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ENTREVISTA CO PROFESOR   
D. XESÚS ALONSO MONTERO

    
  Xesús  Alonso  Montero
naceu  en  Vigo  no  ano
1928.
É  ensaísta,  membro  do
Consello  da  Cultura
Galega,  catedrático  de
Lingua  Galega,
sociolingüista  e
conferenciante. 
  Ademais,  días  despois
de  realizar  esta
entrevista,  foi  elixido
presidente  da  Real
Academia Galega. 

  O  profesor   Alonso
Montero veu ó IES Castelao o
día 27 de febreiro a dar  unha
conferencia para celebrar o  Día
de  Rosalía  e  os  150  anos  da
publicación en Vigo da súa obra

Cantares  gallegos.  El  falounos
da autora e nós preguntámoslle
pola  súa  faceta  de  escritor  e
profesor.   

                                                  

- Cando e por que empezou a
escribir?
-  Comecei  a  escribir  de  mozo,
pero só cartas a meus pais  e a
unha moza que tiven. O primeiro
que escribín, á parte diso, foi  un

artigo  filolóxico  no  ano  1951,
no  centenario  de  Curros
Enríquez.
-Cando  era  neno  xa  lle
gustaba escribir?
-Si,  xa  me  gustaba,  incluso
escribín  un  soneto  de
adolescente en castelán.
-Sempre pensou ser escritor
ou  tiña  outro   oficio  en
mente?
-Non, o que sempre pensei ser
foi  profesor ou filólogo.
-Cal  foi  o  seu  primeiro
libro?
-Foi  un  libro  en  castelán
titulado  La  palabra  en  la

realidad, publicado  en  Lugo  en
1963,  e  dedicado  a  todas  as
palmeiras do deserto.
-Prefire  escribir  narrativa,
poesía ou ensaio?
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-Ensaios  literarios,  eruditos  e
culturais.
-Podería explicarnos un pouco
en  que  consisten  os  seus
ensaios?
-Son  estudos  sobre  textos
literarios  tratando  de  ver  a
dimensión política e social.
-Das  súas  obras,  hai  algunha
que lle guste en especial?
-Si.  Gústanme  as  Cartas  de
republicanos  galegos  condenados
a  morte,  publicada  en  2009;
Rosalía  de Castro,  en  1972  e
Castelao  na  Unión  Soviética  en
1938. 
-Escribiu  algún  libro  para
ensinar  galego?
-Si,  un  titulado   O  galego  na
escola, en  1970,  e  Decálogo  da
lingua galega, en 1990.
-Inspírase en algo para escribir
as súas obras?
-Eu  comento  textos  e  inspírome
neles.

-Cal  é  o  seu  autor  ou  autora
favoritos?
 -Carlos Marx, Rosalía  de Castro e
Cervantes.
-  Por  que  empezou a  escribir
sobre grandes autores galegos
como Rosalía e Neira Vilas?
-  Porque  son  autores  dunha
importante  categoría  literaria,  e
porque   algunhas  das  súas
preocupacións son tamén as miñas
preocupacións
- Dedícase a algo máis á parte
de escribir?
- Si, son militante comunista.
-Tamén é vostede membro da
RAG. Cal é o seu papel dentro
desta institución?
- É o dun especialista da literatura
galega, o de director da sección de
literatura.

Aldara Vázquez, 
Rosalía Pumares e 

Raquel Gil

           

  

As autoras da entrevista con X. Alonso Montero
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Fernán Caballero

(1796-1887)

Concepción Arenal

(1820-1893)

Emilia Pardo Bazán

(1851-1921)

George Eliot

(1819-1880)

Charlote Brontë

(1816-1885)

Emily Brontë

(1818-1848)

Anne Brontë

(1820-1849)

Emily Dickinson

(1830-1886)

Mary Shelley

(1797-1851)

George Sand

(1804-1876)

As mulleres e a literatura

ROSALÍA DE CASTRO (1837-1885)

MULLER, GALEGA E AUTORA 

3º ESO B

Todas  estas  mulleres  desempeñaron  un  papel
fundamental  no  tempo  en  que  viviron,  que  foi  o
comprendido  entre  os  séculos  XIX  e  XX.  Todas
foron  escritoras  e  loitaron  contra  os  prexuízos  da
súa  época,  una  época  moi  machista.  Moitas
utilizaron  pseudónimos,  normalmente  de  homes,
para que as súas obras non fosen menosprezadas.

