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Este ono o Día dos Letras

Galegas lembra ó escritor e empresario

Valentín Paz Andrade, omigo de lsddc Díaz

Pardo, ortista e emprendedor de

qctividodes empresoriais e culturais ó que o

nosa Biblioteco adicou unha exposición, por

mor do seu falecemento, este 5 de xaneiro .

Da foceto de empresorio de lsaac

Díoz Pardo temos expostos, en dúas

vitrinas no vestíbulo do centro, exemplos

do labor ó que adicou con tanto interese a

moior porte da súo vido. Sobre este

t r a b a I I o p re ci s d m e nte q u e re m o s

propoñervos este

ENIG![A DE SARGADELOS

A primeira das empresas de Díaz Pardo foi creada{l) catro anos despois da

publicación de Sempre en Galiza. Está situada en Sada e o seu nome(2) serve tamén para

designar unha editorial creada por el mesmo o ano(3) en que se escolle o 1-7 de Maio como

Día das Letras Galegas e que se lle adica a Rosalía de Castro.

A segunda empresa, Sargadelos, está situada nun concello da mariña luguesa cuxo

nome(4) designa unha especie animal á que pertence o protagonista dunha película de Disney

xunto con Tambor e Flor.

Esta fábrica fora fundada inicialmente como siderurxia por un home(S), nacido en

L749, que foi marqués e propietario do pazo no que hoxe está o Concello de Ribadeo. Nun

segundo momento, a fábrica dedicarase a producir pezas para o servizo de mesa. Xa entrado

en anos, este home foi acusado de afrancesado e, no ano(6) en que as milicias populares

galegas derrotan ós franceses na batalla de Ponte Sampaiq asasinado por opoñerse á nobreza

e ó clero e por ser amigo dun político español da época(7) ó que chamaron "Príncipe da Paz" .

No ano(8) en que se adica o Día das Letras Galegas a Florentino López Cuevillas, Díaz

Pardo e o seu Laboratorio de Formas retoma a fabricación dese tipo de pezas na vella factoría,

unha vez restaurada. A súa intención era que os beneficios obtidos se investisen en

actividades culturais.

As pezas alí fabricadas utilizan como materia prima unha arxila branca(9) moi pura cuxo nome

procede do chinés. Con ela fabrícanse obxectos de cerámica que se caracterizan por ser

sometidos na última fase a un proceso(lO) polo que adquiren un aspecto similar ó vidro, unha

vez acadada unha temperatura{ll} que coincide grosso modo coa altura do monte Ardal

(Albacete). As dúas cores características(l2) das pezas de Sargadelos descubriralas se te fixas

nas dúas vitrinas que hai no vestíbulo.



Para o deseño dos produtos, os autores inspiráronse nos cultos e tradicións da terra{l3)
que os romanos chamaron GALLAECIA. Así o podemos ver, na vitrina dereita, nas pezas que

reproducen os colgantes defensivos, como o que se utiliza contra os retorcidos de todo

tipo{l4) ou contra os que fan o traballo máis complicado do que é(15}. Vemos tamén o

recipiente para a queimada, que haique facer pronunciando o famoso esconxuro:

Mouchos. coruxas.. 
"

Continúao ti ata completar os cinco primeiros versos{15}.

De inspiración tamén lles serven animais moi nosos, como se reflicte na peza que

reproduce a nai(17) dos xatos, ou personaxes populares. Destes, destacariamos nas vitrinas
tres. Un deles (18) pertence a un gremio que fala o barallete. A outro{19} Rosalía de Castro
adícalle un poema en Cantares Gallegos no que di del que

Sempre p*la vila entraba
ü{-}n a{iridi de señ*r{o;
ssrn¡lrc *on ¡:oxante brío
co l-ani hor ;e a*ilmpasa.ba

O terceiro(20) representa a un ladrón que, disfrazado de peregrino, asaltaba os que

percorrían o Camiño de Santiago. lgualmente, están presentes na súa colección personaxes

galesos destacados. como o literato (21) que dá nome a un instituto de Vigo moi querido
polos seus alumnos e que verás na vitrina esquerda.

Dentro da produción de Sargadelos atopamos tamén medallas conmemorativas. Das

que hai na vitrinasalientamos dúas: unha, adícase á exposición do libro galego que se celebrou
nunha cidade catalá(22) que localizamos no mapa na latitude 41,.38 /lonxitude 2.I8; a outra, á

celebración do bimilenario da fundación dunha cidade salesa(23) por parte de Paulo Fabio

Máximo no ano 25 a. C.

O conxunto de pezas máis importante da produción de Sargadelos son as vaixelas. Os

deseñadores baséanse, para as formas e decoración, nos nosos monumentos. Así, na vitrina
da dereita verás unha sopeira branca coa forma chamada "portomarínica" porque se inspira
nos caneliños da igrexa de San Xoán dunha vila(2a) que foi asolagada ó construírse o encoro de

Belesar. Outras pezas levan unha decoración denominada "monférica" porque reproduce a

fachada dun mosteiro(2S) fundado en 1134 polos nobres Alfonso Bermúdez e Pedro Osorio.

Con todo, tamén lles gusta representar elementos doutras culturas como, por exemplo, ese

ser mitolóxico grego(26) con rostro de muller, peito, patas, rabo de león e ás de ave rapina
que era moi querida polos exipcios.

Se contestaches correctomente, terós desvelodo moitos dos enigmas que che
propuxemos en torno ó cerámico de Sargadelos.

Vigo, maio de2OL2



VALENTÍN PAZ-ANDRADE

Valentín  Paz-Andrade  foi  un  escritor,  xornalista, 
empresario  e  avogado  nacido  en  Lérez 
(Pontevedra)  no  ano  1898.  Entrou  a  estudar 
dereito á Universidade de Santiago no ano 1917, 
e  rematou  a  carreira  no  1922.  Exerceu  como 
avogado na cidade de Vigo a partir do ano 1926.

Como periodista comezou facendo colaboracións 
en diferentes diarios e semanarios na súa época 
de  universitario.  Foi  encarcerado  no  ano  1924 
debido a un artigo publicado no xornal “Galicia. 
Diario de Vigo”. Pese a iso, seguiu colaborando en 
diferentes  diarios,  e  foi  detido  e  encarcerado 
unha  segunda  vez  no  ano  1957,  por  mor  dun 
artigo publicado na revista “Industrias Pesqueras”.

Na súa faceta como empresario, destaca a grande 
importancia que tivo no proceso de fundación da 
empresa  pesqueira  Pescanova,  da  que  foi 
vicepresidente.

Foi un gran amigo de Castelao, ao que coñeceu en 
1916. Tras a morte desta icona da cultura galega, 
Valentín  Paz-Andrade  publicou  en  1982  unha 
biografía sobre el chamada  Castelao na luz e na  
sombra,  tendo publicados  anteriormente algúns 
artigos dedicados a Castelao.

Paz-Andrade  acercouse  á  política  grazas  a 
Castelao.  Pertenceu  ao  movemento  galeguista, 

sendo un dos  fundadores do Partido Galeguista 
no ano 1931. Anteriormente fundara e presidira 
dous  grupos  galeguistas:  o  “Grupo  Galeguista 
Galego de Estudiantes” en Santiago, e o “Grupo 
Autonomista Galego” en Vigo.

Paz-Andrade  só  ten  unha  novela  escrita,  aínda 
que  esta  está  inacabada  e  inédita.  Chámase 
Soldado  da  morte e  escribiuna  en  1921,  cando 
estaba combatendo na Guerra de Marrocos.

Destacou como poeta, pertencendo á Xeración de 
1925. Na súa poesía trátanse os temas do exilio e 
o amor ausente, e está presente unha motivación 
patriótica.  Na  súa  obra  “Pranto  matricial”, 
publicada  en  Bos  Aires  no  ano  1955,  o  autor 
pontevedrés evocaba a morte de Castelao.

Como ensaísta,  escribiu  acerca da literatura,  da 
historia  e  da  economía.  Tamén  escribiu  varios 
ensaios  nos  que  trataba  temas  relacionados  co 
mundo da pesca, todos eles escritos es castelán, 
idioma  que  usou  ata  o  ano  1975  para  escribir 
todos  os  ensaios.  A  partir  dese  ano  fíxoo  en 
galego,  e  deixou  ver  que  era  defensor  do 
reintegracionismo ao usalo no seu último ensaio. 

Valentín  Paz-Andrade  morreu  o  19  de  maio  de 
1987 en Vigo.

Nerea Lima Prado,  4ºESO



CAMILO  NOGUEIRA  FÁLANOS  DAS 
RELACIÓNS  DE  PAZ-ANDRADE  CON 
CASTELAO E  DA SÚA TRAXECTORIA 
POLÍTICA  A  PARTIR  DA  GUERRA 
CIVIL

 Penso  que 
entre  Daniel 
Castelao  e 
Valentín Paz- 
Andrade 
houbo 
sempre 
unha 
relación  de 

irmandade. Os dous participaron na fundación do 
Partido Galeguista  e  na  acción  no  tempo  da 
República.  Con  experiencias  diferentes,  un  no 
exilio  e  outro  en  Galiza,  padeceron  as 
consecuencias da Guerra Civil e da Ditadura. Paz 
Andrade mantivo unha grande fidelidade á persoa 
e o pensamento de Castelao. Non foi obstáculo o 
feito de este, tendo estudado medicina, ter vido 
do mundo da arte e da literatura e aquel, despois 
da  experiencia  do  xornal  Galicia,  traballar  no 
campo do  dereito e da economía, especialmente 
xa desaparecido Castelao na maritimo-pesqueira, 
con unha gran proxección internacional.  Ambos 
partillaban as  ideas  da  capacidade  potencial  da 
economía e da sociedade galega  e a convicción 
de o galego e o portugués seren a mesma lingua e 
a importancia para Galiza das relación cos  países 
de  varios  continentes  que  tiñan  como  seu  o 
galego-portugués. 

Paz Andrade manifestou que o Partido Galeguista 
de  Castelao  e  Bóveda  debeu  estar  presente  na 
Transición.  O  Partido  Galeguista  foi  disolto  na 
década  dos  cincuenta  do  século  pasado  polos 
militantes do anterior, despois da morte de Daniel 
Castelao en 1950 en Bos Aires no exilio e contra a 
opinión  dos  galeguistas  do  exterior.  Castelao 
defendera  a  restauración  da  Segunda  República 
como República Federal,  mais  os  galeguistas  do 
interior,  participando  de  posicións  de 
organizacións  de ámbito  estatal,  consideraron a 
instauración dunha monarquía parlamentaria.   

Ocorreu  isto  despois  de  ao  final  da  Segunda 
Guerra  Mundial  e  en  plena  Guerra  Fría cando 
aliados  occidentais,  especialmente  EEUUU  e  a 
Gran  Bretaña,  descartaron acabar  co  réxime de 
Franco  como  era  posíbel  e  esperado  dada  a 
alianza  do  Ditador con  Hitler  e  Mussolini,  que 
viña xa da Guerra Civil. 

Ante esa situación e despois da morte de Castelao 
en  1950,  os  militantes  do  interior  optaron  por 
dedicarse  á  acción  cultural,  decisión  que  en  si 
mesma  podería  ser  explicábel  dada  a 
permanencia  do  Réxime militar-fascista  (nun 
momento  en que o  presidente  estadounidense 
Eisenhower  visitou  a  Franco),  mais  foi 
acompañada  por  desgraza  pola  disolución  do 
Partido Galeguista e o abandono do  Consello de 
Galiza  no  exilio  fundado  por  Daniel  Castelao  e 
outros deputados galeguistas,  e  peor aínda pola 
renuncia á  idea de Galiza como nación política. 
Aínda que  se  manifestou  pesimista  sobre  a 
posibilidade  de derrocar  a  Franco,  Paz  Andrade 
mantívose  apartado  do  grupo  que  tomou  esa 
decisión.

Despois  da  morte  de  Franco,  a  disolución  do 
Partido  Galeguista  impediu  a  súa presenza  con 
toda  a  lexitimidade   do  tempo  da  Segunda 
República, a diferenza do que ocorre en Euskadi e 
Cataluña.  A  organización  que  chamaron  Partido 
Galeguista criado na Transición non respondeu á 
lexitimidade  do  PG  disolto  nos  anos  cincuenta. 
Contou con poucos apoios.

Coido  que  Valentín  Paz  Andrade  non  tivo 
relacións  formais  coas  forzas  políticas  que 
emerxeron  nos  anos  sesenta  e  se  consolidaron 
nos  anos  setenta  e  oitenta.  Na  Transición, 
Esquerda  Galega  foi  partidaria  de  recuperar  o 
Estatuto  de  Autonomía da  Segunda  República 
para establecer un espazo nacional galego na vía 
da autodeterminación, en tanto que a alianza o 
BNPG-PSG foi contrario a esa vía. 

Por iniciativa da Xunta Democrática, na que non 
estiveron ás  organizacións  nacionalistas  galegas, 
foi  elixido como  representante  de  Galiza  no 
Comisión  dos  Dez  que  acordou  elementos  da 
Transición  cos  reformistas  do  franquismo, 
defendendo nela o Estatuto de Galiza da Segunda 
República, e nesa liña sería  elixido senador nas 
primeiras eleccións democráticas, en 1997. 
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V. PAZ-ANDRADE, UN EMPRENDEDOR 
COMPROMETIDO CO SEU PAÍS E O SEU TEMPO

Contribuíu á dinamización da economía galega promovendo a creación 
de empresas como Pescanova e tendo sempre a modernización de 

Galicia como tarefa
Ao longo da década dos 50 do século pasado, Valentín Paz-
Andrade  desenvolveu  unha  intensa  actividade  orientada  á 
consolidación dun tecido industrial e empresarial en Galicia, 
sempre  tendo a  Vigo como centro de  referencia,  xa  que  el 
consideraba a nosa cidade o motor económico do país. 
Comisionado pola FAO, impartiu cursos e seminarios sobre 
economía pesqueira en Sudamérica, onde mantivo contactos 
co exilio galego. Desa época tamén é a súa obra Galicia como 
tarea (1957). 

En coherencia coas ideas desenvolvidas nesa obra, promoveu 
a  creación  de  empresas  que  servisen  para  dinamizar  a 
economía  galega.  Nese  sentido,  participou  xunto  co 
empresario  de  orixe  galega  radicado  en  Portugal  Manuel 
Cordo Boullosa na tentativa frustrada de instalar en Vigo unha 
refinería de petróleo, que sería daquela a terceira que se abrise 
en España despois das de Tenerife e Cartaxena.  
Outro  dos  proxectos  nos  que  se  implicou  e  que  tampouco 
chegou a callar  foi a creación dun Banco Industrial na Galicia 
meridional para procurar reinvestir o aforro galego: “Mentres  
os  fondos  de  aforro  voluntario  non  sexan  utilizados  con  
prioridade  na  promoción  do  desenvolvemento  industrial,  
localizado  en  Galicia,  non  será  desterrada  a  tradición  do 
estancamento.”  (Xan  Carballa:  Biografía  de  Valentín  Paz-
Andrade. Editorial Galaxia).

Por outra banda e con mellor fortuna, foi quen de persuadir ao 
empresario José Fernández López da conveniencia de fundar 
unha compañía armadora de buques conxeladores: Pescanova, 
que  axiña  se  convertería  na  primeira  empresa  europea  do 
sector.

O  industrial  de  orixe  luguesa  José  Fernández,  que  tiña 
experiencia en diversos sectores como o cárnico (FRIGSA), o 
químico  (Zeltia)  ou  os  transportes  (TRANSFESA),  soubo 
emprender un camiño independente a partir da década dos 50 
e, asesorado en todo momento por Valentín Paz-Andrade, crea 
no ano 1960  Pescanova  co albo de  ir  pescar  aos  afastados 
caladoiros  da  Arxentina  e  de  Sudáfrica,  principiando  unha 
nova xeira na industria pesqueira. 

Así  lle  explica  o  propio  Paz-Andrade  a  Tucho  Calvo  as 
consecuencias que tiña o desfase tecnolóxico da pesca galega 
fronte  aos  buques  conxeladores  alemáns  ou  británicos  con 
anterioridade  á  creación  de  Pescanova:  “Como as  bodegas  
non tiñan outro sistema de refrixeración que o do sal e xeo  
trillados,  os  navíos  non  tiñan  radio  para  grandes  
desprazamentos.  Os  maiores  chegaban  a  Grenlandia  ou  
Terranova, por dedicarse ao bacallau, pre-salgado a bordo.  
Os  demais  arrastreiros  de  fondo,  non  saían  dos   mesmos 
caladoiros  –Mar  Céltico,  África  Noroccidental,  Leixoes,  
plataforma galega…– 

E cada maré viña sendo de menos rendibilidade que a  
anterior, aínda con carburante barato. Convén dar conta de  
semellante situación, non soamente polo fallo no que tal  
política incorreu e o seu tosco apriorismo. Máis ben como 
antecedente da renovación e revolución do sector, que eu  
axudei a provocar e que comezaría na década dos sesenta. ” 
(Tucho Calvo: Valentín Paz-Andrade, a memoria do século.  
Edicións do Castro).  

