ranas críen pelo







Versión 
pentalingüe

Negra sombra



Versión orixinal
Cando penso que te fuches, 

negra sombra que me asombras, 
ó pé dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa. 

Cando maxino que es ida, 
no mesmo sol te me amostras, 

i eres a estrela que brila, 
i eres o vento que zoa. 

Si cantan, es ti que cantas, 
si choran, es ti que choras, 

i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora. 

En todo estás e ti es todo, 
pra min i en min mesma moras, 

nin me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me asombras.



Versión en castelán
Cuando pienso que te fuiste,

negra sombra que me asombras, 
al pie de mis cabezales, 

tornas haciéndome mofa.

Cuando imagino que te has ido, 
en el mismo sol te me muestras,

y eres la estrella que brilla,
y eres el viento que suena.

Si cantan, eres tú quien canta, 
si lloran, eres tú quien llora,
y eres el murmullo del río 

y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás y tú eres todo, 
para mí y en mí misma moras, 

ni me abandonarás nunca,
sombra que siempre me asombras. 



Versión en portugués
Quando penso que partiste, 

negra sombra que me assombras, 
ao pé dos meus cabeçais 
tornas fazendo-me mofa. 

Quando imagino que es ida, 
no mesmo sol te me mostras, 

e es a estrela que brilha, 
e es o vento que soa. 

Se cantam, es tu que cantas, 
se choram, es tu que choras, 

e es o murmúrio do rio 
e es a noite e es a aurora. 

Em tudo estás e tu es tudo, 
para mim e em mim mesma moras, 

nem me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me assombras.



Versión francesa
Quand je pense que tu es partie, 

Ombre noire qui m’effraie, 
Au pied de mes oreillers, 

Tu rentres en me faisant une raillerie.

Quand j'imagine que tu t’en es allée, 
Dans le même soleil tu te montres,

Et tu es l'étoile qui brille,
Et tu es le vent qui sonne.

Si on chante, c’est toi qui chante, 
Si on pleure, c’est toi qui pleure,
Et tu es le murmure de la rivière 
Et tu es la nuit et tu es l'aurore.

Tu es partout et tu es tout, 
Pour moi et dans moi-même tu habites, 

Tu ne m'abandonneras jamais,
Ombre qui m’effraie toujours.



Versión Inglesa

When I think that you left,
 Black shadow that scares me, 

 At the foot of my pillow 
 You return making scoff at me.

 
When I imagine that you have gone away, 

 In the Sun itself you appear to me,
 And you are the star that shines,

 And you are the wind that sounds.
 

 If  someone sings, it is you that sings, 
 If someone weeps, it is you that weeps,
 And you are the  murmur of the river 
 And you are the night and the sunrise.

 
In everything you are and you are everything, 

For me and in myself you dwell, 
And you will never leave me,
Shadow that always scares me.



Construir castillos en el aire
Luftschlösser bauen



   At top speed                                                         A lume de carozo



 Pinchar en hueso
Tomber sur un os
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PREMIADOS NO CONCURSO
DAS LETRAS GALEGAS

1º PREMIO DE NARRATIVA:

Irene Parada Gómez (3º ESO A)

VIVIR

I 
A auga manaba da billa a cachón e 
funcionaba mal, síntoma de que a 
casa  seguía  sen  habitar  desde 
aquel  verán.  Seguía  coa  mirada 
fixa  nun  punto  perdido  no 
horizonte,  non  se  espiu  e 
permanecía  na  ducha  coa  roupa 
interior  e  os  zapatos  totalmente 
desfeitos, desgarrados... coma ela.

A súa vida fora difícil; de pequena 
a súa nai preocupábase pouco dela 
e os estudos foron a pique a pasos 
axigantados.  Pronto,  xa  no 
instituto,  as  malas  compañas 
fixeron  que  caera  nas  drogas  e 
que se prostituíra para conseguir o 
diñeiro  co  que  pagarse  a  súa 
dependencia.  Ben,  hai  moitos 
casos nos que a partires de aquí, 
os mozos non se recuperan destes 
hábitos  e  fan  da  súa  vida  unha 
autopista dereita a un estrelazo do 
que  moi  poucos  son  capaces  de 
saír. Pero a Raquel non lle pasou o 
mesmo,  a  sorte  petou  na  súa 
porta,  e  como  proviña  dunha 
familia acomodada, foi un familiar 
a que a volveu a encamiñar para 
que  non  se  perdera  polo  escuro 
mundo no que xa puxera un pé.