Desde  a  dedicatoria  dirixida  a  Fernán  Caballero
(Cecilia Böhl de Faber), Rosalía une a reivindicación
feminista e galeguista:

 Señora:

 Por ser  mujer y  autora de unas novelas hacia las cuales
siento la   más profunda simpatía, dedico a V. este pequeño
libro. Sirva é para demostrar a la autora de La Gaviota y de
Clemencia  el  grande  aprecio  que  le  profeso,  entre  otras
cosas,  por  haberse  apartado  algún  tanto,  en  las  cortas
páginas  en  que  se  ocupó  de  Galicia,  de  las  vulgares
preocupaciones con que se pretende manchar a mi país.

Santiago, 17 de mayo de 1863

Rosalía de Castro de Murguía

O libro recrea cantares, ditos e vivencias populares
e, ademais, esta construído desde una consciente
autoría  feminina:  una  moza  canta  dirixíndose  ao
pobo  galego.  Á  súa  vez,  esta  rapaza  recolle
múltiples voces entres as que abundan a da muller
galega tradicional marxinada

A marxinalidade feminina e galaica únense no libro:
Galicia é una “provincia humillada” coa que autora,
como muller se identifica.

“Mollo na propia sangue a dura pruma rompendo a vena
inchada i escribo…” 
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Historias de mulleres

  As irmás Brontë: 

Charlotte (1816 -1855), 

Emily (1818 -1848)

 Anne (1820 -1849) 

As irmás Brontë, Emily, Anne e Charlotte, nacidas no
século XIX, foron unhas mulleres que conseguiron
prosperar  no  mundo  intelectual,  a  pesar  das
dificultades  que  tiñan  que   vencer.  Elas,
insignificantes  solteiras,  puideron  romper  o  seu
silencio mostrando a súa marabillosa escrita, na cal
aparecen reflectidos incluso todos os trazos da súa
personalidade. 

En  “Jane  Eyre”,  primeira  novela  publicada  escrita
por  Charlotte,  pódense  apreciar  moitos  trazos
característicos.  O ambiente onde se desenvolve a
novela está baseado nos lugares onde viviron e os
sitios  que  marcaron,  por  así  dicilo,  a  súa  vida.O
colexio onde a protagonista pasa a infancia, aquel
onde as nenas morrían de fame e de enfermidades
como a tuberculose, reflicte a imaxe do colexio onde
ela  estudou  realmente  e  onde  morreron  as  súas
dúas irmás máis vellas.

A novela en si é realista e critica moitos aspectos da
época, como por exemplo a dificultade dunha muller
para  sobresaír  no  mundo  intelectual.  Por  iso  a
maioría das obras mostran o traballo de institutriz,
que acostumaban desempeñar.

Nesta  novela  a  protagonista  é  profesora  da
protexida  do  señor  da  casa,  do  que  se  namora
apaixonadamente.  Todos  os  amores  das  novelas
son moi criticados pola rudeza e a paixón coa que
se describen.  Así  mesmo,  podemos sinalar  que  o
home do que se namora pode ser o reflexo dun dos
seus amores non correspondidos.

A muller que retrata na historia posúe o orgullo que
caracteriza á maioría das personaxes femininas das
súas  obras.  Insiste  na  importancia  da  intelixencia
sobre a beleza, aspecto criticado que se personifica
en Jane Eyre en múltiples ocasións; unha delas é a
imaxe das curmáns de Jane que destacaban pola
súa beleza, e ela ao contrario.   En parte tamén a
marxinaban por non ter esa “graza” que si tiñan as
outras.

Este é un trazo moi común noutras  novelas, xa que
a maioría das personaxes son dalgunha

maneira,  tanto  psicolóxica  como  fisicamente,
maltratadas.

Ao ser un novela realista, reflicte moito as carencias
da época: as mortes por falta de hixiene e a pésima
economía dalgunhas das súas personaxes, xa que
normalmente son de clase media ou baixa, como era
ela na realidade.