Peza 
singular da nosa 
burguesía 
consciente, 
esperamos que 
medren os seus 
discípulos e fagan 
escola (Xulián 
Maure)

 

 Tiña un 
vínculo especial con 
Vigo, á que 
consideraba o 
motor económico de 
Galicia (Manuel 
Bragado)

 O seu 
labor como 
xornalista é o que eu 
máis destacaría 
(Xosé Luís Franco 
Grande)

 
A iniciativa de crear Pescanova parte 
do empresario José Fernández, quen contou desde 
o  principio  coa  colaboración  de  Valentín  Paz-
Andrade, experto en temas de pesca e especialista 
en Dereito Marítimo Internacional. Na empresa, 
creada o 23 de xuño de 1960, tamén participaron 
Álvaro Xil,   Carlos Barreras,  Román Fernández 
Davila e Víctor Moro.
A  denominación  da  empresa  así  como  o  dos 
barcos,  bautizados  con  nomes  que  evocaban 
castelos galegos, foi unha achega de Valentín. O 
primeiro  buque  conxelador  arrastreiro  de 
Pescanova foi o Lemos.

 Un 
grande empresario 
que asocio aos 
grandes buques  
conxeladores de 
Vigo e á empresa 
que fundou, 
Pescanova (Xerardo 
Rodríguez)



PARA LEMBRARMOS
CLUB DE DEBATE
   Un grupo de alumn@s de 4º ESO B constituíron este ano por vez primeira un equipo e 
participaron con notable éxito no CLUB ou LIGA DE DEBATE con outros centros de Galicia.
Na fase local, cuxos temas de debate eran: “DEBE ESTAR A RELIXIÓN DENTRO DO SISTEMA 
EDUCATIVO  PÚBLICO?”  e  “O  FUTURO  DO  GALEGO  ESTÁ  NA  LUSOFONÍA?”,  resultaron 
vencedores despois de enfrontarse en dúas xornadas aos equipos do Instituto Politécnico de 
Vigo e ao do colexio  Vista Alegre de Lavadores (Vigo).  Isto ofreceulles a posibilidade de 
concorrer á fase final, celebrada o día 28 de abril no Pazo da Cultura en Pontevedra, onde se  
atoparon  cos  equipos  finalistas  das  zonas  de  Pontevedra,  Santiago,  A  Coruña  e  Ferrol,  
pertencentes  aos  centros:  IES  de  Ponte  Caldelas  (Pontevedra),  CPI  Os  Dices  de  Rois  (A  
Coruña) e CPI Monte Caxado de As Pontes (A Coruña). O tema de debate nesta ocasión era  
“OS USOS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS FAVORECEN AS RELACIÓNS SOCIAIS?”. Alí obtiveron un 
destacado 2º lugar,  tras manter na final  un disputado debate final  contra o CPI  Monte  
Caxado, quen resultou en definitiva xusto vencedor.

Os  membros  do 
equipo  que 
representaba  ao 
IES  Castelao  eran: 
Xiana  Fernández 
Carballas,  Andy 
Fernández  Torre, 
Lía García Formoso, 
Carlos  Iglesias 
Gallego,  Nerea 
Lima  Prado,  Ainoa 
Míguez  Ambrosio, 
Andrea  Ovejero 
Freire, Irene Parada 
Gómez,  Alexandre 
Silva  Pereira  e 
Adrián  Soengas 
Leis.  

EXPOSICIÓN SOBRE ISAAC DÍAZ PARDO
   No mes de febreiro deste ano 2012, tivemos a ocasión de ter no vestíbulo do noso instituto 
unha exposición sobre Isaac Díaz Pardo, onde puidemos ver os logros que conseguiu ó longo 
da súa vida.
   Isaac Díaz Pardo foi un home polifacético; fixo moitas cousas que puidemos ver plasmadas 
no vestíbulo do centro como, por exemplo, o cartel de cego onde se describía a vida de 
Castelao. Este cartel estaba asinado co nome de Cego Zago.
   Ao lado do taboleiro onde estaba o cartel de cego había unha mesa na que se expuñan  
algúns  libros  da  editorial  que  el  fundou,  Edicións  do  Castro,  pertencentes  a  distintas 
coleccións: dicionarios de galego-castelán, castelán-galego, obras de narrativa para nenos, 
libros de historia, economía, etc.
   Tamén vimos un anaco de caolín,  que é a materia  prima empregada para elaborar  a 
porcelana de Sargadelos. Estaba nunha vitrina onde tamén se expoñían diferentes pezas de  
Sargadelos.

Alicia Bastos Iglesias, 4º ESA



OLIMPIADAS DE QUÍMICA
ENHORABOA A ANTIA E  DAVID
O  presente  ano,  “os  recortes  económicos” 
tamén afectaron as Olimpíadas de Química:
- As Olimpíadas para os alumnos da ESO 
non se convocaron.
- As Olimpíadas de bacharelato, despois 
de informar de que non se celebrarían no mes 
no  que  habitualmente  tiñan  lugar,  foron 
finalmente convocadas  uns  10 días  antes  da 
realización das probas.
Dos oito alumnos que inicialmente as estaban a 
preparar, coa súa profesora Isabel,  nas tardes 
dos mércores,   soamente catro decidíronse  a 
participar:  Antía  Gómez  Fernández,  David 
Pérez Lamarca, Ana Gallego Alonso  e Manuel 
Estevez  Navarro.
Na  fase  galega,  da  que  deberían  saír  os  9 

representantes da nosa Comunidade para 
a  fase  Nacional,   O  NOSO  ÉXITO  FOI 
ESPECTACULAR. Dos catro alumnos,  Antía 
acadou o segundo posto, David o terceiro 
(representarían  á  Universidade  de  Vigo 
na fase Nacional a celebrar no ESCORIAL 
na ponte de Maio) e Ana  o sexto posto, o 
que a situaba coma terceira suplente. 
Á  fase  Nacional,  acudiron  os  dous nosos 
“alumnos  10”.  A  viaxe  foi  intensa, 
marcharon  a  EL  ESCORIAL,  o  venres  ao 
medio  día,  en  autobús,  con  tódolos 
representantes  de  Galicia,  3  por  cada 
Universidade,  9  en  total  (2  do  IES 
CASTELAO). Chegaron moi tarde ao Resort 
que lles tiña  reservado a organización. Ao 
día  seguinte  esperábanlles  seis  horas  de 
exame, tres de mañá e outras 3 de tarde. 
O domingo,  tras unha visita  ao Mosteiro 
do  Escorial,  viña  o  acto  de  Clausura  e  a 
entrega de diplomas.  David  acadou unha 

brillante e merecida medalla de bronce.  Antía, 
que non tivo un bo día o sábado, veuse co seu 
diploma  de  participante  na  Fase  Final,  que 
acreditaba  que  se  atopaba  entre  os  mellores 
alumnos de España que cursaban Química en 
segundo de Bacharelato.  Todos viñemos para 
Vigo encantados, felices e moi satisfeitos.  
É  un  luxo  ter  entre  nos  alumnos  coma  eles, 
coma os que non se clasificaron para ir as finais 
e  coma  os  que  as  prepararon  e  non  foron. 
Desde o Departamento queremos agradecervos 
este  enorme  éxito  que  esperamos  anime  a 
outros alumnos a traballar en Química.



O TALENTO VISITA O IES CASTELAO DA MAN 
DO PRIN.

O Proxecto interdisciplinar deste  curso trata 
sobre vigueses ilustres; das súas obras, méritos 
e vidas  informáronse os alumnos de 1º da ESO. 
O instituto tivo a fortuna de gozar de dous destes 
personaxes en persoa, o guitarrista David Russell  
e o escritor Marcos Calveiro. En breve, a estes 
dous personaxes sumaráselles un terceiro, a 
alpinista Chus Lago. 

A MUSICALIDADE FEITA PERSOA

O 18 de abril o célebre guitarrista David Russell afincado en Nigrán dende hai dúas décadas e 

casado cunha viguesa, visitou  aos alumnos do IES Castelao en Vigo. Russell está recoñecido 

coma un dos  mellores guitarristas de música clásica do mundo e ten no seu haber numerosos 

premios, entre eles, un Grammy polo seu disco ‘Aire Latino’. Publicou case 30 discos e é 

membro da  prestixiosa Royal Academy of Music de Londres, así como artista-docente da 

universidade de Arizona, en EEUU. No 2005, David Russell e a  súa muller María Jesús 

capitanearon a creación duns  premios que levan o nome do guitarrista (Premios Honoríficos 

David Russell de Xoves Talentos) que se celebran cada ano e cuxos beneficios se destinan na 

súa integridade a causas benéficas.

 Os alumnos fixéronlle unha entrevista de 50 preguntas que Russell contestou con amabilidade 

e sabedoría, amosando a 

súa gran capacidade de 

adaptación a todo tipo de 

públicos.  Preguntáronlle 

pola súa guitarra, os seus 

premios, a súa ONG e a 

súa vida. Russell, tan 

próximo como profesional, 

no obviou ningunha 

pregunta e  soubo motivar e 

espertar, aínda máis, o 

interese dos alumnos e 

profesores alí presentes. 

http://www.premiosdavidrussell.org/premiosdavidrussell.org/Bienvenida.html
http://www.premiosdavidrussell.org/premiosdavidrussell.org/Bienvenida.html


Tras a extensa entrevista, Russell interpretou dúas  pezas coa 

súa guitarra cun nivel de calidade só ao alcance duns poucos. As 

pezas en cuestión foron ‘Recuerdos de la Alhambra” de Tárrega 

e “Asturias” de Albéniz

Ao finalizar, os alumnos “acosaron” a David con numerosas peticións de autógrafos. Varios 

trouxeron discos e guitarras para que llelas asinara. El, accedeu con infinita paciencia e sen 

perder o sorriso en ningún intre.

Como mostra do agradecemento por ter atopado tempo 

na súa apertada axenda para achegarse ao centro, os 

responsables do acto  obsequiárono cun gobelete. A 

sorpresa foi que dentro deste, metérase unha suma de 

cartos.  Este diñeiro era a cantidade recadada entre o 

alumnado e profesorado para doar á ONG que David 

Russell fundou hai sete anos xunto coa súa muller, María 

Jesús.  Tanto David como Mª Jesús expresaron a súa 

gratitude e fixeron saber que a suma doada polos 

membros do IES Castelao destinarase a un colexio para 

nenos discapacitados.



UN ENCONTRO LITERARIO CO ESCRITOR MARCOS S. CALVEIRO 　
　
O coñecido escritor 

Marcos Calveiro 

visitounos o pasado 

luns 7 de maio no 

noso instituto. Para a 

súa visita os alumnos 

de 1º da ESO A 

preparámoslle unha 

enquisa de 

aproximadamente 

vinte  preguntas ás 

que contestou con gusto e sen reparos.

Contounos moitas anécdotas da súa vida. Naceu en Vilagarcía de Arousa e veuse de neno a 

Vigo coa súa familia. Como non tiña amigos, pasaba a maior parte do tempo na biblioteca da 

súa casa –afortunadamente moi completa-,que rematou de ler en moi pouco tempo. 

Comentounos tamén que el se 

basea na súa familia e amigos 

para crear moitos dos 

personaxes dos seus libros que, 

por certo, sempre comeza polo 

final. Escribe, normalmente pola 

noite e con música e non ten un 

tempo determinado no que 

rematar unha historia.

Entre outras cousas fíxonos ver 

que vivir da literatura hoxe en día é moi difícil. Acadar que te 

publiquen custa moito e despois, os autores só reciben un dez por 

cento dos beneficios. El é un exemplo disto, pois aínda que a súa 

paixón é a literatura, a súa profesión é a avogacía.

Pero non só falou da súa vida, tamén compartiu connosco algúns 

dos contos máis breves da literatura universal; entre eles, o máis 

famoso: “Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí”.

Fixo isto para inspirarnos, porque logo nos propuxo escribir un 

microrrelato. Leu uns poucos facendo interesantes comentarios e gustoulle moi especialmente o 

que escribiu  a alumna Sara Cayetano. Aquí a vemos lendo o seu relatiño que pasamos a 

transcribir:



“Dúas bágoas rodáronlle polas súas meixelas, impedindo que a luz entrase nos seus ollos e 

vendo todo borroso ata sumirse na escuridade. Cando os volveu abrir, a súa nai mirouna 

divertida e díxolle: ‘Non te avisei do perigo das cebolas?’ E volveu á súa tarefa de preparar a 

ensalada para a cea”

Para rematar, unha alumna 

suxeriulle un final para que el 

creara o desenvolvemento do 

conto, o que fixo con moita 

facilidade. Despois, os nenos 

volveron cada un á súa clase, 

algúns levando na man a 

sinatura dun dos escritores 

galegos máis prometedores do 

noso tempo. 



         

“...dicían que os chamados enchufados ían pedir 
un pouco de pan Branco.”

 José López Alonso, veciño do Calvario de 82 anos, entrevistado por María Domínguez Vila 
e Esther Sieiro Álvarez, 1º BACH-C.  



Pregunta: Dende que ano vive vostede nesa rúa?
Resposta:  Nacín  na  rúa  Urzaiz,  daquela  chamábase  así  aínda  que  máis  tarde  cambiáronlle  o  nome por  José  

Antonio. Agora volve ter o nome de Urzaiz, cousa que me parece ben, pois non se deberían cambiar os nomes das  
rúas. Máis tarde, con seis anos, vivín no que agora se chama o Pombal. Antigamente era unha finca de millo e por  
baixo atopábase a rúa Toledo, que o chamaban o Alcázar de Toledo, cando comezou a guerra eu comecei a vivir no 
Pombal no Chalé de la Paloma, que pertenceu ao meu avó ata que tivo que vendelo con motivo da guerra a unha tal  
Paloma, de aí lle ven o nome. Trala morte do meu avó, vinme para a rúa Palencia, despois Sagunto e así ata hoxe que  
sigo aquí.

P.: Durante a súa xuventude, onde ía a súa familia mercar?
R.: Miña nai facía as súas compras na praza da rúa Urzaiz onde viñan as pescantinas coas súas patelas na cabeza 

repletas de peixe. O pan comprabámolo na rúa do Cristo, na panadería Graña. Daquela dicían que os chamados  
“enchufados” ían pedir un pouco de pan branco. Miña nai e miña avoa tiñan ao lado dunha farmacia unha mercería  
onde vendían fíos e area, agora esa tenda converteuse nun ultramarino. Tamén había unha tenda chamada a tenda  
de Pepucho, moi coñecida pola xente da miña época.

P.: Tiñan que ir comprar a roupa a outro lugar de Vigo ou a compraban aquí? Onde?
R.: Se necesitabamos algo que non atopásemos aquí, miña nai ía a Vigo, que naquela época chamábaselle Vigo ao  

centro de Vigo, dende o muro da estación cara abaixo, porque esta zona era Lavadores.

P.: A que farmacia ou servizo médico ía vostede cando estaba malo?
R.: Á farmacia Charro, e se estabas enfermo había un médico chamado Martín Lago que vos soará, pois ten unha 

rúa no Calvario por ser o médico que se encargaba de todo o Calvario.

P.: Cal foi a súa escola? Desapareceu?
R.: As casas antigas de Peinador eran o meu colexio. Iamos ao segundo piso onde un cura nos daba clase; este era  

xa moderno para esa época pois púñanos en vez de raias figuras para que aprendésemos. Máis tarde fun ao colexio  
de José Campos Pérez, ao lado do Seijo. Cando xa ía a este colexio, miña nai 
díxome  unha  mañá:  “Non  tes  que  ir  ao  colexio,  estamos  en  guerra.” 
Obviamente daquelas era pequeno e o único que fixen foi alegrarme.

P.: A que igrexa ía vostede? Desapareceu algunha?
R.: Sempre fun a Santa Cristina de Lavadores. A Inmaculada construíuse 

nos 60 e ás veces tamén ía alí.

P.: Como pasaba vostede o tempo de lecer? A que xogaba?
R.: O fútbol era o deporte típico dos nenos da nosa época aínda que tamén 

xogabamos a tirar as bola. Cando empezábamos a crecer dedicabámonos a 
dar paseos para ver as mozas.

P.: Que festas e bailes facían daquelas?
R.: O da Cruz Branca era un dos máis coñecidos. Atopábase onde a xoiería 

do Castro pois todo iso era finca e celebrábanse os bailes e as festas alí.  
Tamén recordo os bailes en Santa Cristina.

P.: Que cines había e onde estaban? Cando desapareceron?
R.:  Antigamente,  onde están as  ferreterías  de Pérez Leirós  houbo un. 

Máis tarde na rúa Palencia houbo dous, o Avenida e o Palermo, onde os 
mobles, pero morreron; desapareceron pola guerra.

P.:  Acórdase  vostede  dalgúns  lavadoiros,  muíños  e  campos  que 
desaparecesen?