Foi uns anos máis tarde cando se 
coñeceron.  Era  unha  tarde  de 
agosto,  cando  Raquel 
desesperadamente  buscou  unha 
empresa  por  Internet  para 
contactar con outras persoas para 

poderse relacionar. A súa vergoña 
facíaa  pequena  e  sentíase 
insignificante  cando  a  rodeaban 
máis  persoas.  A  decisión  de 
utilizar  estes  recursos  foi  dura 
para ela, porque o medo á soidade 
aumentaba  cada  vez  que  saía  a 
rúa. 

O procedemento foi sinxelo, nada 
complicado,  cubriu  os  datos 
persoais e un 
cuestionario  sobre  a 
personalidade. Nuns poucos días a 
empresa, por certo moi eficaz, xa 
atopara  "a  súa  media  laranxa". 
Pronto comezou a falar con aquel 
home que coincidía tan ben co que 
ela  desexaba.  Reunía  todas  as 
características que Raquel pedía a 
alguén para comezar a tecer unha 
relación  formal,  que  ela,  por 
razóns  diversas,  non  chegara 
nunca a ter.
Comezaron por fixar unha hora na 
que os dous puideran falar, e só a 
rede  foi  a  testemuña  das  longas 
conversas apaixonadas e cheas de 
promesas  de  amor  sempiterno  e 
incondicional  que  estes  dous 
acordaron. Aínda así, a autoestima 
da  protagonista  seguía  en 
decadencia  e  era  un  verdadeiro 
reto saía á rúa.

A  primeira  cita  non  tardou  en 
chegar, pero foi o tempo dabondo 
para que
Raquel  se  convencera  da 



conveniencia  desta  primeira  cita 
nun restaurante
italiano. Elixiu un modelo sinxelo: 
uns  pantalóns  cor  crema  e  un 
xersei dos
seus preferidos. Foi a primeira vez 
que arranxaba o pelo máis aló do 
cotián e se maquillaba.

As  primeiras  impresións  foron 
boas;  Raquel  sentía  que  aquel 
home podía
entender todos os problemas que 
tiña e por riba de todo non era un 
home
descoidado fisicamente. Isto levou 
a que se namorara perdidamente 
como nunca o fixera. Pola contra, 
aquel  home  sabía  perfectamente 
os intereses que había  detrás da 
súa  mirada  entendedora  e 
alentadora. El sabía que se trataba 
dunha muller fácil, e que a podía 
manipular  como  quixera,  podía 
sacar o que necesitara con poucas 
palabras.  Deron  un  paseo  pola 
praia e falaron de diversos temas 
que  remataron  de  namorar  a 
Raquel. O home acompañouna ata 
a  súa  casa  e  esta  invitoulle  a 
pasar.  Pouco  a  pouco  o 
manipulador  tomou as  rendas  da 
situación e conduciuna cara o seu 
proveito, e os dous remataron na 
cama.

Ámbolos dous continuaron saíndo 
bastante tempo ata que no verán 
seguinte  o  home  propúxolle  a 
Raquel  unir  definitivamente  os 
seus  camiños  vivindo  xuntos. 
Elixiron  como  casa  a  do 
"namorado".  A  tímida  muller 
aceptou  a  pesar  das  inmensas 
dúbidas que lle  xurdiron. Tiña xa 
35 anos e sen familia.

Casaron  ó  pouco.  Ela  estaba 
totalmente  convencida  de  que 
aquel  home  sería  o  único  que 
soubera  querela  tal  e  como  era. 
Por  peticións  do  seu  marido, 

acabou  por  deixar  o  seu  traballo 
como  investigadora  de  medicina, 
no  que  era  realmente  talentosa, 
para  dedicarse  soamente  a 
prepararlle  a  comida  e  limpar  a 
casa  do  home  para  que  cando 
volvera  o  atopara  todo  no  seu 
sitio.  Pouco  a  pouco  o  home  foi 
tomando  as  rendas  da  vida 
daquela pobre muller e pechando 
o seu horizonte. 