Por  último  cabe  sinalar  que  eran  tratadas  como
demos,  xa  que  ao  posuír  unha  mentalidade  máis
aberta  que as  outras  mulleres,  os  que  estaban  a
cargo  delas  víanas  como  faltas  de  educación  e
modais. 

Outra novela onde se pode observar con facilidade
todo  isto  é  Wuthering  Heights  (“Cumbres
Borrascosas” ou “Os altos de bruavento”) de Emily.

Para  comezar,  cabe  destacar  o  romance  tan
apaixonado como rudo da personaxe co seu irmán
adoptivo.

Por un lado destaca que aínda que ese amor estaba
totalmente prohibido,  e que a protagonista casara,
esta  seguía  loucamente  namorada  del,  o  que  a
levou á ruína tanto a ela como á maioría dos que
estaban ao seu arredor.

Todas  as  súas  personaxes  queren  ser  libres  dun
modo  ou  outro,  polo  que  buscan  esa  idea  de
liberdade que ninguén consegue.

A protagonista quere estar co seu namorado en vez
de coseu marido etc... De igual modo, a rebeldía que
caracterizaba  o  seu  carácter…(sobre  todo  nesta
novela)… Volvemos ao de que eran tratadas coma
demos.

Para  finalizar,  o  máis  destacable  de  todas  estas
obras  é  o  orgullo  que  profesan  estas  mulleres,
facéndose  valer  ante  todos,  demostrando  o  que
poden chegar a facer aínda que as consecuencias
non sempre eran favorables ou acababan ben.

Celia Domínguez (3º ESO B)
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Amamos tanto a noite como o abrente,  

amámol-la palabra polo silencio que a rodea

e as gaivotas polo mar que as enche.

Polos caraveis que levamos nos ollos,

polos sangues que evitamos,

polas estrelas que predemos nos cabelos                   

e a paz que nos cubrirá o corpo nalgún século.             

Brindo.  

Brindo polo tempo do amor e polo verso.

                                          (Ana Romaní)

                                     
Debuxo de Edgar
Fernández Gandón,
inspirado nun poema de
Ana Romaní.
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O SOLIPSISTA
Fredric Brown

Walter B. Jehovah,  por cuxo nome non
pido escusas  dado que realmente  foi  o
seu nome, foi un solipsista toda a vida.
Un  solipsista,  no  caso  de  que  non
coñezas a palabra, é alguén que cre que
el é a única cousa que existe realmente,
que  o  resto  da  xente  e  o  universo  en
xeral  existen  só  na  súa  imaxinación,  e
que se  el  deixase de imaxinalos  a  súa
existencia acabaría.

Un  día  Walter  B.  Jehovah  comezou  a
practicar o solipsismo. Nunha semana a
súa muller fuxiu con outro home, perdeu
o seu traballo  como axente marítimo e
rompeu unha perna na persecución dun
gato  negro  tratando  de  evitar  que  se
cruzara no seu camiño.

Decidiu, na cama do hospital, acabar con
todo.

Mirando a través da súa ventá, cara ás
estrelas,  desexou  que  non  existiran,  e
non estiveron  alí  nunca  máis.  Entón  el
desexou que non existira ningunha outra
persoa,  e  o  hospital  comezou  a  estar
demasiado  tranquilo  mesmo  para  un
hospital.  O  seguinte,  o  mundo,  e
atopouse  suspendido  nun  baleiro.
Liberouse  do  seu  corpo,  e  deu  o  paso
final para tratar de acabar coa súa propia
existencia.

Non aconteceu nada.

Estraño,  pensou.  Pode  haber  un  límite
para o solipsismo?

«Si», dixo unha voz.

«Quen  es?»,  preguntou  Walter  B.
Jehovah.

«Son o único que creou o universo que
acabas de aniquilar. E agora ti tomaches
o meu lugar». Houbo un enorme suspiro.
«Podo,  finalmente,  acabar  coa  miña
existencia,  atopar  esquecemento,  e
deixarte tomar posesión».

«Pero, como podo deixar de existir? Iso é
o que estou tentando facer».