R.: Lavadoiros había varios, un onde Romeira, por Fontáns había outro e 
meténdose cara Santa Cristina. Muíños pola parte de Cabral había miles. 
Acórdome das papas de millo que facía miña nai, non me gustaban moito 
pero en época de guerra había que comer o que che daban.



P.: Que comercios recorda que desaparecesen?
R.: Había varios comercios que duraron moitos anos pero os da rúa Aragón desapareceron practicamente todos.

P.: Cantos garaxes había? Onde estaban?
R.: Non, garaxes daquela non había. A partir do 60 apareceron os primeiros coches; o primeiro garaxe que houbo  

foi o da rúa  Venezuela.

P.: Que me pode dicir da fábrica de Bodegas Bandeira?
R.: Sei que existe e coñecín algún que outro traballador que coñece aos Santa Marina, uns irmáns que traballaban  

alí.

P.: Acórdase dalgún chalé ou casonas de xente rica?
R.: Recordo o chalé de Núñez o cal queimaron e máis tarde mataron ao dono na guerra.

P.: Sabe algo da Escola de Secretarías da caixa de Aforros de Vigo?
R.: Só que existiu, que funcionou durante moitos anos e ben.

P.:  Que  equipos  deportivos  houbo  no 
Calvario?

R.: Só me lembro dun que se chamaba O 
Calvario,  pero  desapareceu  ao  pouco 
tempo. Por esta zona non destacou ningún 
equipo.

P.:  Que  lembra  dos  tempos  da 
República?

R.:  Só  opino  que  aquilo  foi  unha 
barbaridade e produto da ignorancia total 
dos españois. Meu avó levábame a tomar 
algo  cara  Barreiro  e  vía  como  subía  un 
camión cun montón de xente porque había 
un mitin da  Pasionaria,  a famosa Dolores, 
cunha bandeira e todos berrando UHP que 
significaba “Uniros Hermanos Proletarios”, 
pero era pequeno e non o entendía. Máis 
tarde, pasados os anos deime conta de que 
un señor conta unha historia e a xente críallo cousa que me parece unha barbaridade. Para min a época da República  
non  foi  dura  porque  nós  limitabámonos  a  facer  o  que  queriamos  facer  dentro  do  que  podiamos,  coas  nosas 
limitacións. Se te limitabas ao que tiñas que facer non había problema; había quen si opinaba mal e quen si o pasaba  
mal pero, se somos honestos, a maioría non nos metiamos neses asuntos e por iso non o pasabamos mal de todo.

P.: Lembra os anos da fame? Sabe se houbo contrabando?
R.: Penso que cada casa era un mundo; eu non o pasei demasiado mal pero sei que houbo xente que o pasou moi  

mal,  sei  que  houbo  moita  fame,  iso  si,  había  carencia  de  todo.  Era  inevitable  o  contrabando;  lembro  que  os 
vendedores facían trampas enchendo as botellas de aceite soamente pola parte de enriba, o resto era todo auga,  
pero era necesidade.

P.: Sabe de alguén que estivese escondido?
R.: Non, só sei que a min non me tocou de cerca.

P.: Que cambios máis importantes houbo no Calvario?
R.: Penso que Vigo se esqueceu de Lavadores dende sempre, a parte de asfalto, un par de beirarrúas e o paso de 

casas a pisos, penso que non se lle fai moito caso a este concello.                                  



REPORTAXE
CAMPAMENTOS DE FIDDLE

Antes de nada cómpre explicarvos o significado deste 
termo, xa que non é moi común. Fiddle é a palabra 
que se utiliza para denominar o violín que tocan os 
músicos  tradicionais  e  folk.  Non  é  que  sexa  un 
instrumento  distinto,  pero  deste  xeito  podemos 
diferenciar os violinistas que tocan música tradicional 
dos que tocan música clásica.

Un  campamento  de  fiddle  é  un  curso  de  violín 
tradicional que se desenvolve polo xeral en contornos 
naturais  de gran beleza. Nel podes asistir a clases de 
fiddle con artistas importantes e ó tempo gozar na 
compaña de  outros  estudantes  e  mestres  cos  que 
compartes unha semana de música e ocio. Aínda que 
o  violín  é  o  instrumento  principal  tamén  se  dan 
clases  doutros  instrumentos  como  violonchelo, 
guitarra, canto e ás veces baile.

Algúns dos principais campamentos de fiddle son:  , 
RockyMountain  FC,  Marc  O´Connor  FC,  
ValleyoftheMoon, etc..

Alasdair  Fraser é un dos violinistas escoceses máis 
famosos  do  mundo.  Ademais  de  dar  concertos  ó 
redor  do  mundo  na  compaña  dunha  das  mellores 
violonchelistas de musica folk,  Natalie Haas, dende 
hai trinta anos dirixe varios campamentos de fiddle 
en USA e Europa, un deles en España.

Vouvos falar de dous dos seus campamentos:

Sierra Fiddle Camp está situado nas montañas de 
Sierra Nevada, no interior  do Estado de California. 
Neste  campamento  realízanse  diversas  actividades 
despois das clases de folk as que acoden a meirande 
parte dos estudantes, xa sexa a violín, ó que acode a 
maior parte da xente, ou a outros instrumentos folk. 
As instalacións son amplas e están estruturadas en 
cabanas  e  un  albergue.   A  estes  campamentos 
acoden moitos rapaces e no tempo de ocio falan, van 

ó río gozan da paisaxe e do ambiente musical que os 
rodea, entre outras cousas.

A edición do pasado ano foi dedicada a Galicia, por 
esta razón acudiron mestres de aquí e ensináronlles 
aos  estudantes  de  violín  cancións  típicas  da  nosa 
terra. Tamén lles ensinaron algúns costumes, fixeron 
caldo  galego,  na  noite  de  san  Xoán  saltaron  a 
fogueira... E debido a que lles gustou tanto a cultura 
galega este ano tamén acudirán os mesmos mestres 
e Galicia volverá de novo a California.

Crisol  de  Cuerda  atópase  na  Granja  Escuela  de 
Arlanzón, en Burgos. Este campamento é o único que 
hai en España e a el non só acode xente de Burgos, 
senón  que  tamén  vai  xente  de  Francia,  Galicia, 
Valladolid etc.

Ó igual que en Sierra realízanse actividades e danse 
clases de violín, pero tamén realizan concertos ó aire 
libre e demais.
Para concluír, quero anunciarvos que este ano  na Illa 
de San Simón terá lugar por primeira vez un 
campamento  de  fiddle  para  rapaces,  onde  se 
impartiran clases de fiddle, guitarra, baile,  
violonchelo...

Para máis información:

http://crisoldecuerda.com/; 

www.sierrafiddlecamp.org/

http://sansimon.blogspot.com.es/

Claudia Franco Abril, 4ºESO A

http://crisoldecuerda.com/


Eu vou a falar do meu hobby, o scalextric. Moita xente 
asociará o scalextric  a un simple xogo para pasar  o 
tempo  que,  realmente  se  chama  slot,  scalextric  é 
simplemente unha marca máis asociada ao slot, outras 
marcas son Ninco, Superslot, etc . O scalextric tamén é 
un ‘deporte’ de competición, xa que se fan numerosos 
campionatos  non  só  a  nivel  local  e  rexional  senón 
tamén  a  nivel  nacional  e  mundial.  O  formato  das 
carreiras  é igual ao dos rallys  de verdade, ou a das 
carreiras de fórmula 1.
 

Como é un ´deporte de competición de `catro rodas
´  tamén  ten  a  súa  parte  mecánica.  Un  coche  de 
scalextric adoita custar, dependendo da marca, entre 
trinta e oitenta euros, que unha vez comprado, se te 
dedicas  á competición,  o prezo vai  subir  xa que o 
coche  hai  que preparalo  coas  mellores  pezas  para 
que o rendemento sexa o mellor.

Os  tipos  de  carreira  que  hai  son  as  ditas 
anteriormente  rallys,  e  as  chamadas  carreiras  de 
velocidade, que son coma as de fórmula 1.

 As carreiras de rally son a tempo cronometrado e 
adoitan desenvolverse  en varios circuítos,  catro  ou 
cinco. Segundo a lonxitude do circuíto, danse máis 
ou menos voltas, normalmente se dan cinco voltas. 
Súmanse os tempos de cada circuíto e o que teña 
menos tempo acumulado é o vencedor.

As carreiras de velocidade teñen un máximo de oito 
e un mínimo de catro participantes. O gañador é o 
que consiga dar mais voltas nun tempo determinado. 

 

O scalextric  é  moi  seguido  polos  coleccionistas  de 
coches,  xa  que  se  queren  facer  con  todo  tipo  de 
modelos e marcas relacionas con este mundo. Tamén 
é  un  bo  exemplo  para  meterse  no  mundo  da 
fotografía xa que existe un mundo que relaciona o 
scalextric  coa fotografía, neste caso non se utilizan 
coche bos senón bonitos.

 

Para  rematar, quero  invitar  a  xente  a  que  coñeza 
este mundo porque é moi entretido. 

          Carlos Tizón Rodríguez, 4º ESO C



A Conquista de Gallaecia

Gallaecia foi o nome co que os romanos 
bautizaron o noroeste da Península 
Ibérica, este territorio estaba habitado por 
dous pobos de cultura céltica, os galaicos 
ao oeste e os ástures ao leste. 
Os romanos entraron en contacto con estes 
pobos no 137 a. C. nunha expedición 
punitiva encabezada por Xunio Bruto 
destinada a deter os ataques que os celtas 
realizaban contra outros pobos iberos, xa 
en proceso de romanización; Bruto logrou 
grandes vitorias fronte ós galaicos, pero o 
seu avance detívose onda as marxes do 
Miño, onde se viu superado e tivo que 
retroceder a territorio romano. 

Seguen encabezándose campañas para conquistar Gallaecia pero non é ate o 61 a. C. 
cando se supera o Miño. Xulio César, por aquel entón gobernador de Hispania Ulterior, 
desembarca en Brigantium (A Coruña) e toma o control das costas galaicas, non 
obstante Gallaecia dista moito de estar pacificada; no centro da rexión hai unha forte 
resistencia aos invasores que será o crebacabezas dalgún que outro gobernador.

No 34 a.C (xa durante a época imperial) 
inícianse os preparativos para unha campaña 
destinada a erradicar a resistencia cántabra e 
ástur do norte da península e, de paso, os 
rebeldes galaicos. A maior parte dos galaicos 
loitan xunto aos outros pobos contra os 
romanos.
Esta campaña dirixida polo propio emperador, 
Octaviano Augusto, dura ao redor de quince 
anos. Dúas lexións son destruídas polos celtas 
e os seus estandartes son capturados, caendo os 
romanos en deshonra; pero máis tarde ca 
pronto, estes feroces pobos son masacrados 
polo avance das lexións. Unha das grandes 
batallas, sobre a que xurdiron moitas lendas, é 
a do monte Medulio (cuxa situación exacta é 
descoñecida, Vicente Risco situábaa en Lugo, 
na marxe do Miño) na que os galaicos xunto 
cos ástures e os cántabros resistiron un asedio 
prolongado, tras meses de loita os defensores 
suicidáronse para evitar ser capturados e 
vendidos como escravos. Esta batalla marca o 
fin da guerra en Galicia, aínda que no norte hai 
galaicos que resisten ata o 19 a. C, ata a fin das 
“Bellum Cantabricum”.

                                                                                           
Adrián Soengas Leis, 4º ESO B



Xadrez
   O xadrez  é  un  trepidante  xogo de  mesa,  no  que  dous  xogadores  compiten  pola 

dominación do taboleiro e pola rendición do opoñente.

       As súas orixes remóntanse ao século VI na India, pasando posteriormente por Persia 

a  medida  que  evolucionaba  partindo  dun xogo  similar  ao  actual  chamado  shatranj. 

Chegou  a  península  Ibérica  coa  invasión  dos  árabes  no  século  VIII  e  foise 

popularizando, sobre todo estre os reis que desenvolveron unha grande aficción por este 

xogo,  probablemente  pola  súa 

similitude cunha batalla.

      O xadrez moderno está composto 

por  un  taboleiro  de  8x8  cuadrículas 

que alternan as cores branca e negra, e 

16  figuras  por  xogador  con  formas, 

movementos  e  valores  distintos.  O 

obxectivo é derrocar ao rei contrario, é 

dicir,  deixalo  nunha  posición 

ameazada, sen ningún movemento posible para evitar a ameaza. Para isto cóntase con 8 

peóns (a figura menos valiosa), dous bispos e dous cabalos (ambos cun valor medio 

pola súa limitada mobilidade), dúas torres (a segunda peza con máis valor), unha raíña 

(a peza máis valiosa por poderse mover como todas as demais, excepto o cabalo) e o rei 

(que ten un valor absoluto, porque se o perdes, perdes a partida) Aprender as regras ten 

unha dificultade  media,  non obstante,  xogar  a  un nivel  de competición  alto  require 

centos de horas de estudo e sobre todo moita práctica.

     O xadrez é un xogo interesante, que axuda a mellorala concentración e estimula o 

cerebro, pero sobre todo, é algo co que podemos pasar moi ben o tempo.

Iván Núñez Pérez, 4º ESO B
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TRISTE HISTORIA DUN SORRISO 

Só  buscaba  ser  querida,  apreciada  tal  e  como  era.  Non  pedía  máis.  Intentaba 
cambiar  a  miúdo,  facerse   máis  asumible  ás  persoas  do  seu  redor.  Consumirse 
para sintetizarse.

Pero  as  súas  manías  tornábana  ó  punto  orixinal,  coma  unha  goma   elástica.

I

Camiñaba  polo  monte,  a  finalidade  era  clara,  as  consecuencias  tamén.
Alí  estaba,  era a  persoa  que  lle  incitara  a  drogarse  por  primeira  vez,  odiábao, 
pero,  á vez, necesitábao  para  vivir,  seguir  creando,  continuar  compoñendo  e 
evadirse  do externo.

Chaqueta  de  lá,  luvas  e  unha  bufanda  xigante  que  lle  tapaba  a  metade  da  cara. 
Pernas  trementes.  Frío  en  todo  o  corpo  e  a  mesma  sensación  que  a  perseguía 
de  baleiro.
Camiñaba  atravesando  tódalas  frondosas  árbores  do  campo.  Estas  tocábanlle,  ela 
mostrábase   impasible,   sen   emocións,   todo   volvera   acabar   para   ela  outra   vez.

Dependencia  a  el...  Ás  súas  substancias...  ós  seus  sentimentos  dados  por  estas.  

............................................................................................................................................

.

- Sempre  puntual
- Teño  motivos  polos  que  estar  aquí  canto  antes e  sabes  que  se tivera  máis  

cartos,  visitaríate  máis  a  miúdo  –dixo  ela  cortante.
- Ben,  sabes  que  teño  que  visitar  a  máis  xente,  así  que  vamos  ó  gran,  ti 

tamén  terás  presa.
- Remata.
- Aquí tes  parte  do  que  me  pediches.  Sei  que  falta  a  metade,  todavía  non  

conseguín  o  resto,  houbo  problemas...  Así  que  quedamos  maña  na  rúa 
Aguia  portal 4  e  piso 9º  B,  ás  12  da  noite,  só  poderei  a  esa  hora.  Trae  os  
cartos,  que  non  se  te  esqueza.  Sinto  o  sucedi... 

- Alí  estarei,  pero  promete  telo  –dixo  ela cortando  o  seu  discurso.

Deuse  media  volta  e  comezou  a  camiñar  polo  xa  andado.  Odiaba  ter que  falar 
con  el  ...  Era tan  distinto  e  tan  distante ...  Tratábaa  coma   unha  drogadicta  máis,  
e  ela  non  era  iso  ...  ou  iso  pensaba  ...



II

Atropeladamente  meteu as  substancias  no  corpo  e  sen  pensalo,  diante  dun  papel 
pentagramado,  saíron  tódalas  solucións  á  harmonía  ...  Notas  atropeladas  que 
invocaban  á  vixilia,  a  perfección  das  caricias  do  son  entre  unhas  e  outras. 

Chegara  rápido á  noite.  Xersei,  pantalóns  e  un  gran  abrigo  que  non  marcaba 
nada  a  súa  figura.

Camiñaba  coa  mirada  a  rastro,  perdida  polas  rúas,  levada  polo  frío  daquel 
inverno.  As súas  mans facíanse  máis  grandes  co  tempo  á  vez  que  se  achegaba  á 
rúa. 

Esperaba  que  as  sombras  da  noite  a  fixesen  invencible,  produto  do  sono.  Soñaba 
con  que  nada  do  que  estaba  a  suceder  fose  real. 

Con que  non  tivera  que  paralo  tempo  pola  súa  obsesión.

............................................................................................................................................

.

Estaba diante  da  porta  xa.  Levaba  con  ela  o  violín,  a  súa  vida  tornaba  en  
dirección  a  este  instrumento,  sen  el  todo  era  diferente.  El  invitouna  a  pasar.  A  
pesar  de  que  non  quería,  algo  empurrouna  para dentro.  Quería  acabar.
Crear  e  morrer.