Por fin era soamente súa, ela non 
podía facer nada. Raquel non tiña 
familia
pois emigrara para poder estudar 
e  dedicarse  ó  que  ela  quería  - 
investigar
medicina -. Ela xa non contaba coa 
súa única amiga Ana, pois casara 
e  as  vidas  das  dúas  tomaron 
direccións  diferentes,  cando  non 
se  comparte  nada  máis  que  os 
recordos,  cada  un  segue  o  seu 
rumbo.  Raquel  dubidaba  se 
realmente ela collera o indicado ou 
simplemente o cartel da felicidade 
estaba  xirado  e  indicaba  mal  o 
camiño.  Estas  ideas, 
desvanecíanse  no  tempo  e  no 
espazo  da  soidade  que  ela  vivía 
cada vez que quedaba soa na casa 
porque o seu marido ía traballar e 
a  deixaba  limpando,  cociñando 
para el e coa condición de que só 
podía  saír  á  rúa  para  mercar  ó 
supermercado.  Sabía  que  non 
estaba ben, pero subestimábase e 
pensaba que tiña nas súas mans 
máis do que ela merecía ...

II

...  Nunca  o  pensara...  non 
pensaba  que  esta  historia  non 
puidera ter final feliz.

Ela  seguía  impasible,  na  ducha 
que deixara pechada moito tempo 
porque xa non habitaba nesa casa. 
Era a súa casa, na que estudara, 
na  que había  recordos  do que a 



ela  lle  gustaba  e  do  que  ela 
proxectaba  para  o  seu  futuro:  a 
medicina  e  sentirse  libre.  A  súa 
cara  non  mostraba  ningunha 
emoción,  pero  nese  momento, 
unha  brillante  bágoa  perdeuse 
entre as gotas da billa. A presión 
dos sentimentos fixo que un grito 
xordo  escapara  da  súa  gorxa  e 
máis e máis bágoas se derramaran 
por  aqueles  ollos  verdosos  que 
agora xa non se  podían  abrir  do 
enorme golpe que levaran daquel 
home embusteiro e manipulador...

Sentíase  incompetente,  pequena, 
desamparada porque pensaba que 
a vida non a sorrira nin unha soa 
vez. Un gran desacougo instalouse 
nos  seus  sentimentos  e  na  súa 
cabeza  todo  daba  voltas  arredor 
da  mesma  idea  enmarcada  por 
unha vida chea de fochancas. Saíu 
da ducha, esnaquizada, pingando. 
Vacilaba e mareábase.

Todo  se  reflectía  nunha  imaxe 
inverosímil,  unha  imaxe  tan 
esclarecedora como aterradora: se 
a  vida  lle  negaba  a  tenrura  e 
tódalas  cousas  belas  que  xamais 
tivo,  non  pagaba  a  pena  seguir 
con ela, e era mellor rematar coa 
angustia do tempo.

III

"Esta mañá foi encontrado o corpo 
sen  vida  duna  muller  chamada 
Raquel  Silveiro.  Suicidouse 
inxerindo  unha  notable  cantidade 
de  barbitúricos,  tense  a  sospeita 
de  seren  unha  vítima  máis  da 
violencia  de  xénero  .  Os  veciños 
declaran  que  era  unha  cousa 
esperada,  eran  normais  as 
discusións na casa e acusan o seu 
marido  Pablo  Hermelo  de  malos 
tratos  físicos  e  psicolóxicos.  Na 
casa  da  falecida  atopouse  unha 
folla escrita por ela que dicía:

Naquel intre,
momento sempiterno,
chaira no efémero...
Pasou o tempo
alzando a man
co amago de saudar
a aquela raída moza
que o tempo pegara
tódolos sufrimentos
que trouxo aquel amor...
Verán terminal, fixo os recordos
que nunca puideches tirar.
Quedou escrito nas feridas
e aferrado nas túas entrañas.
Cartas cheas de desamor
que ocultaban un corazón
que  latexaba  por  el,  e  en  cada 
bater
morría unha doce ilusión...
Deixa que non flúa o amor
por ese raído corazón de tinta...

Esta foi a derradeira mensaxe do 
último  caso  de  violencia  de 
xénero.
Deixámoslles coas imaxes da casa 
onde  foi  atopada  a  muller  e 
despedímonos  ata  a  próxima 
edición deste noticiario."

Entón,  nalgunha  parte  de  Galicia 
unha muller  que sufría  o mesmo 
mal que
Raquel,  decidiu  rematar  coa  súa 
situación e romper con esa cadea 
de silencios que tan pouco facían 
por  todas aquelas  mulleres coma 
ela,  coma  Raquel...  Decidiu 
denunciar.  Esa  era  a  homenaxe 
póstuma que lle  brindaba. O que 
lle fixo espertar do seu mal soño: 
a  televisión  contáballe  unha 
historia, se cadra a súa pero nesta 
ocasión  con  outro  nome;  non  ía 
permitir  que  iso  volvera  ocorrer, 
Raquel abríralle os ollos á vida e 
esta  lle  brindaba  unha  nova 
oportunidade que ela non ía deixar 
pasar: a oportunidade de ser feliz, 
a oportunidade de VIVIR.