«Si, seino», dixo a voz. «Debes facelo do
mesmo  xeito  que  o  fixen  eu.  Crea  un
universo. Espera ata que alguén nel crea
realmente  o  que  ti  criches  e  trate  de
deixar de existir. Entón pódeste retirar e
deixarlle tomar posesión. Adeus.»

E a voz foise.

Walter B. Jehovah estaba só no baleiro, e
era a única cousa que podía facer.

Creou o ceo e mais a terra.

Tardou sete días.
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Os mitos
Este ano, os alumnos de 1º de ESO
A e C fixemos como proxecto para
a clase de Lingua Galega un traballo
por  grupos  sobre  “os  mitos”,  ou
máis  concretamente,  “a mitoloxía
galega”.  E  preguntarédesvos:  que
son os mitos?
    
Os mitos son narracións que tratan
de  explicar  fenómenos
extraordinarios ou inexplicables para
os  nosos  devanceiros,  como,  por
exemplo,  os  relacionados  coa
natureza  (os  astros,  a  chuvia,  o
tempo…)  ou  a  existencia  do  ser
humano.  Os  mitos  teñen  como
protagonistas  personaxes  fabulosos
como deuses, heroes, monstros…
   
Nas  comunidades  antigas  as
persoas  que  creaban  os  mitos
consideraban  que  eran  feitos  reais
vividos  por  personaxes
sobrenaturais.  Tamén  se  considera
que os mitos poden formar parte do
sistema  relixioso  dunha
comunidade,  dado  que  dan  un
respaldo  narrativo   ás  crenzas
fundamentais da Igrexa.

Como  os  demais  xéneros
tradicionais,  os  mitos  transmítense
e transmitíronse de forma oral. Por
iso  algúns  detalles  cambian  nun
mesmo  mito,  dando  lugar  a
diferentes versións.
   
Os  diferentes  mitos  dun  lugar  ou
civilización  agrúpanse  formando  a
mitoloxía dese lugar. Hai diferentes
tipos de mitoloxías:

-A  mitoloxía  greco-latina:  onde
destacamos  a  Cronos,  o  deus  do
tempo.

-A mitoloxía escandinava: de onde
provén Thor, o deus das tormentas.
 
Tamén  existe  a  mitoloxía  galega,
na  cal  encontramos  personaxes
como os Nubeiros, que explicarían
os  fenómenos  relacionados  coa
chuvia; os Trasnos, os Xacios, os
Mouros ou  a  Meiga Chuchona,
que é unha meiga que entra  nas
casas  onde  hai  cativos  ó
empardecer   para  chucharlles  o
sangue. 

Meiga Chuchona

Na nosa mitoloxía   un dos seres
máis   famosos
é  a  Santa
Compaña.

 
Uxía López

González 
(1º ESO A)
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 A SANTA COMPAÑA
    

De  todos  os  seres  mitolóxicos
galegos a Santa Compaña é un dos
máis coñecidos. 

   Esta compaña está formada por
unha  comitiva  de  ánimas  en  pena
vestidas  con  túnicas  brancas  que
portan  unha  candea.  A  pantasma
principal,  que  sempre  vai  de
primeira seguindo ao vivo, chámase
estadea.  Vai  encabezada  por  un
vivo, que pode ser home ou muller
dependendo do santo da parroquia,
que porta  unha cruz e un caldeiro
de auga bendita. A este non se lle
permite  descansar  ningunha  noite
ata  morrer  ou  ata  que  outro
desafortunado dea coa comitiva no
medio da noite. A esta persoa só se
poderá recoñecer pola súa extrema
delgadeza  e  palidez  pois  polo  día
non recordará nada do acontecido. 

   Adoita aparecerse nos cruces de
camiños  próximos  aos  cemiterios.
Dise  que  non  todas  as  persoas
poden  ver  a  Compaña,  tan  só
aqueles que, por erro, foron unxidos
co  óleo  dos  defuntos  no  bautizo,
polo que a maior parte das persoas
terán que conformarse con sentila e
no desgraciado caso de toparse coa
comitiva  seguir  estas
recomendacións:

.Apartarse  do  seu  camiño  e
ignorala completamente.
.Facer  un  círculo  de  Salomón  no
chan e tirarse dentro boca abaixo.
.Cando  o  portador  che  ofreza  a
cruz,  estender  os  brazos  e  dicir
“Cruz teño”.
.No derradeiro dos casos, correr a
fume  de  carozo  na  dirección
contraria.
.Tamén  se  rumorea  que  se  pode
simplemente comer algo.