III

Quizais  todo  era  tan  contrario  ó  que  ela  esperaba,  que  se  non chega  a  ser  por  
eso, a  curiosidade  non  houbera  dado  para  máis  que  uns  cantos  gramos. 
Medo,  temor,  curiosidade,  beleza,   un  montón  de  sentimentos  amoreábanse 
naquel  escangallado  corazón.

        -     Pasa  - Dixo  el  cun  ton  doce.
 
Houbéralle  contestado  de  boa  gana  algún  que  outro  insulto.  Pero  esa  noite  non.  
Facíase  pequena  de  novo  ante  todo  o  universo  que  tiña  diante. 
Un  universo  de cadros  e  fotografías  recubrían  toda  a  estancia,  facendo  dela  un  
lugar  diferente,  rebuscado,  e  dalgún  xeito  anhelado.

...........................................................................................................................................

- Verás,  xa  que  estás  hoxe  aquí,  gustaríame  falar  un  anaco  máis  contigo  ...  
se  mo  concedes. 

- Para  que?  Págoche  sempre.  Non  quero  máis  leas.  Isto  non  é  bo.



- Verás,  non  é  nada  relativo  a ...  só  quería  que  ...  veña,  só  serán  cinco  
minutos ...

- ...
- Vexo  que  che  gustan  os  meus  cadros.  Veña,  senta  e  falamos.

Ela  seguía  absorta  neles.  Eran perfectos.  Algo  os  conectaba  entre  si,  facíaos  
únicos.  Aceptou  a  sentarse  movida  por  segunda vez  na  noite   por  algo  especial.  
O  lado  irracional.

............................................................................................................................................

.

- Que  queres  de  min?  – Dixo  ela  cun  ton  arisco.
- Só  quero  saber  un  pouco  máis  de  ti,  es  a  primeira  persoa  que ve  os  

meus  cadros.
- Que?  Isto  non  ten  sentido.  Para  ti  só  son  unha  drogadicta  máis,  unha 

clienta  fiel  que  sempre  paga en  prazo  e ... 
- Non.  Esta  noite  non.  Non  quero  falar  diso.  Quero  falar  de  ti.

Aquelas  últimas  catro  palabras  resoaron  na  súa  cabeza.  Demasiados  anos  que  
non  escoitara  verbas  coma  esas.  Non  sabía  se  eran  verdadeiras  ou  non,  pero  no 
seu  interior  acenderon  un  algo  especial.

IV

El   era  fotógrafo  e  pintor  afeccionado  pero  facíao  realmente  ben.  Deixáraa 
impresionada.  Nas   fotos   encontraba  reflectidas   as   súas   obras:  unha  mesma 
mensaxe,  diferentes  soportes.
Unha  mesma  manía,  unha  única  obsesión: rozar  a  perfección.

............................................................................................................................................

.

- Falar  de  min?  Que?  De  que  vas?
- Non,  escóitame,  eu  seica  ti  tocabas  o  violín  e  ás  veces  compuñas,  non  si?
- Si,  certo  é.  Utilizo  as  drogas  para  crear.  –Dixo  cun  ton  amargo  e  distante.

Tras  moito  falar  ela  só  pensaba  no  movemento  dos  seus  beizos. 
- Verás ... Gustaríame  contarche  algo ...  seica  dirás  que  non  son  motivos  

pero  teño  que  contarcho,  necesito  desafogarme  con  alguén  e  creo  que  ti 
es  a  persoa ...  Eu  comecei  vendendo  ao  mesmo  tempo  que  che  ofrecín  a 
primeira  vez,  para  poder  mercar  pinturas  e  os  carretes  para  a  cámara.  Ao 
comezo,  unha  inocentada,  pero  así  empezou  a  alimentarse  a  miña  paixón 
pola  arte  ...  crear,  os   meus  traballos  restábanme  tempo  e  eran  pouco  



produtivos.  E  así  comecei  a  deixar  de  saír,  dedicarme  a  venda  polas  rúas  
e  pasar  todo  o  resto  do  tempo  pintando  e  tirando  fotografías  ...

- Aquela  noite  eu  saía  con  amigas  –interrompeuno-  con  inocencia,  pensaba 
que  tiña  todo  baixo  control  e  o  resultado  daquela  noite  marcou  en 
tódolos  sentidos  o  resto  da  miña  vida.  Coñecinte.  Coñecinas,  os  seus 
efectos,  e  sobre  todo  as  súas consecuencias  ...

- Síntoo  de  veras.  Odio  ter  que  facer  isto,  pero  as  miñas  desordenadas  
paixóns  son  as  que  me  levan ó  punto  de  partida.  

Entón,  das  súas  obsesións  saíu  un  bico  que  mesturou  os  seus  beizos.  Con  total  
suavidade  e  toda a  elegancia  das  súas  mans,  espiuna  da  parte  de  arriba  e 
deitouna  na  cama. 
Colleu  o  pincel  e  unhas  cantas  cores  e  comezou  a  pintar  un  violín nas  súas  
costas usando  as  súas  curvas.

......................................................................................................................................

- Rematei  ...  agora  preciso  que  toques  o  teu  violín,  o  de  verdade  ... 
- Vale,  interpretarei  o  último  que  compuxen ...

Unhas doces  notas  comezaron  a  saír  da  fricción,  do  roce.  En total cohesión,  a 
música  soaba  e  resoaba  pasado  o  tempo.  As  notas  quedaban  penduradas  como 
parecendo  dous  violíns  en  vez  dun.
A  cara  do  espectador  ensombreceuse e  como  da  nada  sacou  unha  cámara  e  
tirou  unha  foto  da  súas  costas  máis  ela  tocando  o  violín.  Unha  das  máis 
especiais:  as  dúas  paixóns  xuntas. 
Cando  rematou  de  tocar,  continuou  a  harmonía  coa  fricción,  co  roce  dos  seus  
corpos.

............................................................................................................................................

.

Achégate,  compráceme  con  cariños  se  o  desexas  ...  eu  estareite  esperando  ata  a 
fin. 
A  fin.
Malditos  comezos  que  só  crean  confusións  nas  miradas.  Debes  buscar  ese 
mundo noutras  galaxias.
Fai  que  se  esqueza. Evádeme  coas  túas  verbas  e  os  rostros  dos  anoiteceres.  Frío  
das  mañás,  seco  de  amores. 
Tardanzas  no  tempo,  lagoas  de  desacougo axexan  día  tras  día o meu corazón. 
Espértame  xa  ou  apaga  a  luz,  crea  unha  nova  ilusión,  podo  vivir  dela.
Mergúllame  na  calor  de  ser  querida.  Novos  recordos,  dos  vividos  xa  estou 
aburrida. 
Late. 
Late  por  min  unha  vez  máis.  É  deixarme  levar  por  un  mundo  escuro  e  perfecto.  
O  compás.  Baila  por   min  un  instante.  Faino  por  min  para  sempre  xamais  ...
Infinito. 



Beizos  perdidos,  fugados,  non  queren  ser  esnaquizados por  sentimentos  racionais, 
só  buscan  ser  cruzados  pola  loucura.
Desenfreo.  Tardes  de  café.  Sorrisos  ó  verte.  Palabras  ó  oído,  case  non  quedan  
trazas  do  olvido.  Partes  dun  Todo.
Distorsións propias  da  noite  e  como  malos  taciturnos  alimentámonos  da  paixón 
de  existir,  da  xenialidade  de  ser seres  imperfectos,  impredicibles,  fugaces  e sobre  
todo  incorrixibles.  Pero  hoxe  non , hoxe  me  pregunto por  que  tes  a  manía  de  
quererme  en  noites  coma  esta,  e  o  ruído  das  estrelas  non  me  deixan  durmir,  só  
me  fan    recordarte.

V

Espertou  coma  tódalas  mañás  cedo. Foi  á  ducha  e  ó  espirse,  coma  unha  luz,  ó  quitarse  
a  roupa  e  ver  nela  restos  de  pintura,  recordou  o  sucedido  a  noite  pasada  ....  sucedera 
todo  tan  rápido  ... 
Pero  sabía  que  daría  o  que  fose  por  volver  sentir  o  de  onte.  Quería  velo  de  
novo,  as súas  mans, os  seus  ollos  e  a  súa  creación. 
Sentíase  nova.  Non  precisaba  tomar  nada  para  estar  completa.  Podía  pórse a 
compoñer  en  calquera  intre  sempre  que  fose  sobre  el.
A  cousa   tornaba.  Cambiaba  de  cor  e  sobre  todo  de  nome.
Do  violín  comezaban  a  saír  harmonías  novas,  acordes  maiores  con  tons  alegres, 
e  así  pasou  a  tarde,  movendo  o  arco  sen  preocupacións,  sen  estar  posuída  por  
nada.  Non  quedaba  nada  do  que  mercara.  Quedara  na  casa  del,  agora  ben, ela  
cría que non lle  importaba.

............................................................................................................................................

.

A  noite  comezaba  a  caer,  e  ela,  xa  cansa  de  tocar,  deixou  soar  a  derradeira  nota 
do  día;  gardou  o  violín.  Sentíase  mellor. 
Algo fixo  que  levada  dos  seus  pasos,  aparecera  na  súa casa,  entre  aquelas  rúas 
escuras,  buscando  a  súa  nova  substancia  adictiva:  el  ...

VI

Pasou  o   tempo,   deixando  unha  pegada  inconfundible.   Ela,   cada  vez  máis 
degradada,  máis  “consumida”,  máis  dependente  de  substancias,  de  recordos, 
del  ...  e  pola  contra  el  cada  día  máis  creativo,  máis  soñador  e voando  máis  alto  
e  máis  e  máis  lonxe  ...
Camiños  que  diverxen,  mundos  que  se  separan  como  abismos  que  xorden  baixo  
os  nosos   pés.   De   súpeto,   aquel   que   amaches  converteuse   nun   completo  
descoñecido.  Toda  a  túa  vida  é  unha  sombra,  un  esbozo  dunha  partitura 
inconclusa  que  nunca  te  atreviches  tocar ...

............................................................................................................................................

.



Un  día,  como  nun  soño,  ela  escoitou  unha  noticia  na  televisión.  Falaban  do  seu  
amigo,  do  seu  querido.  Correu  para  poder  vela  noticia  completa.  Era  famoso. 
Inauguraba  unha  exposición  de  pintura  e  fotografía  e  o  cartel  que  anunciaba  dita 
exposición  era  un  violín  pintado  sobre  as  costas  espidas  dunha  muller  nova.

Nese  momento,   ela  tomou  conciencia  da  pequenez  e  da  miseria  da  súa 
existencia.  O  cristal  da  televisión  devolveulle  o  reflexo  dunha  muller  envellecida,  
co  alma baleira.  Pero  tamén,  nese  preciso  instante  recordou  todo  aquilo  que  lle  
facía vibrar,  que  lle  facía  sentir,  en  definitiva,  o  que  lle  facía  vivir.  Ese  violín 
pintado  nas  costas  falaba  por  si  só.

Foi  o  momento  máis  duro  e  difícil  da  súa  vida,  ese  momento  no  que  decides  
que  queres  que  eses  camiños  que  un  día  diverxeran,  volvan  a  converxer ...

Espido  o  corpo,  espida  a  alma ...
Limpo  o  corpo,  limpa  a  alma  ...
Fría  a  cabeza.
Colleu  un  papel  pentagramado,  lapis ... e  apresuradamente  escribiu  o  que  sería  a  
súa  nova  e  máis  grande  composición  “A  Triste  historia  dun  sorriso”.

Irene Parada Gómez, 4º ESO B 



Tricéfala.

Na mirada rocei compaixón
Con paixón aquel home se enleou;

Nunha batalla librada na súa razón;
E Nela topou fundidos,

polo tempo roídos,
Os tres marfís dunha besta
As tres almas homoxéneas.

A besta dos tres tempos encerrada está
Na vida do que a soña e non pode espertar.

Ensartoulle a memoria
Unha magoada lembranza

Ergueuse no tempo a súa infancia.

Dille sen palabras
A dor que lle cansa
Vivilo pola súa causa

Escapará algún día sen saber?
Dun soño, eterno ser.

A besta dos tres tempos encerrada está
Na vida do que o soña e non pode espertar.

Brais Villar Eijo, 1º BAC. C



Lembranzas incertas

Cómplices as miñas mans forasteiras
 Os meus ollos e Beizos sen as túas fronteiras

Cómplices dunha vida sen olvido
O don de afecto xamais esquecido

Pois esquecida é a vida
Se este mar abre as miñas feridas

Citámonos nas tumbas dos anos
Latentes nos nosos corpos

Agora calados
Pois mostraron os teus ollos

O adeus non certo
Certo o dos teus pasos
Memorizados ao vento

Mar afastado
Traizoeiro irmán

Tempo sempre ancián
Se non é ao teu lado

Alzo a mirada a ti e sorrío
Que é ese afogado frío

Que aínda quenta o teu suspiro.

Brais Villar Eijo, 1º BAC. C



CREACIÓN LITERARIA 

Vidas rotas
   -Isto é o único que encontramos , sentímolo moito.

... unhas poucas prendas, entre as cales estaba o seu uniforme, o anel de vodas, unha 

foto ... Só uns poucos obxectos persoais.

   -Agradézovolo moito  pero  nada  máis que as miñas propias lembranzas, poderá 
facerme sentir mellor.

   E con un triste aceno de melancolía, recolleu as pertenzas achadas.

Microrrelato , por Andrea Ovejero Freire

O chisco
   Abre o cofre. Aí está. Nun recuncho, agochado entre outros tesouros. Pecha os ollos e 

lembra que alí  se encontraba a pradería de herba alta cuberta de fermosas pintiñas 

vermellas, e tamén a árbore con aqueles pexegos de doce arrecendo. E que máis? Está 

Pingue, o can grande e peludo, o seu fiel amigo. Os dous corren e brincan dunha forma 

divertida, cheos de ledicia. O Sol acariña a súa cara e ilumina as súas prendas propias 

do domingo: os zapatiños de charol, os calcetíns de perlé, uns pantalóns curtos ... pero 

xa abonda de xogar; papá e mamá dispóñense a arrancar o coche. Deseguida póñense 

todos en marcha. As rúas cheiran a festivo e móstranse como tal. Cadaquén leva as 

súas mellores galas, e a alegría asómase nas caras de todo aquel que se ve pasar. Están 

todos: os veciños máis achegados e tamén os máis afastados, o alcalde e mais a súa 

familia, a tía Carme, a avoa... O auto para e o rapaz sae do coche.

   -Avoíña, avoa, estamos aquí!

   A avoa agarima ao rapaz e deseguido volven da man ao coche. De camiño á festa ela 
sorrille, coma quen garda un misterio, e desa forma tan máxica que ben a caracterizaba, 
saca do seu bolso un bombón. Antes de serlle entregado ao seu destinatario di:

   - Poderás gardarme o segredo?

   E picaramente, coma quen é cómplice dun delito, chíscalle o ollo.

Conto , por Andrea Ovejero Freire



Unha estraña enfermidade

   O día en que comezou a cambiar a miña vida foi un día normal, un día como outro calquera. 
Pola mañá erguinme á mesma hora de sempre para ir á escola xa preparado para pasar o 
mesmo día que levaba pasando dende hai 3 anos, entre a trasfega dos alumnos polos exames 
finais e o sosego dos mestres. Eu quería chegar cedo á casa para ir pola tarde a ver ao meu 
amigo Xan ao hospital xa que un día este comezou a atoparse mal, de repente, e quedou 
hospitalizado disque de apendicite. Eu fun o único que souben do seu ingreso no hospital xa 
que vin á mestra de historia apuntando o seu nome nun caderno moi estraño que sempre 
estaba pechado con chave no seu armario, ese día que a vin na clase facendo iso pregunteille 
o porqué de que apuntase o nome de Xan nesa lista interminable de nomes de rapaces e 
rapazas que alí  aparecían,  todos alumnos anteriores  do noso instituto.  A mestra Dolores 
molestouse  moitísimo  comigo,  ata  o  punto  de  castigarme  dous  días  pola  tarde  vindo  á 
biblioteca  a  facer  os  deberes  alegando  que  eu  me  metera  no  que  non  me  importaba 
facéndolle preguntas que a min non me incumbían en absoluto. Todo era moi estraño.

   Ao chegar á casa despois das clases, saudei a miña nai e a meu pai, fun lavar as mans para 
comer e comecei a sentir unhas punzadas moi fortes na barriga. Meus pais e eu pensamos 
que non era nada, que deseguida me pasaría pero non foi así, a dolor ía cada vez a peor e eu 
xa non podía aguantar máis, mareeime. Espertei un par de horas despois no hospital entre o 
balbordo das enfermeiras paticando de aquí para alá no corredor, pregunteilles onde estaban 
meus pais e estes apareceron alí decontado avisados por unha enfermeira. Dixéronme que 
posiblemente tivese apendicite pero que me tiñan que facer máis probas para corroboralo.