2º PREMIO DE NARRATIVA:

 Samuel Vázquez García (1º ESO A)

HONRADEZ

-Ofrécese  electricista,  fontaneiro. 
Responsable e con rapidez.

Xoán  puxera  un  anuncio  no 
periódico. Esperaba que así alguén 
o chamase se tiña algún problema. 
A verdade é que no negocio non ía 
moi ben.

Xoán,  como  di  no  anuncio,  era 
bastante  responsable  e  iso  de 
electricista  e  fontaneiro  dábaselle 
bastante ben.El era alto e delgado.

Un día pola tarde, soou o teléfono 
e Xoán colleuno rapidamente:
-Si?
....
-Ah! Que teñen un problema....que 
vai mal?
....
-Toda a casa! Iso sairalle bastante 
caro.
...
-Vale,  na rúa  dos  Rosais.  Estarei 
alí ás seis en punto.

E finalizou a chamada. Xoán notou 
que a voz do home que chamaba 
soaba como atemorizada e o que 
máis lle estrañou foi que antes de 
colgar oíu o grito dunha muller ao 
fondo.  Pero  Xoán  non  lle  deu 
importancia,  tiña  un  traballo  que 
facer.

Ás seis en punto Xoán estaba nesa 
casa.  Chamou  ao  timbre  pero 
ninguén  contestou.  Entón  decidiu 
abrir  el  a  porta.  O  lugar  estaba 
escuro. Só a luz que entraba por 
unha ventá iluminaba a casa.

Cando encontrou o interruptor da 
luz viu que non ía.

-Outra  cousa  que  arranxar- 
pensou.

Cando deu arranxado a luz viu que 
a casa estaba toda desfeita. Cando 
ía entrar no salón, algo o atacou 
polas  costas  e  quedou 
inconsciente.

Cando espertou estaba nun cuarto 
iluminado  por  unha  vela.  Nel 
estaba o home e a muller á que 
oíra  gritar.  Pero  eles  estaban 
inconscientes.  Tentou  espertalos 
pero  non  puido.  Entón  foi  cando 
unha neveira, unha lavadora e un 
microondas  con  pernas  e  brazos 
robóticos  entraron  na  sala. 
Falaban entre eles pero non dicían 
nada.  Despois  da  charla,  a 
lavadora  foi  onda  el,  colleuno  e 
levouno  á  cociña.  Na  cociña  foi 
onde empezaron a falar:

-Exterminar raza humana –dixo a 
neveira-  raza  humana  non,  non, 
non, non. Entón a lavadora deulle 
un golpe –arranxar.

-Pero  non  é  a  miña  culpa,  por 
favor,  deixádeme  marchar!-  e 
comezou a chorar.

-Ti  non  marchar.  Ti  arranxar  e 
marchar des, des, des, des –deulle 
outro golpe- pois.

Xoán  aceptou  o  trato.  Cando 
acabou  con  todos,  o  home  e  a 
muller espertaron.

Déronlle  as  grazas  a  Xoán  e 
marchou. Hoxe non cobrara, pero 
estaba satisfeito do que fixera.



3º PREMIO DE NARRATIVA:

 Rayco Hernández Fernández (4º ESO B)

Son  as  dez  da  noite,  día  de 
Halloween. Un día aburrido no que 
nunca sucede nada.  Eu estaba na 
miña casa escoitando un programa 
especial só para esa noite.

-Esta  noite-  dicía  o  comentarista 
-aparecerá  un enviado de  Lucifer 
para matar a todos os que poida. 
Tres serán os sinais para saber se 
vai por ti- e, cunha voz tenebrosa 
proseguiu -Primeiro chamará á túa 
porta, despois soará o teu teléfono 
e  por  último  escoitarás  un  berro 
dicindo o teu nome- Cambia a súa 
voz e remata dicindo -isto é todo 
por agora,  volveremos o próximo 
Halloween.

-Parvadas-  pensei  eu  -como  é 
posible que suceda algo así?

De súpeto escoitáronse golpes na 
porta.

- Toc...Toc...Toc...

Erguinme  do  sofá  sobresaltado, 
collín un coitelo da cociña e abrín a 
porta.

-Truco ou trato?

-Só eran uns nenos. Fun á cociña, 
deixei o coitelo e collín unha bolsa 
de  caramelos.  Cando  volvín  os 
nenos  xa  non  estaban,  pechei  a 
porta e funme cara o sofá. Pensei 
se podería  ser  o demo o que se 
levou  consigo  aos  nenos, 
pero...Riiiinnng,  o  teléfono, 
riiiing...,  fun  a  cociña  e  coas 
pernas trementes descolguei.

-Quen  chama?-  case  non  podía 
falar.

-Unha  voz  fantasmagórica  e 
sepulcral  dixo  -Vas  morrer  esta 
noite.

Colguei,  non  entendía  nada, 
realmente estaba ocorrendo o do 
demo? Estaba moi alterado, fun á 
cociña e collín uns tranquilizantes 
que  atopei,  deiteime  no  sofá  e 
quedei durmido.

Espertei sobresaltado ao escoitar a 
voz da miña filla berrando o meu 
nome.

Fun a toda présa ao seu cuarto, ao 
entrar  encontrei  a  miña  filla 
degolada  coma  se  fose  un 
cordeiro, o seu corpo non tiña nin 
brazos nin pernas e a súa cabeza 
estaba  colgada  nunha caveira  de 
cabra  montesa  que  tiña  na  súa 
porta, estaba cravada de tal forma 
que parecía que tiña cornos.

Chorando fun ata  o  meu garaxe, 
collín unha motoserra e volvín ao 
cuarto da miña filla para matar ao 
demo. Cando cheguei, vino tirado 
na cama da miña filla,  acendín a 
motoserra e o demo ergueuse e foi 
correndo cara a min, agarroume e 
o  aparato  caeume  ao  chan  e 
apagouse.

Non me podía mover, agarrábame 
moi forte, non podía soltarme ata 
que  logrei  liberar  un  dos  meus 
brazos,  golpeeino  na  cara  varias 



veces  ata  que  me  soltou,  fun 
recoller  o  aparato  do  chan  pero 
agarroume por detrás, deille unha 
patada  á  parede  e  do  empurrón 
caemos  ó  chan,  erguinme 
rapidamente  e  recollín  a 
motoserra,  golpeeino  con  ela 
varias veces pero esquivábame os 
golpes, cun deles logrei alcanzalo, 
pero  agarrouna  coas  mans,  eu 
acendina e corteille os brazos e as 
pernas, logo corteille o pescozo e 
cravei  a  súa  cabeza  onde  el 
cravara  a  da  miña  filla,  despois 
diso esvaecín.

Espertei  nun  cuarto 
completamente branco, non podía 

mover  os  brazos,  resulta  que, 
estou  nun  manicomio,  todo  fora 
imaxinación miña, todo fora falso, 
non  existía  ningún  demo.  Os 
nenos marcharon porque tardaban 
moito, non fora o demo como cría 
eu. A chamada, fora un ha broma 
pesada  dun  veciño.  Os 
tranquilizantes que atopei estaban 
caducados e producíronme efectos 
secundarios  que,  coa  historia  da 
radio, fixéronme ver alucinacións, 
e  o  grito  fora  unha  creación  do 
meu subconsciente.

Eu  non  matei  un  demo,  ao 
contrario, matei a un anxo, o anxo 
que era a miña filla.



PREMIADOS NO CONCURSO
DAS LETRAS GALEGAS

1º PREMIO DE POESÍA:

                LEDICIA

Ledicia dos nenos que corren, 
ledicia dos paxaros que 
cantan,
por que? Por que exclusiva de xoves
e irracionais que non se decatan
da súa excelente compañía.

Fría soidade marchita,
curuto nevado sen nome,
lonxe te noto e te sinto
querida ledicia que fas
do triste contento e que,
ao apenado enches co teu 
sentimento.

Porca envexa dos que non
a teñen, pero a desexan,
os que só teñen un corazón
amargo e conxelado,
tal glaciar noruego que parte á 
metade coas ondas do mar 
enbravescido,
e camiña se rumbo nin temón,
ata derreterse no centro da nada, 
mentres paxaros irracionais 
presumen
sen saber da súa impoñente 
liberdade, cachiños de xeo no mar 
avanzan
coma aqueles nenos que corrían,
tan ben acompañados.