   Pasei alí unha semana á espera de que me dixesen algo do que tiña pero sempre me 
respondían o mesmo; que tiña que esperar a facer máis probas porque senón eles non me 
podían dar un diagnóstico preciso. O mesmo lle pasaba a Xan que xa levaba ingresado no 
hospital máis de tres semanas, segundo me dixo o día que me atopei con el na sala de espera 
cando estaba agardando a que viñesen meus pais a visitarme. Dende entón todos os días nos 
vemos para falar e non estar tan sós nese inmenso hospital onde non coñeciamos a ninguén. 
El estaba tan estrañado coma min con respecto ao de que nos tivesen alí no hospital tanto 
tempo sen dicirnos nada e sen operarnos desa suposta apendicite que tiñamos, ata que dous 
días  despois  a  doutora  díxonos  que  o  que  nós  tiñamos  non  era  apendicite  senón  unha 
enfermidade estraña que ningún médico do hospital logrou pescudar e que era mortal. En 
efecto o que dixo a doutora cumpriuse, xa que ao día seguinte Xan faleceu e, aínda que 
pareza estraño porque son eu agora o que está escribindo isto, poucos días despois falecín 
eu. Preguntarédesvos como é posible isto, pois nin eu mesmo o sei, só sei que un día, non sei 
como, apareceu o meu corpo tendido na cama e eu erguido ao mesmo tempo en fronte dos 
meus pais e eles chorando pola miña morte. Si que intentei dicirlles que estaba vivo pero en 
realidade non era así xa que ninguén podía escoitarme nin verme, eu estaba morto.

   Ninguén me quita da cabeza, a día de hoxe, dous anos despois deste tráxico suceso que 
vos acabo de narrar, que a mestra Dolores e seu estraño libro tiveron algo que ver nisto xa 
que eu volvín ver ese libro e o último nome alí escrito despois do de Xan era o meu e todos 
aqueles nomes doutros rapaces e rapazas, eran nomes de alumnos mortos anteriormente 
pola orde na que a mestra os escribiu.

   O peor de todo isto era que a lista continuaba...

 Yago Rodríguez Blanco  4º ESO C



NAS BEIRAS DO ATLÁNTICO

   Aloia saíu á rúa. Aínda era cedo, a rúa estaba chea de xente que saía a tomar o fresco neses días de 
verán, como facía ela acotío, pero hoxe ía máis apurada do normal. Era 23 de xullo, data que levaba 
sinalando no calendario moito tempo. Baixou á rúa na que se atopaba o seu piso e parou un instante 
para ollar cara atrás. Sorriu. Quen lle ía dicir que unha pobre labrega podería aspirar a ter un piso 
como aquel no centro da cidade? Encamiñouse ao porto, e axiña sentiu o cheiro inequívoco da ría de 
Vigo.  Alcanzou axiña o  peirao.  A  emoción e  os nervios facíana andar  máis  rápido.  Sentou nunha 
cafetería preto da alameda e o camareiro atendeuna:
   
   -Que quería?
   
   -Ponme un café, filliño.
  
   O  camareiro  sorriu.  Eran  moitos  os  estranxeiros  que  pasaban  por  alí,  pero  esa  muller  aínda 
conservaba parte do seu acento galego e a pel curtida polo traballo.
  
   Aloia quedou ollando cara as familias e parellas que camiñaban mentres tomaba o café. O porto de 
Vigo traíalle moitas lembranzas, pois nel coñecera ao seu home, despedírase con bágoas da súa terra, 
e volvera cincuenta anos despois. Deixou voar os recordos ao outro lado do Atlántico, e rememorou as 
tardes de verán sentados ela e  Héctor con Sara e Hugo na terraza dunha tasca de propietarios 
galegos, Aires de Galicia. Como o negocio marchaba ben, podían deixalo nas mans de empregados, 
emigrantes galegos coma eles. Sentaban na terraza a falar, no idioma natal, que os arroupaba e á vez 
traían consigo a morriña. Había moitos anos que  Aloia non vía o mar de Vigo, pero parecíalle que o 
Atlántico lucía mellor coas illas Cíes no horizonte. Os primeiros anos foran difíciles, coma para todos os 
emigrantes, pero a sorte sorríralles e prosperaron. Os seus pisos en Vigo e Madrid, e os dos seus fillos 
en Bos Aires demostrábano. Os seus fillos Paula, Anxo e Cintia. Dende a súa volta a Vigo xa non os  
volvera ver, só no enterro do seu Héctor. Pero hoxe era 23 de xullo. A serea dun transatlántico soou e 
Aloia marchou apurada cara ao peirao. Os pasaxeiros baixaron. Aloia recoñeceu as súas caras. Cando 
se atoparon xuntos todo foron agarimos. Traían a tres membros máis. A avoa non deixaba de ollar 
chea de ledicia as caras dos seus netos.
 
   E así encamiñáronse rúa arriba, desbordando alegría polo reencontro e coa familia reunida de novo.

Xiana Fernández Carballas 4º ESO B



Biografía alegórica dunha lingua tenaz
Aló por terras  galegas e tempos inmemoriais,  no eido dunha emerxente cultura de 

pobos sometidos, foi concibida. O paulatino proceso de xestación asentouna no seo 

dunha gran familia,subordinada á hexemonía do imperio latino.  Deste  xeito,  a  súa 

infancia consistiu nun proceso de constante superación destinado a declarar a valía da 

súa potestade, durante o cal se viu avalada na súa insistente loita pola súa  única irmá 

de  orixe  común.  Esta  cooperación  derivou  na  aceptación  por  parte  da  reticente 

sociedade  dos valores representados e defendidos por ambas, que pronto lograrían 

alcanzar o maior esplendor das súas respectivas existencias.

Porén, o desenvolvemento do seu labor cultural viuse interrompido polo seu súbito 

distanciamento xeográfico, promotor da diverxencia dos seus camiños. Este feito, se 

ben  ennobreceu  á  máis  privilexiada  das  irmás,  recluíu  á  outra  nunha  insondable 

tristeza derivada da censura da súa actividade e da decadencia  do seu poderío. Foi así 

como deixou atrás a  súa mocidade,  ollando cunha mirada melancólica  un pasado 

esplendoroso, agora degradado, erosionado e esquecido. 

Esta paréntese na súa actividade asentou, grazas ao seu labor reivindicativo, as bases 

para un rexurdir que determinaría unha sosegada restauración do seu prestixio. Non 

obstante, esta loita viuse obstaculizada pola supremacía dun parente próximo, máxima 

autoridade das rexións limítrofes, que acordaría o seu poder conxunto.

Foi  así  como, tras unha longa e abrupta traxectoria,  acadou unha situaciónóptima, 

derivada da tenacidade e da perseveranza do maior valedor do pobo: a LINGUA.

Lía García Formoso, 4º ESO B





Un Esqueleto Encapuchado

Son o único que non vos xulga
pobres mortais, que intentades fuxir de min.

Crédesvos máis listos ca min cando, 
ningún de vós pode pagarme para 
que non vaia visitalo nunca.

Que covardes chegades a ser 
que credes que podedes xogar
a ser eternos, sen importarvos as leis da vida.

Enganádesvos agora que non vedes o sangue, 
oídes os noxentos gritos de dor ou non cheirades o medo.

Decídeme, que sería da vida se eu non estivese?
Todos caeredes algún día ante min e o sabedes,
aínda que, aínda así, deberiades vixiar á volta do canto.

É ese, e non outro, o momento para o que nacedes.

Enrique Domínguez Iglesias 4º ESO A



Querer deter o tempo 
cando non hai mais ca lamento. 
Buscarte en cada canto da miña mente 
cando podo verte en fotos soamente. 
Toda unha infancia ao teu lado 
foi máis ca un agasallo, 
agora sei que nada diso vai volver 
e aínda que ao teu carón non podo estar 
téñome que aguantar. 
Sei que o teu sufrimento 
non se cura co meu lamento. 
Ti aí estabas nunha cama 
onde te coidaba a persoa que te ama, 
teño cerca ao teu fillo e mais aos teus netos 
que te botarán de menos. 
Eu aquí lembrando o último día que te vin 
mais non teño experiencia nesta ausencia 
xa que desde que non estás ao meu carón 
moito máis se che aprecia. 
Aquelas tardes na bodega, 
facendo viño ou cortando leña, 
non son mais ca recordos 
que aínda non están mortos. 
Eu non pedín verte así, 
pero téñome que amolar xa que a vida o quixo así. 
Sei que desta canción ti non sabes nada 
mais a xente si que por isto son unha monada, 
e aínda que esta canción agora non significa nada 
nunca a terei esquecida porque sempre serás 
un bo recordo no meu corazón.

Dedicado a Carlos Bouzas Diéguez. D.E.P

Lorena Bouzas Alonso 4ºA



Nunca me esquezas 

As horas do meu reloxo de area
Non frean, e por moito que quixera
Deter o tempo para estar contigo
Xa non podo, ese que algún día foi amigo
E logo mozo, agora vese perdido
Vese alcohólico e abandonado
Polos sentimentos esquecidos
Dos que un día foron só namorados
Dos que un día puideron confesar
Ser o un para o outro sen dubidar
Nin un só segundo do seu amor
Xa perdido, pero nada mais agora 
Só me vexo querido pola éxtase
Dun bo grolo de xenebra ou de anís,
Agora só me vexo comprendido pola soidade,
Pola noite e pola incapacidade
De esquecer que un día tiven o soño
Dende pequeno, ese cariño,
Soño imparcial dado por Afrodita
Dado por unha persoa que destaca 
No lugar en que esta persoa que lembrei
Todo o pouco de vida que me quede a quererei
Ata a fin da eternidade
E xa non sei o que pode ser verdade
Ou falso, o único que sei é que a vida 
Non é vida se me separan da ollada
Do teu rostro, e agora que xaces baixo terra 
Volverei coñecerte cedo xa que a miña hora 
Vai preto, xúrocho miña princesa 
Mañá no limbo da suave brisa
Do ceo sacudiranos, acariciaranos
Os vellos ao son dos versos
Que gardo para ti, ámote
E morrerei só por volver verte
E que só me move unha cousa, e é o amarte.

A Morte

¿Que é a morte?
A morte non é máis cun ser inerte
Un medo atroz a perder o que queres.
O medo a saber que te desvaneces.
Pero a morte case nunca avisa
Vai silandeira, non ten présa 
Ela agarda para deixar un oco
Baleiro no corazón, oco
Que nin o tempo nin ninguén
Poden curar, eles nunca conseguen
Esquecer a lembranza desa
Persoa, desa deusa
Que xa non está 
Que por moito que a chames non contesta
Que por moito que a chames 
E por moito que te esforces
Nunca escoitas o son tranquilizador
Desa persoa que estivo ao teu arredor
No seu día, que xa non está, xa non contesta
e o ollar a esas persoas
Que deixou atrás 
Esa Muller que tanto amaches
E da que nunca te esqueces
Por moito que poida pasar
Por iso hoxe non me apetece cantar
Hoxe non me apetece bailar
Xa que neste xogo de azar 
Nunca sabes quen será o seguinte en marchar
E a quen vai deixar atrás
Lembrareite todos os meus días
Xúrocho.

Todos os días da miña vida

Cando te vin por primeira vez, o meu corazón
Non puido atender a ningunha razón
Xa que ante min estaba un Anxo fermoso 
Un Anxo que tan só cun sorriso
Pode sacar todas as tristezas,
Todas aquelas mágoas 
Que podrecen o noso día a día
No momento en que escoitei unha palabra só quería
Pórme de xeonllos e pedirlle o resto dos seus días
E por iso esperaba todos os días
 Cun sorriso, cun aceno estúpido 
Un aceno que delata
O amor incondicional dun rapaz cativo 
O amor intenso e novo 
Para min, un sentimento
Que me deixou tolo
 Día tras día, ata que puiden sacar,
A valentía suficiente para deixar escapar 
As palabras xustas que expresaban o que sinto
Ata que nun simple momento 
De valentía puiden dicir con voz clara e concisa  
Quérote, Quérote, Quérote, e que ata a brisa 
Me manda murmurios de Neptuno que me din: é túa.
E por fin o soño dunha vida viuse recompensado
Cun sorriso, un beixo e unha aperta
Ámote princesa agora e todos os días da miña vida.

Pero non sempre foi así

Non podo sorrir 
Non podo comer 
Perdín as ganas de vivir
Non me podo mover 
A miña vida baséase
No alcohol e nas rúas 
Estou a morrer case 

Pero non sempre foi así

Na miña mente aparece 
O recordo dunha muller 
Unha Muller que parece 
Unha deusa, e tamén ser 
A Muller máis fermosa do mundo, carece 
De maldade, e ten o mellor sorriso
Que vin na miña vida 
Maldito o día que o corazón lle deu un aviso 
E xa nunca volverei beixar a miña namorada 
Pero cedo irei contigo, cedo morrerei

Poemas de Ángel José Fernández Barba



Entrevista a Xosé Neira Vilas

O oficio de escribir parécese a outros oficios, como ser ferreiro, mestre de escola, músico, mariñeiro, piloto, 

etc. ou é totalmente diferente?

Escribir é un traballo solitario, pero como calquera outro. Porén, require un motor, unha vocación latente.  

Eu comecei a desenvolver esta vocación que tiña desde neno cando emigrei.

 Como  era  a  Galicia  emigrante?  Coñeceu  vostede  tamén  o  país  dos  ananos  do  que  fala  Celso  Emilio 

Ferreiro?

Ben, en realidade Celso Emilio Ferreiro non foi un emigrante: viaxou en primeira clase cun contrato de  

traballo. O emigrante viaxaba en terceira clase e marchaba por necesidade. Pero, despois de todo, Celso  

era un home que non se adaptaba,  

non encaixaba. 

Eu  penso  que  non  podemos  

considerar  aos  emigrantes  nin  

xigantes  nin  ananos,  pero  que  a  

emigación  galega  foi  máis  de  

xigantes ca de ananos. Penso que o  

título do seu libro é un pouco local,  

levado  a  unha  situación  concreta  

que el vivíu. Eu non estou de acordo  

con  esta  idea.  Claro  que  habería  

ananos, pero moitos emigrantes xa  

bastante  tiñan  con  deixar  a  súa  

terra  para  poder  manter  á  súa  

familia.

Que diferenzas atopou en Galicia cando regresou de maneira definitiva?

Tardei vintecatro anos en volver, durante os cales vivín desde lonxe o progreso de Galicia. Cando marchei  

só podía tomar pan de broa e á volta todos tomaban pan de trigo; cando volvín xa había luz eléctrica en  

tódalas  casas  e  as  vías  de  comunicación  xa  eran  marabillosas.  Ademais,  atopei  moitos  cambios  na  

educación, xa que as escolas hoxe son moito mellores. 

Que atopou en Cuba que o retivo tanto tempo?

Atopei un país onde poder construír algo, cun pobo tan cordial, tan humilde, tan honesto, tan xeneroso...  

Cando eu vivía alí había un lema que dicía: “Se non sabes, aprende, e se sabes, ensina”.

Por todo iso e polo clima foi polo que quedei tanto tempo: alí, de marzo para diante xa podes ir en mangas  

de camisa.



Sentíu morriña todo o tempo qe vivíu en América ou nalgún momento pensou seriamente en quedar alá?

Sentín morriña, naturalmente: da familia, dos amigos, dos xogos, dos costumes... Pero a miña morriña non  

era unha morriña de lamentación, senón unha morriña construtiva, creativa.

Que foi o mellor que atopou na súa estadía?

O mellor que atopei en América foi vivir en América. Marchei aos vinte anos por necesidade, para poder  

estudar. Alí comecei a miña carreira de xornalismo e alí descubrín Galicia, a súa trascendencia histórica, a  

súa lingua e literatura... Polo tanto, repito: o mellor que me pasou foi estar en América neses anos do auxe  

da cultura galega, participar na sociedade emigrante. Estaba empapado de América e puiden disfrutar do  

que non podía ter en Galicia.

Que é para vostede a literatura? Cal é o seu valor fundamental?

Bueno,  eu  non escribo  para  que  me queiran.  Cando eu  

escribo  un  conto  sempre  leva  unha  mensaxe  para  

denunciar algo, para dicir algo, para transmitir algo a esa  

minoría ou maioría inmensa que o le.

Séntese vostede un escritor comprometido?

O  escritor  sempre  está  comprometido  e  eu  me  sinto  

especialmente  comprometido  coa  sociedade.  Con  

frecuencia  escribo  contra  a  guerra  de  Iraq,  contra  os  

intereses  capitalistas...  Porque penso que  debemos estar  

comprometidos:  debe  doernos  a  pobreza  e  a  miseria,  

debemos  educarnos  na  solidariedade,  debemos  sentir  o  

pracer de dar e substituír o egoísmo pola xenerosidade.

Onde está hoxe en día Balbino? Que foi del?

Hoxe en  día,  Balbino,  que  pode  ter  setenta  e  tantos  ou  

oitenta  e  tantos  anos,  pode  que  estea  xa  xubilado,  en  

América ou exercendo como mestre.