Carlos Iglesias Gallego  (3º ESO A)



2º PREMIO DE POESÍA:

E logo que?

Consumir a ilusión
é roubar a paixón

nacer, estar, morrer sen conclusión.

Vivir a ilusión
é sentir ao corazón

nacer, vivir, morrer con razón.-

T empo é vida ao deixala pasar
vida é tempo ao sentilo sen chorar.

Brais Villar Eijo (4º ESO C)



3º PREMIO DE POESÍA:

SÓ AO VERTE MEU CORAZÓN BRANCO

Un día vinte pasar
e sentín o meu corazón espertar.
Vin eses ol1os azuis de mar
que só me fixeron pensar
o moito que te ía amar.
Foi coma se un anxo caíse
facéndome saír dunha profunda crise,
ou quizais caín nela
ao saber que é imposible a miña espera.
Sei que non se pode cumprir
ese soño de contigo vivir,
mais non podo evitar
imaxinar ó teu lado cada espertar.
Cada mañá ao verte pasar
sinto o sol alumear,
e por cada teu sorriso
noto no corpo un aviso
que me di que me hei desmaiar
de tanto que me chegaches a gustar.
Por iso nestes cen días de desexos imposibles e dun 
namoramento impredicible, unicamente hai algo factible:
váiseme a amargura e o pranto,
só ao verte meu corazón branco.

Ainoa Miguez Ambrosio (3º ESO A).



Anuncios por palabras
MERCO folios  transparentes 
para  facer  chuletas. 
Contactar con MARTA 1º ESO 
B

VÉNDESE  o  Peitatrón 2000,  
ideal para vagos ós que non 
lles  gusta  peitearse.  Fai  o 
peiteado  de  Elvis,  Michael 
Jackson…   Interesados 
contactar  con  PABLO  en  1º 
ESO B

VENDO cascos invisibles para 
copiar nun exame sen que o 
profe  te  pille.  Pregunta  por 
MALASIA en 1º ESO B

VENDO   o  “Lapmagic”,  un 
bolígrafo que cumpre os teus 
desexos.  Para  máis 
información chame ó número 
986286375.  Pregunte  por 
FLORENCIA

CLASES máxicas.  Ensínase 
dende o principio as leccións. 
Dor  de  moa  de  vella 
desdentada,  cola  rizada  de 
gato  liso  etc.  Interesados 
preguntarpor  LISSET  en  1º 
ESO B

VÉNDESE   carteira  que  cada 
vez que se abre  saen billetes 
de  100  e  50  euros. 
Interesados  contacten  con 
JAZMIN de 1º ESO B

VENDO  bolígrafo que fai   el 
só  os  exames.  Prezo  mil 
euros.  Pregunta  por  MOISÉS 
en 1º ESO B

POÑO á  venda  unha 
calculadora  invisible  que  fai 
as contas sen que o profe se 
dea  conta.  Se  che  interesa, 
pregunta  por  JESSICA  en  1º 
ESO B

VÉNDESE estoxo  sen  fondo 
para levar o almorzo, a roupa 
de  ximnasia…  Contactar  con 
HELENA en 1º ESO B

VENDO botas  de  fútbol  que 
marcan goles soas. Prezo 100 
euros.  Contactar  con  DIEGO 
en 1º ESO B

 VENDO  moto  voadora  e 
fantástica. Funciona con auga 
e  ademais  pode  encoller. 
Interesados  preguntar   por 
FLORIN en 1º ESO B

VÉNDESE libro  transparente 
de  todas  as  materias.  Leva, 
ademais,  unhas  lentes  de 
regalo  para  copiar  sen  que 
ninguén o vexa. Pregunta por 
ANTÍA en 1º ESO B

VENDO coche   fantástico 
voador  con  turbo. 
Descapotable.  Interesados 
preguntar por  ANGÉLICA en 
1º ESO B

¿Necesitas aprobar? Aquí tes 
o  RELOXO  que  che  dá  as 
respostas  dos  exames. 
Pregunta  por  SARAI  en  1º 
ESO B

VÉNDESE  bici  voadora  sen 
rodas, con nitro incorporado, 
TV,  radio,  cambia  de  cor  . 
nteresados  preguntar  por 
JULIÁN en 1º ESO MB

VENDO lentes  máxicas  que 
resolven  exercicios 
instantaneamente. 
Interesados  contactar  con 
DEBIE en 1º ESO B

VENDO un coche que cando 
sae  o  sol  cambia  de  cor. 
Interesados  preguntar  por 
LAURA FERVENZA 1º ESO B

CÓMPRANSE mans rápidas e 
listas  que  che  fagan  os 
exercicios  ó  instante. 
Interesados  contactar  con 
JONATAN en 1º ESO B

VENDO  xizcor ,  o  xiz  que 
cambia  de  cor  con  só 
pensalo.  Un  xizcor  por  só 
15,99  euros.  Contactar  con 
GEANINA  en 1º ESO B

POÑO á venda gardachuletas 
invisible para facer os exames 
sen problemas. Pregunta por 
OMAR en 1º ESO B

VENDO aparello  para 
transportar  libros  da  casa  ó 
insti. Evita dor de costas. Bo 
prezo.  Interesados  contactar 
con BERTA en 1º ESO B

VENDO zapatillas  voadoras 
que  te  levarán  a  todos  os 
sitios.  Interesados  contactar 
con ALBA en 1º ESO B

VÉNDESE  robot  que  coida 
nenos e fai as tarefas da casa. 
Interesados  contactar  con 
LAURA DOPAZO en 1º ESO B

MERCO mochila  que  sexa 
lixeira  coma  o  vento… 
Interesados  preguntar  por 
RANIERO en 1º ESO B



Grazas. Kevin Alonso

Como  comezar  unha  carta  que  non 
queres  rematar?...  Unha  carta  de 
“Adeus”.  Un  adeus a unha etapa a 
que desexas non poñer punto e final.

Deixando  falar  o  cuore e  unha  moi 
boa  opción.  Un  ente  falador,  testán 
pero  cheo  de  forza  e  valor  para 
expresar o que se sente.

Agora  o  problema  é empezar,  aínda 
que sexa polo principio, custa ordenar 
as ideas…

Cantos  anos  van  xa?...  A  primeira 
reunión antes do comezo do curso de 
1º da ESO volve a miña mente xunto 
coas  verbas do director e do xefe de 
estudos.  Por aquel  entonces os seus 
nomes  eran  Castedo  e  Gonzalo 
respectivamente.  Cantos  mestres  (e 
amigos  á  vez)  que  xa  se  foron  do 
Castelao; Benito, Elisa, Carlos, Chelo, 
La  teacher  English,  Luz…  Cantos 
exames  aprobados  (e  cantos 
suspensos  xD?)  Cantos  datos 
almacenados  no  “Disco  Duro”,  e 
cantas  risas  e  momentos.  Cantas 
estupideces cometidas. Cantos amigos 
coñecidos e momentos compartidos…

De  boas  a  primeiras  o  Castelao 
podería parecer un cárcere, non? xD 
Jaja, pero aos poucos vai penetrando 
no  corazón,  coma  as  raíces  dun 
carballo  na  terra  fértil,  buscando  a 
fixación e os nutrientes para floreces 
e  dar  todo  o  saber  que  contén  en 
forma de inmensa ramaxe. 
Un cárcere transformado en fogar? O 
oposto  La  Fundacion.  E  agora,  que 
algúns  dos  meus  compañeiros 
despegaron do niño, ou van despegar, 

eu  non  quero,  quero  quedarme  cos 
que non despegan este ano, esperar 
outra pimavera, ou dúas máis…

Escondo a cachola entre as ás, coma 
un gorrión amedrentado pola caída do 
niño, que debe pasar para aprender a 
voar cara a liberdade.

Eu  son  o  gorrión  que  non  quere 
aprender  a  voar,  que  se  esconde… 
Pero aínda así, debo aprender a  voar, 
ou esnafrarme contra o chan. E antes 
desa  resolución,  debo  dar  grazas 
(perdón  por  se  me  esquezo  de 
alguén), debo dirixirme a vos:

A  esta  revista,  soporte  da  voz  do 
Castelao. Revista que  coñecín grazas 
á profesora Gloria, á cal  lle  debo as 
grazas  por  terme  presentado  e 
aceptado  no  seo  desta  revista. 
Dándome a oportunidade literaria que 
tanto  me  encheu,  nunha  revista  na 
que me gustaría ter participado máis. 
Grazas  ao  Castelao,  por  anos  de 
saber,  de  forxar  ilusións  e  dar 
inspiración,  de  vivir  momentos,  de 
abrir  as  súas  portas  coma  se  dos 
brazos dunha nai se tratase. Porque á 
fin e ao cabo, acabas sentándote nun 
ambiente  familiar.  Grazas  aos 
profesores, persoal de limpeza, bedeis 



e alumnos, todos son parte do que o 
Castelao  é.  Parte  do  que  eu  polo 
menos, acharei de menos.