Cando penso en Balbino decátome de como cambiaron os rapaces. Grazas á educación, os rapaces cada  

vez escriben mellor en galego, pero o falan menos. Porque aínda perdura un certo complexo que ven dos  

avós, que crían que falar galego era falar mal e falar castelán, falar ben. Pero vós debedes saber que o  

galego é unha lingua moi importante e que Galicia está máis lonxe do que ás veces pensamos: hai unha  

gran proxección do galego no mundo. 

 De onde ven o seu gran interese polo mundo dos nenos que se ve reflictido en moitas das súas obras?

Bueno, a min dóenme especialmente os problemas da infancia, xa que o neno é moi indefenso. É por iso que  

escribín numerosos libros e colaborei en revistas destinadas aos nenos. 



A Galicia rural da literatura de Curros ou de Rosalía é a mesma que a que vostede reflicte en Memorias dun 

neno labrego. Por que cre que non cambiou en tanto tempo?

A agricultura galega era unha agricultura da época feudal. Ademais, había un gran atraso técnico. É por  

iso que moitos galegos tiveron que emigrar ou que abandonar o campo para converterse en asalariados das  

industrias.  Eu, coma outros, propuña crear cooperativas campesiñas, xa que a terra tiña unha grande  

relevancia en Galicia.

Que influencias pode destacar que fomentasen o seu interese por escribir?

En primeiro lugar está a influencia da lectura e por outra parte está a  

vocación, o motor, o desexo que requiren certos oficios.

Lía García Formoso

 Caracterización do seu discurso. Notas Propias 

   No seu discurso podemos atopar unha ideoloxía definida manifestada e 

apoiada. 

   Defende o uso do galego así como a apertura que ofrece a lingua a 

paises  lusófonos  usando  claramente  matices  reintegracionistas  que 

remarcan o seu compromiso coa historia, lingua, cultura e tódalas persoas 

que formamos Galicia.

   Á vez, tamén traballa como crítico nalgún xornal e trata temas completamente alleos a nosa cultura polo 

que é un home moi formado, cunha postura moi acotada que ten claro en cada momento cal é a súa posición  

e comprométese a defender a súa ideoloxía sen medo os prexuízos sociais.

Irene Parada Gómez



Entrevista a José Alfonso González 
Alonso, xefe de estudos de diúrno do 

I.E.S. Castelao

1. Cantos anos leva na ensinanza escolar no I.E.S. Castelao?
-Sobre 40 anos.

2. Que é o que máis lle gusta do seu traballo?
-O intentar chegar a algunhas persoas axudándoas nos seus problemas.

3. Practica algún deporte?
-Actualmente, montar a cabalo.

4. Hai algunha diferenza da mocidade de antes e a de agora?
-Todas as persoas maduramos e evolucionamos, polo tanto, a mocidade 

de antes e de agora é distinta porque a sociedade en xeral tamén é 

distinta.

5. Cantos anos leva de xefe de estudos?
-Sobre 10 anos.

6. Estivo noutros centros?  



-Si, empecei no Maristas, logo no Alba, no Politécnico, un curso no 

Monte Castelo e logo vin para este centro.

7. É certo que axuda aos mozos con discapacidade intelectual? Por 
que o fai?
-Si, é verdade. Durante moitos anos levei o departamento de deportes 

do centro San Rafael. Dende a súa fundación son presidente da 

Federación Galega de Deportes para discapacitados intelectuais. Tiven 

algún cargo a nivel español na federación, como por exemplo, 20 anos 

de seleccionador nacional de atletismo, que me levou a asistir a 

campionatos do mundo e paraolimpíadas, e invitacións para dar cursos 

e conferencias nalgúns países. Porque preocuparse polos demais é algo 

que todos deberiamos facer e porque son persoas ás que paga a pena 

axudarlles.

8. Que é o que menos lle gusta do seu traballo?
-A incomprensión.

9. Está de acordo con novos cambios nos estudos?
-Cada vez que hai un cambio no plan de estudos, pensade que os 

alumnos se converten en coelliños de indias.

10. Tivo algún problema cos alumnos deste centro durante os anos 
como xefe de estudos?
-O único que vos podo dicir é que coa maioría dos alumnos máis 

conflitivos é cos que adoito ter unha relación máis normal.

11. Por que ten ese comportamento tan autoritario cos alumnos?
-O xefe de estudos, entre outras funcións, o que fai é procurar que se 

cumpran as leis e as normas; debe de facer de mediador nalgunhas 

situacións e en xeral intentar non agravar os conflitos. Todos os 

docentes temos o noso grao de autoridade, algúns con máis carácter e 

outros con menos, e eu teño carácter.

Alexandre Silva Pereira /Gabriel Gómez García,  4º ESO B



E TI QUE TES QUE DICIR?

ESTES TEMPOS NAQUELES     
Cando  deixei  o  instituto, 
corría  o  ano  1992.  Agora 
estamos no 2012, vinte anos, 
nada máis e nada menos! Eu 
cursaba  2º  de  B.U.P 
(Bacharelato  Unificado 
Polivalente),  o  que 
corresponde  hoxe  en  día  ó 
modulo  de  E.S.A.  As 
diferenzas  máis  claras  que 
atopo  entre  antes  e  agora 

non son no temario das materias,  que son máis ou 
menos as mesmas, senón na distribución delas. Non 
existían  módulos  naqueles  tempos.  As  materias 
dábanse por separado e tiñamos o latín obrigatorio en 
2º  de  B.U.P.;   xeografía  dábase  tamén  en  segundo 
soamente, xunto con literatura. Tamén recordo que a 
esixencia  era  un pouquiño máis  ampla  dependendo 
do  mestre  ou  mestra  (agora  paréceme  máis  fácil), 
pero iso pode ser pola diferenza de idade. En xeral é 
moi  semellante.  Ah!,  as clases duraban 50 minutos, 
non 45, pero despois souben que no réxime normal 
duran tamén 50 minutos. Os 45 minutos quedan só 
para os adultos coma min.

Anónimo (A.C.S.)

GALICIA 
   Galicia, a nosa terra. A pregunta: é coñecémola de 

verdade? 
   A  maioría  dos  galegos 
pensamos  que  sabemos 
todos os segredos, e todo 
sobre  o  fermoso  lugar 
onde  vivimos.  Iso  non  é 
certo,  a  maioría  nin 
sabemos as súas historias 
que en certo modo tamén 

son  as  nosas  historias.  Estamos  rodeados  de 
marabillosos sons, contos de meigas e trasnos, como 
din: una boa queimada e as bruxas non se acercan , 
mariñeiros que sucan as nosas rías , cada recuncho é 
un  soño  máxico,  un  enigma  sen  resolver,  aínda  se 
poden sentir no aire as esperanzas de todos aqueles 
que tiveron que marchar da terra querida e a tristeza 
de todas esas mulleres que quedaron esperando nos 
portos a volta dos seus homes e dos seus fillos, que 
aínda algúns non volveron. Melodías que descobren o 
camiño de Santiago ao que veñen persoas de todo o 
mundo con delicia. 
   Eu  teño unha maneira  de describir  Galicia  e  aos 
galegos que é así:  andamos polas súas rúas baixo a 
chuvia coas botas empapadas; temos tardes grises e 

noites frías ;Galicia é unha terra de soños, os ríos, os 
mares  representan  Galicia;  temos  un  dos  mellores 
viños, o albariño un bo viño para o frío,  e os nosos 
avós  saben  máis  ca  ninguén  todas  esas  historias. 
Temos importantes músicos, instrumentos típicos que 
non  hai  cousa  máis  bonita  que  ver  como  os  tocan 
mentres ondea a bandeira branca e azul, no mundo 
real  as  cousas  míranse  en  forma  de  rosas  aquí  en 
forma de toxos dos que estamos rodeados en todos 
eses  bosques  de  castiñeiros,  piñeiros  frondosos, 
campos  verdes,mariscos,  lugares  como  Fisterra  e  a 
Costa da Morte. A Coruña baixo as nubes é a cidade 
das  luces,  e  temos  tamén  monumentos  históricos, 
como a  torre  de Hércules.  O que é evidente é que 
Galicia move xente.

Sofía Pérez Cameselle, 4º ESO B

GRAZAS PEP
   Todo o mundo sabe que Pep Guardiola non seguirá 
como adestrador a próxima tempada no FC Barcelona, 
pero  moita  xente  di  que  non  debeu  abandonar  o 
banco esta tempada, senón a seguinte, e máis despois 
de  quedar  o  Barcelona  eliminado  na  Champions 

League  co  Chelsea  e  de 
perder  a  Liga  co  Real 
Madrid.  Na miña opinión 
penso  que  Guardiola 
debeu  seguir  unha 
tempada máis ó fronte do 
Barcelona.  Para  min  foi 
unha  sorpresa  a  súa 
decisión  de  non  seguir 
como  adestrador,  pero 
non  se  lle  pode  replicar 
nada  ó  adestrador  máis 
laureado do FC Barcelona. 

En  tan  só  catro  anos  conseguiu  trece  títulos  de 
dezasete  posibles,  con opción aínda de conseguir  o 
catorce  na  final  da  Copa  do  Rei  que  xogará  o 
Barcelona contra o Athleltic de Bilbao. Guardiola é un 
ídolo do barcelonismo, que viu nel como un home da 
casa pasou de recoller pelotas nos partidos a ser o seu 
adestrador. Moitos afeccionados (nos que me inclúo 
eu), están molestos coa saída de Guardiola, xa que se 
pensaba que continuaría  á fronte  do equipo.  O seu 
sucesor no banco será o seu segundo ata agora, Tito 
Vilanova. Esta noticia fixo que a tristeza que provocou 
a  despedida  de  Guardiola  non  fora  tan  grande. 
Guardiola,  na  súa  despedida  dos  afeccionados  no 
Camp Nou, deixou patente o seu amor polo club que o 
viu  nacer  como  futbolista  e,  máis  tarde,  como  o 
mellor  adestrador  do  equipo  na  súa  historia,  que 
levará  consigo  o  equipo  no  corazón  e  que  esta 



despedida non é un adeus, senón un ata logo, e que 
volverá  algún día ó equipo. 
   Penso que Pep fixo ben en deixar o equipo se nón se 
vía  coas  forzas  suficientes  para  seguir  como 
adestrador do club, así que respecto a súa decisión.
   Logo de dá-la miña opinión ó respecto da despedida 
de Guardiola, remato cun: Grazas Pep, e ata sempre.

Sergio Pérez Mouriño, 4º ESO C

PRADOLONGO
   Pradolongo é unha película dirixida por Ignacio Vilar 

rodada  integramente  en 
Valdeorras  (Ourense)  en 
2007.
  Dá  titulo  á  película  un 
prado  en  alta  montaña  en 
Valdeorras  nomeada 
Pradolongo.  Está  feita  en 
Galego  con  actores  das 
terras como os protagonistas 
chamados  Rubén  Riós 
(Martiño),  Tamara  Canosa 
(Raquel)  e  Roberto  Porto 
(Armando).

   O protagonista desta historia é un rapaz chamado 
Martiño  que  acaba  de  cumprir  a  maioría  de  idade, 
igual que os seus dous amigos Raquel e Armando. O 
comezo do seu verán presentase como case todos os 
demais, pero neste ocorrera unha cousa inesperada, 
os  dous amigos namóranse de Raquel,  a  súa amiga 
dende a infancia.
   Martiño,  querendo  seguir  os  pasos  do  seu  pai 
traballando no campo, preocúpase pola posible venda 
de  Pradolongo  a  louseira  do  pai  de  Armando. 
Pradolongo é un prado de alta montaña pertencente a 
familia de Martiño. O irmán de Martiño totalmente de 
acordo co pai de Armando convence a súa nai para a 
venda  das  fincas.  Martiño,  coa  axuda  do  seu  pai, 
comeza  a  xuntar  a  varios  veciños  para  facer  unha 
asociación  de  gandería  ecolóxica,  necesitando  un 
mínimo  de  vacas  e  hectáreas  de  propiedade.  Isto 
obriga os rapaces a reconsiderar os vínculos que os 
mantiveron unidos dende a infancia.
   Conseguirá  Martiño  o  propósito  de  formar  unha 
asociación  de  gandería  ecolóxica?  Martiño  ou 
Armando,  quen  consegue  namorar  a  Raquel?
Se tes ganas de saber como remata esta historia non 
quedes aí, e vai ve-la película.
   Pradolongo é unha historia interesante que recolle 
moitos temas diversos, como a loita pola conservación 
da natureza e os diferentes modos de vida e cultura, a 
perda  da  amizade  pola  diferenza  de  clases  e  dos 
sentimentos amorosos.
Persoalmente  chamoume  a  atención  a  persistencia 
por cumprir o obxectivo da gandería ecolóxica e como 

o amor verdadeiro pode incluso co diñeiro é a mellora 
de vida.
   O  meu  ver  é  unha  película  interesante  na  que 
coñeces cousas da túa cultura, como son as paisaxes, 
como era ou é a vida rural...

Paula Tato González, 4º ESO B

VINTECINCO ANOS DESPOIS
   Empecei  con  seis  anos  nunha  escola  unitaria  en 
Campo Lameiro, e dous anos máis tarde pasei  a un 

grupo  escolar,  que  así  se 
chamaban  antes,  onde 
cursei  ata  8º  de  E.X.B.,  e 
saquei  o  título. 
Seguidamente,  fixen  dous 
cursos de F.P. nun instituto 
de  Pontevedra  e  agora, 
vinte  e  cinco  anos  máis 
tarde, volvo ás aulas,  cheo 
de ilusións e ganas de facer 
o que daquela non fixen.
   Todo cambiou moito; as 

materias,  o xeito de impartir as clases… hai anos as 
clases non eran en galego. Tamén destacaría de agora 
o alto nivel educativo e a implicación dos profesores; 
dende a miña experiencia, podo dicir que están moito 
máis preparados, e sobre todo, resaltaría a empatía 
que senten cos alumnos.
   Algo que tamén me chama moito a atención e me 
parece un pouco irreal  é  o feito de que eu estea a 
estudar cousas semellantes ás que está a traballar o 
meu fillo, á parte da sorpresa  de compartir as aulas 
con rapaces dos que os pais teñen a mesma idade ca 
min. A eles estoulles moi agradecido polo ben que me 
acolleron e polo compañeirismo que me profesan, son 
xeniais.

 José Antonio García Val, 4º da E.S.A.

MOTIVACIÓN
   Caes  e  recaes  pero  continúas  con  ese  medo  ás 
alturas.
   Buscas unha baixada de pano, escurecer toda a sala. 
Tapar o teu guión. É unha cuestión de superación.
   Compréndote. Comprendo ó lector, sinto que é así. 
A cada un de vós, sendo tan diferentes. Un suspiro por 
cada silencio. É demasiado importante para nós como 
para deixalo en mans de calquera.
   O soño, a obsesión, o desvelo. A maxia de poder 
vivir  dunha  ilusión,  de  imaxinar  ser  libre  coa  total 
rectitude da dedicación.
   Non hai escuros nin opacos. Un único motivo pero 
só un camiño. Un millón de palabras para expresar o 
que sinto, pero só unha que reflicta todo: posíbel. 
   Ninguén dixo que fose ser fácil. É ser quen es, sen 
miramentos,  orixinal  pasivo:  pasivo  de  complexos, 
pasivo de aparencias. 



   Sabes que é a túa  obsesión,  a  túa  superación,  a 
ilusión  e  que, 
despois de todo se 
mantén  e 
acéndese  para 
sacar  de  ti  o 
mellor... 
   Mellor,  e  que 
despois de todo o 
importante  é  ser 

felices, crer  en nós mesmos e vivir co que nos gusta, 
porque realmente, só podemos ser quen somos, seres 
imperfectos e fugaces.
   Penso que esas dúas características deben mover a 
nosa ambición para facer grandes cousas neste curto 
tempo: dedicármonos ao que queiramos convencidos 
de que é parte de nós e non a elección dunha terceira 
persoa. 
   Recalco  nisto,  porque  en  moitos  momentos  das 
nosas vidas, temos que tomar decisións e, ás veces, as 
influencias externas rematan por eliminar todo rastro 
de  intención  por  tomar  camiños  alternativos,  e 
despois  de  bastantes  experiencias  persoais,  podo 
afirmar que o único do que nos debemos arrepentir é 
das  cousas  que  quedaron  por  facer  por  culpa  do 
medo.
Tengo millóns de palabras. Seguramente teña tamén 
un trocito do meu soño... Ó mellor son o soño. 
Soñarei tantas cousas que rematarei loca, soñar por 
soñar.
   Escóitame. Luce comigo. Se orixinal. Soño con ser 
incorrixible.