Grazas  a  vos,  “moskitos”,  que 
intentastes  converter  este  último 
tramo  cara  ao  final  nun  inferno,  e 
asolagar de merda o meu honor (que 
aínda que sexa unha idea arcaica, eu 
son un romántico que o valora) pero 
as  vosas  picaduras  so  feriron,  pero 
non mataron de todo. 

Grazas a ti, Discipula de Angus (a que 
non o esperabas :P ) por todo, pola 
axuda,  polo  teu  apoio  e  as  túas 
lecturas  da  miña  pseudoliteratura. 
Dille a Erica, que é grande, e tamén e 
coma  ti,  unha  cachola  como  a 
pedra :) e que foi un honor poder ler 
os seus textos, e recitar un deles.

Grazas  Brais  e  Rayco,  pola  idea  do 
recitar, foi algo especial para min. E 
grazas ao publico que o apreciou, ou 
que a pesar de non gustarlle,  non o 
desprezou molestando.

Grazas  a  ti  Chocopumcita,  por  ser 
unha amiga incrible, a pesar de todo o 
que pasou. Sen dubida, iso demostra 
o gran corazón que tes. E o moito que 
mereces, e non digas que non, que es 
moi testana ¬.¬

Grazas a ti  Nano,  es  un irmán para 
min,  quérote  moito,  e  aínda  que  a 
seriedade non sexa o teu “palo”, hai 

cousas dignas de merecela. Oxalá che 
vaia xenial, cóidate.

E  sobre todo,  grazas,  mil  grazas  ao 
grupo de Teatro do IES Castelao, (e á 
ANPA,  por  mantelo  coa  súa 
imprescindible  e  constante  axuda). 
Grazas por esas risas a esgalla,  que 
facían chorar da risa e doer o bandullo 
xD.  Grazas por eses ensaios e obras 
representadas.  Grazas  pola  amizade 
forxada  diante  e  detrás  das 
bambolinas,  enriba  e  debaixo  do 
escenario.  Fostes  unha  gran  familia, 
tanto  Juan  (Profesor  incrible,  e 
compañeiro)  e  Dani  (Crítico  e…  non 
hai adxectivo para o clon de Risto xD) 
como  “pais”,  ata  vós,  compañeiros 
que fostes coma irmáns.  Grazas por 
todo,  e  en  especial,  grazas  a  unha 
persoa,  que  aínda  que  nunca  llo 
dixen; foi, segue e seguira sendo moi 
especial para min…

A  todos  os  que  no  me  coñecen,  e 
viceversa, un par de cousas, dámonos 
conta  do  que  temos  cando  o 
perdemos, así que é mellor coidar de 
todo. E o Amor, aínda que soe cursi, 
existe  e  sempre  existirá,  é  o  máis 
grande que pode haber.

“Never say goodbye, because saying 
goodbye mens going away

and going away means forgetting”

XIII



Instituto
Vello

1. Terreos onde se 
construiría a igrexa    
dos pìcos e o instituto  
do Calvario (1967).   
Foto de Magar. 

2. Edificio do instituto do 
Calvario en obras 
(inicios da década dos 
70). Foto de Llanos. 

3. Instituto do Calvario 
(1973). Foto de Magar.

4. O patio do vello instituto 
nevado (1987). 

1.

2.

3.

4.

Asociación de Veciños
do Calvario

Departamento de
Normalización Lingüística

do IES CASTELAO



Paisaxes urbanas
(II)

1. Edificio do colexio 
Mariano (sobre o ano 
1943).

2. Edificio da Caixa de 
Aforros (anos 70).

3. Rúa Numancia 
(mediados do século 
XX).

4. Edificio do colexio Alba 
(anos 70).

1.

2.
3.

4.

Asociación de Veciños
do Calvario

Departamento de
Normalización Lingüística

do IES CASTELAO
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In a month of Sundays!!!

 (Mais, infelizmente... non todos os días é Domingo)



É o pobo quen se escraviza e suicida cando, 
podendo escoller entre a servidume e a liberdade, 
prefire cargar cun xugo que causa o seu dano e o 
embrutece.

Étienne de La Boétie 
Discours de la servitude volontaire ou Contr’un