TI??
Irene Parada Gómez, 4º ESO B 

UN PROBLEMA, A NOSA DECISIÓN.
   Hoxe  en  día  existe  unha  tendencia  demasiado 
dexenerada a criticar ou a ridiculizar o que nos parece 
diferente por medo ou  por pura diversión, pois ben, 

este comportamento pueril é totalmente denigrante. 
Parece ser que o mundo actual se encontra inzado de 
parasitos intolerantes que non están capacitados para 
comprender  que  existen  outros  tipos  de  persoas: 
doutras razas, orientacións sexuais, pesos, relixións ou 
ideoloxías.
   Actualmente,  segundo  amosan  os  datos  da 
Sociedade  Española  para  o  Estudo  da  Obesidade 
(SEEDO),  arredor  dun  44,5%  dos  nenos  españois 

padecen  sobrepeso.  Estes  datos  resultan 
preocupantes para todos, xa que o noso país se sitúa 
dos primeiros en número de menores con exceso de 
peso do mundo, por iso, deberíamos concienciar aos 
máis  cativos  e  instruílos  para  que  sigan  un  patrón 
dietético  adecuado,  combinado  con  algún  tipo  de 
deporte ou exercicio físico.
   A base do problema sitúase nas excesivas cantidades 
de  comida  que  inxiren  os  nenos,  que,  sumadas  ao 
consumo da chamada “bolería industrial”,  ao escaso 
tempo que empregan a maioría  en realizar  algunha 
actividade  deportiva  e  ás  continuas  depresións  que 
estes nenos sofren, derivan ademais de en problemas 
físicos,  como  é  a  obesidade  precoz,  tamén  en 
afeccións  psíquicas  xa  que  moitos  dos  rapaces  e 
rapazas  que  padecen  esta  enfermidade,  son 
maltratados  ou  reciben  abusos  por  parte  dos  seus 
compañeiros na escola. Isto failles sentir inferiores ou 
desprezados, feito que debemos cambiar.
   A base dunha sociedade ben sustentada debe ser a 
tolerancia, o respecto e a comprensión, se estes tres 
valores  non  están  presentes  isto  convértese  nunha 
comuna. Empregamos demasiado tempo falando dos 
demais  en  vez  de  preocuparnos  un  pouco  de  nós 
mesmos; e está unicamente nas nosas mans o feito de 
poder cambiar este cúmulo de  intransixencia cara a 
certos colectivos que non merecen o que está a pasar. 
Debemos  pensar  o  que  é  verdadeiramente  xusto  e 
recordar que a intolerancia ao igual que a obesidade, 
pódese curar.

Carlos Iglesias Gallego, 4º ESO B

OS TRAMPÓNS DO FUTBOL
   O  fútbol  esta  moi  desenvolvido e  cada  vez  máis 
equipos profesionais teñen mellores instalacións, máis 
seguros e fichas moi elevadas, os custos da televisión 
etc...,  pero  onde  se  sospeita  que  algúns  clubs 
ultimamente están a gastar o seu diñeiro é no amaño 
de resultados; sospéitase que nalgúns partidos deste 
campionato,  houbo  algunhas  características  que  lle 
conferiron un alto risco de compra, a maioría sospeita 
do Real Club Zaragoza, o cal a media Liga estaba case 
descendido e "milagrosamente" salvouse o último día. 
Téñense sospeitas sobre o seu líder Agapito Iglesias, 
que aínda non negou a súa implicación nesta suposta 
compra  de  resultados;  pódese  engadir  que  moitos 
xogadores, presidentes (o do Granada Quique Pina), 
dirixentes  e  adestradores,  (incluíndo Álvaro  Cervera 
adestrador  do  equipo  do  Racing  de  Santander, 
descendido  antes  da  última  xornada)  sospeitan  da 
pouca limpeza da competición,  e  incluso o admiten 
nos  medios  de  comunicación  para  todo  o  mundo. 
Estase a debater a creación dun fiscal especifico para 
ese tipo de situacións , en lugar de deixalo nas mans 
do fiscal xeral do estado ou da fiscalía anticorrupción .



   Hai precedentes, como o caso 'Moggigate' en Italia. 
Nos anos 2005 e 2006 houbo una serie de amaños de 
partidos  en  Italia,  feitos  a  través  da  compra  de 
árbitros,  pero  por  primeira  vez  eses  amaños 
salpicaron  directamente  os  grandes  clubs  de  Italia: 
Juventus  FC,  AC Milan,  Fiorentina,  Lazio,  e  Reggina. 
Houbo compra de árbitros, os cales recibían subornos 
por parte de Moggi, exdirixente da Juventus e Antonio 
Giraudo (Administrador Delegado). As sancións foron 
as seguintes: 
   Juventus, é despoxado dos últimos scudettos (2004-
2005 e 2005-2006) e o seu descenso a Serie B con 30 
puntos de penalización, máis unha multa de 120.000 
euros.
   AC Milan, perde 15 puntos non disputa a Champions 
League 2006-07, máis una multa de 100.000 euros.
   Fiorentina, perde a categoría (descende á Serie B); 
descóntanselle  12  puntos  e  é  multada  con  100.000 
euros.
   Lazio,  perde 30 puntos e é multado con 100.000 
euros.
   Máis tarde os equipos implicados apelarían as súas 
respectivas  sancións  e  estas  veríanse  reducidas 
drasticamente . 
   Luciano  Moggi  sería  sancionado  con  5  anos  de 
suspensión . 
   Nos últimos anos houbo varios casos máis como o 
dos  árbitros  Robert  Hoyzer  en  Alemaña  ou  Edilson 
Pereira de Carvalho en Brasil. Robert Hoyzer, o árbitro 
que sumiu o fútbol alemán nunha das peores crises da 
súa historia cando manipulou varios partidos en favor 
de uns apostantes, ira o cárcere, a sentenza aínda non 
está clara. 
Edilson Pereira de Carvalho: Arbitro Brasileiro acusado 
de amañar partidos en favor de casas de apostas de 

internet . 
   En España aínda non hai casos probados ante un 
xuíz, durante longas tempadas sospeitouse de varios 
clubs  do  fútbol  español  entre  o  que  se  encontra  o 
Athletic,  sospéitase  que  durante  a  tempada 
2006/2007 comprou o Levante FC para que este  se 
deixara  gañar  e  así  salvarse  e  condenar  o  Celta  de 

Vigo a segunda división, outro partido desa xornada 
tamén  é  o  Betis-Racing  de  Santander  en  similares 
circunstancias que o Athletic, xa que a vitoria nos seus 
respectivos  partidos  non  prexudicaba  os  seus 
contrincantes  xa  que  estes  estaban  salvados  xa 
matematicamente,  aínda  que  houbo  sospeitas  non 
houbo nin sequera investigación, hai pouco falábase 
de  empezar  unha  pequena  investigación,  pero  na 
miña opinión é xa demasiado tarde . 
   Non pretendo acusar a ninguén con isto, pero queda 
demostrado que hai indicios de corrupción e de que o 
fútbol non é sempre un deporte limpo .

Daniel Estévez Iglesias, 4º ESO-C 

QUIZAIS PAGUE A PENA SABER SE EXISTE.
  Moitos  pensan  que  saben  quen  Xesús  é,  tamén 
pensan que saben o que fixo, e por que e para que o 
fixo. Pero polo caso que lle fan, de verdade coñecen 
profundamente o significado de todo? A esencia de 
quen é Él?

   Nos  somos  como 
un pano para Deus el 
teceunos  e  fíxonos 
limpos,  o  único  que 
Él quería de nós era 
que  gozásemos  do 
que Él fixo para nós, 
e que o obedezamos. 
Pero o home decidiu 
ser  como  Deus,  e 
baixo a influencia do 

demo, pecou, ao pecar nós como pano fomos sucios, 
sucios  do  pecado.  Condenámonos  a  nós  mesmos  a 
morte, e unha vida de sufrimento.
   Pero aínda que desapuntásemos a Deus, Él aínda 
nos amou e deu a seu fillo unixénito para morrer por 
nós.
   Persoalmente,  a  min  pareceume  incrible  a  súa 
actitude, pois o home serve a Deus para un día poder 
estar preto de Deus, e lonxe de toda maldade, e Él xa 
sendo Deus, diminuíuse a si mesmo facéndose home, 
e máis tarde foi humillado entre os homes, morrendo 
ao lado de ladróns. Xesús fixo ou deuse a morte por 
amor á humanidade, el morreu por culpa do home, o 
desexo  de  Deus  non  era  ver  o  home  enfermo  e 
perdido. Se ao pecar nós como panos luxámonos, e 
condenámonos a morte ao morrer  Xesús  recibimos, 
unha  vez  máis  vida  e  vida  en  abundancia,  e  como 
panos limpounos. Nós non somos merecedores diso, 
por que Él o fixo? E para qué?
   Ao ver como Él nos amou, quizais,  pague a pena 
descubrir se iso é verdade!
   Deus existe? Non se ve! Como podemos saber que El 
está connosco? A resposta a iso chámase Fe. 



Fe na Biblia é descrito como a certeza de que imos 
recibir  as  cousas que esperamos,  e  a proba de que 
existen cousas que non podemos ver.
   Sentir a Deus é como o vento, non o podes ver pero 
si sentir, a única diferenza sería que para sentir a Deus 
tes que convidalo ti. 
   Non podes dicir que non existe se non buscaches 
sabelo. 
   Algo que a humanidade ten feito é buscar a Deus en 
relixións, algo que nunca vin na Biblia. Eu decidín non 
crer en relixión, creo en Xesús. 
   Ao buscalo  deime conta  de  que non e  como os 
outros din.É mellor.

Marcos Paulo Alvarenga Aquino, 4º ESO B

A CRISE
   Esta palabra preséntase coma unha nube negra para 
o futuro que nos espera aos mozos, unha palabra que 
aterroriza aos nosos pais preocupados con soamente 
pronunciala.
   Nestes últimos anos, en España, produciuse unha 
gran decaída na situación económica o que a súa vez 
provoca  menos  postos  de  traballos  aos  cales 
soamente poden optar aqueles mellores cualificados 
academicamente.
   Os  mozos  de  hoxe  en  día  teñen  unha  gran 
preocupación polo seus estudos xa que para optar a 
un traballo en condicións óptimas teñen que ter un 
nivel  mínimo de cualificación académica.  Que quere 
dicir isto? Isto quere dicir que a maioría dos rapaces 
non poderán optar a estes postos, xa que moitos non 
teñen  tan  sequera  o  bacharelato,  por  non  dicir 
sequera a ESO. A única solución posible é reducir  a 
esixencia de cualificación dos mozos para poder optar 
de  maneira  mais  doada  e  inmediata  a  postos  de 

traballo  e 
ter  unhas 
máis  altas 

posibilidades  de  seren  aceptados.  Isto  producirá 
seguramente  maior  estimulación  e  motivación  nos 
centros  de  ensino,  co  único  fin  de  que  os  rapaces 
cumpran  os  seus  obxectivos  e  polo  tanto  un  maior 
adianto na idade de emancipación dos xoves.
   Con todo isto, nós, a mocidade, presentamos unha 
mentalidade optimista, coa esperanza da mellora da 
situación nun curto período de tempo, para ademais 
poder ter así unha vida próspera.

Jonathan  Benítez Alén, 4ºA

COMO CAER AO CHAN
    1.  Primeiro  paso,  poñer 
varios plátanos no chan. 
   2. Segundo paso, deixar un 
espazo  para  saír  correndo 
cara aos plátanos. 
   3.  Terceiro  paso,  saia 
correndo e pise  os  plátanos, 
así,  caerá   ao  chan  con 
múltiple rotura de ligamentos 
e algún negrón. 
   4.  Se  non  quere  caer, 
afástese dos plátanos, e  non 
corra sen mirar para o chan, 
para non esvarar ou tropezar.

Jorge Velado, 2º ESO A

SKATE, UNHA NOVA MODA?
O  skate,  un  deporte  practicado  en  moitos  e 
diferentes  países,  está  a  converterse  nun  novo 
fenómeno  comercial  co  que  acceder  a  un 
conxunto de mozos motivados e activos.
A crecente demanda de  skates está provocando 
unha  nova  tendencia  na  vestimenta  (pantalóns 
axustados, zapatillas de goma, e suadeiras...) e na 
práctica do deporte mesmo.
 Moitas  empresas  están  apostando  nos  seus 

spots 
publicitarios  por 
esta  nova 
tendencia  a 
vestir,  ao 
mesmo  tempo 
que  o  BMX  ou 
minibicicletas, 
que  tamén 
emprega  este 

tipo de vestimenta.
A  utilización   da  vestimenta  na  práctica  do 
deporte vén dada pola comodidade dos materiais 
téxtiles  e  o  aguante  das  zapatillas  ao  estar 
expostas  contra  a  cara  superior  do  monopatín 
que é de lixa co que resisten contra roturas e o 
desgaste da sola.
Pero  esta  nova  tendencia  está  empezando  a 
incomodar aos practicantes do deporte antes de 
ser una moda, xa que non se senten identificados 
como skaters, senón coma calquera outra persoa 
que utilice este tipo de vestimenta, que a día de 
hoxe é a gran maioría dos mozos entre 11 e 20 
anos.

Hugo Franco Abril, 4º ESO A



MÚSICA
SCORPIONS: 
O MELLOR GRUPO ALEMÁN DA HISTORIA 

Scorpions  é  un grupo  de  rock nado  en  Alemaña no  ano 
1965 fundado  na cidade  alemá de  Hannover.  Neste  ano 
eran cinco os membros do grupo, sendo os mais coñecidos 
Rudolf  Shencker,  fundador  do  grupo,  e  Klaus  Meine,  o 
vocalista.

A partir deste ano comezaron a  cantar en alemán na súa 
cidade e por todo o país, a xente aclamábaos e quixeron 
tocar  non  só  en  Alemaña  senón  no  resto  do  mundo  e 
decidiron  compoñer a súas  cancións  en inglés.  No  1970, 
cando estaban na súa primeira xira europea, marchou do 
grupo  o  irmán  de  Rudolf  Shencker,  Michael  Shencker,  e 
entrou  no  grupo  o  novo  guitarrista  Uli  Jhon  Roth,  que 
permanecería no grupo ata a década dos oitenta. Neste ano 
os  Scorpions  tamén  publicaron  o  seu  primeiro  disco 
chamado Lonesome Crow. Dende o 1970 ata o 1980 viviu 
unha  grande  etapa  na  que  pasaron  polo  grupo  varios 
artistas diferentes, pero no 1980 entrou en crise por mor de 
que o vocalista,  Klaus Meine, tivo un problema serio nas 
cordas vocais. Este visitou o seu médico e díxolle que tiña 
que deixar de cantar, Meine negouse a aceptalo e foi ver de 
novo  a  outro  médico,  esta  vez  en  Austria.  Alí  Klaus  foi 
sometido  a  unha  operación  das  cordas  vocais  e  quedou 
coma novo.

Ao chegar  o século XXI os Scorpions foron perdendo un 
pouco  o  protagonismo  internacional  en  favor  dos  novos 
grupos xoves de música; mentres que no século XX a súa 
música se escoitaba en calquera lugar, ao igual que outros 
grandes  grupos  como  Queen,  Pink  Floyd  ou  os  Rolling 
Stones; aínda así, os Scorpions seguen escoitándose hoxe 
en dia.

No  ano  2001  fixeron  un  concerto  na  súa  cidade  natal, 
chamado “Moment of Glory”, para apoiar a Expo. No ano 
2010 anunciaron a súa retirada,  que sería no ano  2013 
despois de facer unha última xira mundial. No 2010 tamén 
publicaron o seu último disco chamado Sting in the tail , e 
un último DVD.

No 2011 publicaron un novo álbum que recollía  algunhas 
das súas  cancións e outras doutros grupos como “Across 
the Universe” dos Beatles ou “Ruby Tuesday” dos Rolling 
Stones,  cantadas  polos  Scorpions.  Actualmente  os 
Scorpions seguen na súa última xira mundial.

        

Os Scorpions cativaron os corazóns de milleiros de persoas 
arredor do mundo dende o 1965 ata hoxe en día. Tamén 
viviron o pesadelo do muro de Berlín, e compuxeron unha 
canción  en  contra  deste,  chamada  “Wind  of  Change”, 
cantada  non  só  en  inglés  polo  grupo  senón  tamén  en 
castelán e en ruso.

Actualmente os membros do grupo son estes: Klaus Meine 
(voz, incorporado ao grupo dende o 1965), Rudolf Shencker 
(guitarra,  incorporado  dende  o  1965),  Matthias  Jabs 

(guitarra,  incorporado  dende  o  1985  aprox.),  Pavel 
Miciweda  (baixo,  incorporado  dende  o  2002)  e  James 
Kottak (bateria, incorporado dende o 1996). 

Todos  son  alemáns  excepto  James  Kottak  que  é 
estadounidense 

As súas cancións máis coñecidas son: Still loving you, Don′t 
belive her, Wind of change (vientos de cambio, na versión 
en castelán), You and I, The Zoo, Rithm of Love, Rock you 
like a hurricane, Lorelei,  Send me an angel, Blackout, No 
one a like you, Big City Nights, Well Burn in the Sky, The 
Good die young, Sting in the tail

Mario García Moure, 4º ESO A

WHITNEY HOUSTON

Whitney  Houston  foi  una  cantante  e  actriz  nacida  en 
Newark (EEUU) no ano 1963. Aos once anos cantou no coro 
da igrexa no que xa mostraba un gran talento como solista. 
Comezou a súa carreira musical participando no disco da 
súa nai e despois facéndolle os coros a artistas recoñecidos 
como  Jermanie  Jackson.  No  ano  1982  gravou  a  canción 
“Memories” co grupo “Material” de Jazz Funk. Con 22 anos 
gravou o seu primeiro disco, Whitney Houston, do que tres 
das cancións foron número 1 e outra número 3, vendeu  28 
millóns  de  copias  aproximadamente.  Lanzou  máis  discos 
que tiveron tamén moito éxito como  Whitney e  I’m your 
baby tonight.  En 1992 tivo o seu primeiro papel no cine 
como protagonista na película  El guardaspaldas xunto con 
Kevin Costner. Whitney fixo 6 cancións para a banda sonora 
desta película entre a que se encontra “I will  always love 
you”  que foi  un  dos  singles máis  vendidos da historia  e 
estivo seleccionado como a mellor canción nos Óscar. No 
ano 1992 casou co cantante Bobby Brown, co cal tivo unha 
filla ao ano seguinte. Grava a súa segunda película  Waiting 
to  Exhale en  1995  e  realiza  3  cancións  para  a  banda 
sonora,  que  alcanzou  o  número  1  nas  listas  musicais. 
Continuou a súa carreira como actriz en películas como The 
Preacher’s Wife, xunto Denzel Washington, na que tamén 
realizou  a  banda  sonora.  O  seu  seguinte  traballo  foi  o 
musical  na  pequena pantalla  Cinderella,  o  cal  tivo  moito 
éxito con 7 mencións nos Premios Emmy. Whitney realizou 
un  dueto  con Mariah  Carey en 1998 na que cantaban a 
canción  “When you believe”,  esta  canción  gañou ao  ano 
seguinte o Óscar como a mellor canción. Estivo 8 anos de 
xira e, ao seu remate, realizou o seu álbum My love is your 
love co que gañou o seu sexto Grammy. En 2002 lanzou o 
álbum  Just  Whitney mentres  pasaba  unha  etapa  difícil 
debido  á súa adicción  ás drogas.  Realizou  dúas  películas 
para  Disney  The cheetah  girls e  The Princess  Diaries 2: 
Royal  Engagement.  Obtivo  o  disco  de  ouro  en  Estados 
unidos grazas ao seu sexto disco  One wish: The holiday 
álbum. Estivo en rehabilitación e no ano 2006 reapareceu 
recuperada e gravou o disco I look to you que saíu  a venda 
en 2009. Morreu o 11 de febreiro  de 2012 nun hotel de 
Beverly Hills por causas descoñecidas.

Laura Blanco Conde, 4º ESO B

      



GRUPOS GALEGOS DOS 80 QUE SEGUEN 
ATRAENDO Á MOCIDADE
 Grupos como  Luar na Lubre,  Siniestro Total  e  Aerolíneas  
Federales, entre  outros  mitos,  seguen  na  onda  sacando 
novos discos e facendo algunhas xiras internacionais, o cal 
certifica a calidade da música galega.

LUAR NA LUBRE
   Luar na Lubre ten a súa orixe na Coruña en 1986 e desde 
esa  non  parou.  Caracterízase  por  cultivar  un  xénero  de 
música  celta,  Folk.  Entre  os  moitos  instrumentos  que 
utilizan  podemos  encontrar:  gaita  galega,  acordeón 

diatónico, violín, frautas e whistles, 
violonchelo,  guitarra  acústica, 
bouzouki,  pandeireta,  bordón  e 
percusións; xunto coa voz de Paula 
Rey. Adquiriron moita fama xa que 
colaboraron  con  Mike  Oldfield 
nunha  xira  e  pola  versión  que 

fixeron de O son do ar. 
Sacaron un novo traballo no ano 2010 titulado Solsticio cun 
enfoque cara á musica lírica medieval.
A súa música transpórtate a outros tempos  sentindo a nosa 
terra galega, os seus costumes e a importancia das nosas 
costas e illas fermosas… o mar.

SINIESTRO TOTAL
   Siniestro Total xa é una lenda… o grupo vigués fórmase e 
1981  tras  un  accidente  de  tráfico  e  desde  esa  ata  hoxe 
seguen dando concertos e xiras por  toda España. Eles non 
consideraban que ían chegar tan lonxe, xa que empezaron 
para  matar  o  aburrimento.  Dedicábanse  ao  punk  rock 
galego,  apoiando  este  xénero.  En  1994  Miguel  Costas 
abandona o grupo e inicia unha carreira independente; na 
actualidade gravou un disco con varios cantantes coñecidos 
e  fixo  un  concerto  hai  pouco  no  club  vigués  A  Iguana. 
Dentro de pouco o grupo viaxará a Murcia, Alacante e A 
Coruña.

AEROLÍNEAS FEDERALES
   Este  grupo  está  fundado  por  Miguel  Costas,  Flechi  e 
Silvino en 1981. As súas primeiras actuacións fixéronas nun 
pub vigués moi mítico chamado  Satchmo  e a partir de aí 
viñeron  as  demais  compoñentes  como  Coral  e  Rosa  de 
coristas. Pouco a pouco o grupo foi desfacéndose, dando 
lugar  a  outros  músicos.  Deron  varios  concertos 
internacionais  con moito  éxito  e  pódese dicir  que foi  un 
grupo de pop rock moi de éxito na súa época.
Estes son algúns grupos pero hai outros tantos que tamén 
se poderían nomear xa que en Galicia hai unha gran cultura 
musical, moita dela non recoñecida. 
Actualmente  están  aparecendo  outros  moitos  que  teñen 
como referencia a estes nomeados anteriormente.

Nerea Alba Vilaboa Granada,4º ESO C

O  PANORAMA  MUSICAL  DA  NOSA 
CIDADE
   Vigo, a nosa cidade, é un dos maiores berces da música 
underground de Galicia e España; a cantidade de grupos e 

estilos que podemos atopar é impresioante. Debido a isto, 
tamén ofrece unha gran cantidade de concertos e festivais. 
O  mercado  musical  nesta  cidade  é  realmente  incrible, 
encontramos tendas de musica en case todas as zonas da 
cidade  ademais  de  salas  de  ensaio,  algunhas  incluso 
subvencionadas  como  a  do  Castro  e  as  de  Vigosonico, 
situadas en Valadares. 
 Non  obstante,  malia  todo  o  mercado  e  ganancias  que 
produce  isto,  hai  moi  pouca  xente  que  axude  a  estes 
músicos  a  saír  adiante  á  hora  de  gravar  a  súa  primeira 
maqueta ou de levar a súa música a un nivel superior, por 
dicilo dalgunha forma, pero si que existen algunhas persoas 
que axudan moito á xente que está empezando pondo toda 
a súa paixón e todos os seus recursos ao alcance destes 
músicos. 
  Entre  esta  xente  atópase  Enrique  Estrada,  un  gran 
profesional  e  artista  ademais  de  apaixonado  pola  súa 
profesión.  Músico,  compositor,  arranxador   e  produtor 
arxentino,  radicado  en  Vigo,  desde  o  ano  2005. 
Actualmente compositor de bandas sonoras de películas e 
series, encontrase mergullado na produción do seu último 
disco. Integrante e fundador das seguintes bandas: Ritual 
(grupo  revelación  para  a  revista  “Pelo”,  especializada  en 
música pop-rock (1986) e La Pequeña Lulu, con dous discos 
gravados para a compañía EMI: “La Pequeña Lulu” (1987) e 
“Secreto en los Pasillos” (1989). Tamén tocou con artistas 
de  nivel  internacional  tales  como:  José  Augusto  (Brasil), 
Beth Rocha (Brasil),  David Moore (Estados Unidos), Cacho 
Castaña  (Arxentina),  Eduardo  Frigerio  (Arxentina),  Hugo 
Varela (Arxentina), Lorena Lores (España), Guillermo Guido 
(Arxentina), Los Sultanes (Arxentina). 
   É  un  gran  musico  e  virtuoso  nestes  instrumentos: 
Guitarra,  baixo  e  teclado;  e  ten  uns  cantos  discos 
comercializados,  arranxos  e  produción  de:  “La  Pequeña 
Lulu” e “Secreto en los Pasillos” do grupo La Pequeña Lulu. 
“Regresa”,  “Mujeres”,  “Sedúceme”  de  Guillermo  Guido. 
“Alecrins” de Lorena Lores. “Vuelta y vuelta” e “Sultanes” 
do  grupo  Los  Sultanes.  “Uragüey”  do  grupo  Pelado.  “De 
Luces  y  Sombras”  e  “Cantándole  a  la  Pared”  de  Gabriel 
Morla. “Buscando el Camino” de Marcelo San Martín. “Atrá 
la Chaco” de Jorge Kazmer. “La Vigilia” do grupo La Vigilia. A 
gran maioría deles gravados e masterizados en Katmandú, 
estudio propio de grabación en Arxentina.  Cine e Teatro: 
Musicalización  das  longametraxes  “Viceversa”  (2004)  e 
“Exilios”  (2005)  do director  Xan Leira.  Musicalización das 
curtametraxes  “Crónicas  de  Silencio  e  sal”,  “Crónicas  de 
pizarras  e  xis”,  “Crónicas  da  represión  lingüísticas” 
producidos  polo  director  Xan  Leira  para  a  Televisión  de 
Galicia.  Musicalización  da  obra  de  teatro  “Os  fillos  de 
María”.   Xiras  realizadas  coa  Pequeña  Lulu:  Arxentina, 
Uruguai, Paraguai e Chile. Con Guillermo Guido: Arxentina, 
Uruguai,  Paraguai,  Chile  e  Brasil.  Con  Cacho  Castaña: 
Arxentina  e  Uruguai.  Con  Eduardo  Frigerio:  Arxentina  e 
Paraguai.  Con Lorena Lores:  Arxentina e España. Con Los 
Sultanes:  Arxentina,  Uruguai,  Paraguai,  Perú,  Estados 

Unidos e Canadá

Yago Durán Juncal, 4º ESO



FATĂ MOMŞNEAG ŞI FATĂ BABEI

A fost  odata un Moşneag şi  o baba. Moşneagul avea o 
fată  şi  baba alta.  Fată moşneagului  era  harnica iar  fată 
babei era lenesă. Se duceau în sat la claca. Toceau lână. 
Fată babei lua şi ea fusut cu lâña. Se apucau de tors, fată 
moşneagului torcea pană aproape dimineata. Şi dupa-aia 
a văzul ca nu mai avea lână. Fată bună ştia ca ia furat lână 
fată babei şi a decis sa plece de acasa. Mergând pe drum 
a dat de o caţeluşa. Şi la spus:
– Fată frumoasă, îngrijestemă că ţiai fi  şi  eu de folos. A 
îngrijito  şi  a  continuat  drumul,  pe  drum  a  dat  cu  un 
cuptor. 
– Fată frumoasă îngrijestemă că ţiai fi şi eu de folos.
A îngrijito şi a continuat.
Mai departe a dat cu o fântână.
– Fată frumoasă îngrijestemă că ţiai fi şi eu de folos.
Fata repede o curaţă şi merge mai departe.
Pe drum a dat cu un cuptor:
– Fată frumoasa, ingrijestema ca ţiai fi se eu de folos.
fată repede o curata şi merge mai departe. Dupa aia a dat 
de o livada.
– Fată frumoasă ingrijestema ca tiai şi eu de folos.
Fată o curata de onize şi continua. La finalul drumului a 
ajuns la un castel, şi a putut lucra acolo o zi. Trebuio sai 
deie mancare la bebeluri  şi  sai spele. Fată a facut totul 
bine si omul care ia dat treabă ia spus şă urce în pod să 
ieie orice valiză vrea. Fată ia una micuta şi pleaca înspre 
casa.
Inspre casă sa regasit cu livada care sa aplecat ca sa ieie 
fructe. Cuptorol ia oferit plăcintă. Dupăaia cu fantăna care 
ia  oferit  apă.  Fată  accepta  şi  bea.  Aproape  de  casă  sa 
regasit cu caţelul şi nu avea nimic sai deie. Avea doar un 
lanţ care ia dat fetei.
Când a ajuns acasă a deschis valiza. A ieşit din ea tot: vaci, 
caii,  bani...  de  toate.  Fată  babei  a  văzul  ca  bătranul  sa 
imbogăţit şi a decis sa plece şi ea. În drum a ajuns şi ea la 
cătel:
– Fată îngrijestemă ca tiai fi şi eu de folos.
–  Eii  murdăresc  mânutele  mămutii  şi  a  tătutii.  Mai 
departe a ajuns la fântâna.
– Îngrijestema ca tiai fi şi eu de folos.
– Eii murdarec mănutele mămuţii şi a tătuţii. Aproape la 
finalul drumului vede o livada, şi livada spune.
– Ingrijestema ca tiai fi şi eu de folos.
– Eii murdarese mânutele mamuţii şi a tătuţii. A ajuns la 
castel, aveau şi pentru ea aceeaşi munca. Fată dar a ars 
copii şi ia lasat infomentati. Şi ea a urcat în pod dar a luat 
o valiza mare. Când sa intors sa regăsil cu livada care nu ia 
dat fructe, cuptorul nu ia dat plăcintă, fântâna nu ia dat 
apă  şi  căţelul  nu  ia  dat  lanţişorul.  Fată  a  ajuns  acasă, 
fericită ca a adus mai mult decât fata bătrânului a deschis 
valiza cu mama sa şi un balaur ia mâncat pe amandouă.

A RAPAZA DO AVÓ E A RAPAZA DA AVOA

Había  unha  vez  un  avó  e  unha  avoa.  O  avó  tiña  unha 
rapaza e a avoa outra. A rapaza do avó era traballadora, a 
da avoa preguiceira. Cando ían ao labor, en canto a rapaza 
do avó traballaba a outra durmía.  Á mañá a rapaza da 
avoa quitáballe todo o traballo el durmía. A pobre rapaza 
decidiu marchar da súa casa, porque sabía que a rapaza 
da  avoa  lle  quitaba  todo  o  traballo.  No  camiño 
encontrouse cun can e o can díxolle:
—Fermosa rapaza, cóidame, que eu tamén che serei útil.
A rapaza coidouno e seguiu o seu camiño. Polo camiño 
deu cun microondas que lle dixo:
—Fermosa rapaza, cóidame, que eu tamén che serei útil.
A rapaza coidouno e seguiu o seu camiño. Na metade do 
camiño encontrouse cunha fonte que lle dixo:
—Fermosa rapaza, cóidame que eu tamén che serei útil.
A rapaza limpouna tamén e seguiu e continuou. Case ao 
final do camiño viu unhas árbores:
—Fermosa rapaza, cóidanos, que nós tamén che seremos 
útiles.
A rapaza estaba pronta para limpalas. Ao final chegou a 
un castelo onde tiñan traballo para ela. Tíñalles que dar 
de comer aos nenos e bañalos. A rapaza fíxoo moi ben e 
dixéronlle que fose ao balcón para coller un maletín. A 
rapaza colleu o máis pequeno e volveu para a casa. De 
regreso á casa, a rapaza encontrou as árbores e déronlle 
froitas, o microondas, que lle deu torta, a fonte, que lle 
deu auga e o can, que lle deu un bonito colgante.
Ao  chegar  á  casa,  onda  o  seu  avó,  a  rapaza  abriu  o 
maletín  e  saíron  cabras,  porcos  cabalos  e  cartos...  de 
todo.  A rapaza da avoa sóuboo e decidiu ir  ela  tamén. 
Cando se atopou co can, el díxolle:
—Fermosa rapaza, cóidame que eu tamén che serei útil.
A  rapaza  rexeitouno  e  seguiu.  Despois  atopouse  coa 
fonte, que lle dixo:
—Fermosa rapaza, cóidame que eu tamén che serei útil.
A rapaza tamén a rexeitou e seguiu. Despois atopouse co 
microondas, que lle dixo:
—Fermosa rapaza, cóidame que eu tamén che serei útil.
A  nena  rexeitouno de novo e  seguiu.  Case  ao  final  do 
camiño atopou unhas árbores.
—Fermosa rapaza, cóidanos que nós tamén che seremos 
útiles.
A rapaza tamén as rexeitou e atopou un castelo. Tivo alí o 
mesmo traballo cá rapaza do avó, só que ela fíxoo todo ao 
revés. Foi coller unha maleta e colleu unha moi grande. 
Volveu para a casa. Como ela non coidara a ninguén dos 
que  precisaban  axuda,  eles  tampouco  lle  axudaron:  as 
árbores non lle  deron froita,  o microondas non lle  deu 
torta,  a  fonte  non lle  deu auga e o  can non lle  deu o 
colgante. Chegou cansa, pero tamén feliz pensando que 
trouxera máis cousas cá rapaza do avó, pero non foi así. 
Cando  a  nai  e  a  avoa  abriron  a  maleta  un  mostro 
comeunas ás dúas.

Robert Talica. Conto romanés
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