Laura Pérez Gallego 
(1º ESO C)
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A noite de San Xoán  
 
   A noite de San Xoán celébrase o 
23 de xaneiro no honor ao solsticio 
de verán. As fogueiras préndense 

cega
do o 

día 
24, é 
dicir, 
pasa

da a 
medi

a 
noite. 

Esta festa celébrase dende a 
antigüidade e consiste en prender 
fogueiras coa finalidade de “dar 
máis forza ó sol” , que a partir 
deses días van facéndose máis 
“débil” porque os días vanse facer 
máis curtos ata o solsticio de 
inverno. 
 
   Simbolicamente o lume tamén 
ten unha función “purificadora” 
nas persoas que o contemplan. 
Atribúese protección e boa sorte ó 
feito de saltar una fogueira, e 

tamé
n é 

dito 
que 

nesa 
mes
ma 

noite 
máxi

ca 
comunícanse o noso mundo de acá 
co de mais alá. E o momento de 
espantar os malos espíritos. 
    
A comida típica de esa tarde-noite 
son os “cachelos” (patacas asadas 
na súa pel, que logo retírase) e as 
sardiñas asadas. 
 
   Saltar as fogueiras que se 
prenden esa noite, meterse no 
mar e saltar as olas, según se di, 

fai que se cumpran algúns desexos 
que pidamos durante esa noite tan 
chea de maxia.  
 
   Para min esta é a mellor 
celebración qu8e pode haber, xa 
que con ela celébrase a cegada do 
verán, a miña estación do ano 
favorita, onde non quedan máis 
preocupacións que as do saber en 
que día estás, que a maioría das 
veces eu esquezo.. xa que non 
teño que levantarme cedo para ir 
a clase e durmindo perdo a noción 
do tempo.  

 
 

   A 
noite 

de San 
Xoán é 

unha 
das 

noites mais esperadas, 
normalmente reúnome cos meus 
amigos na praia de Samíl e 
facemos unha fogueira, onde 
queimamos todo o material que 
utilizamos no instituto que xa non 
necesitamos.. cadernos, 
apuntes,libros... Dedicámonos a 
contar “historias” que foron 
pasándonos nos últimos meses e a 
planear o que faremos durante 
todo o verán. E así ata a posta do 
sol. Escribir un desexo nunha folla 
de papel e lanzalo á fogueira para 
que se cumpra tamén o 
fago...aínda que non crea moito 
nesas cousas... pero é unha 
tradición bonita e gústame.  
 
A considero unha noite preciosa 
onde pódese gozar de unha boa 
fogueira na praia con boa 
compañía.   
 
Geanina Cojocaru (3º PDC ) 
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O NADAL 
 
O Nadal celebrase a finais de 
decembro. Desde o día 24 de 
decembro ata o 6 de xaneiro. 
 
Tradicións: 
Agasallos: segundo os países poden 
ser traídos polos reis magos (noite 
do 5 de xaneiro) ou por Santa 
Claus (noite do 24 de decembro). 
 
Arbore de Nadal: nesta época 
ponse un abeto nas casas, que pode 
ser artificial ou natural, e  
adórnase con luces, cintas e 
adornos. E debaixo é onde se 
poñen os agasallos de Nadal. 
 

Visgo e acivro: din 
que o visgo e o 
acivro achegan 
forte e 
fertilidade, e por 
iso se colgan 
ramiños destas 
plantas nos marcos 

das portas e as ventás, a tradición 
di que se dúas persoas se 
encontran debaixo dunha porta 
sobre a que hai acivro ou visgo 
deben bicarse. 
  
Uvas: tratase de tomar 12 uvas 
coas baladas de noite vella, esta 
tradición só é no noso país. Na 
noite vella de 1909, os 
colleitadores  tiveron unha gran 
colleita de uvas, e para desfacerse 
da colleita que sobraba inventaron 

a tradición de tomarse 12 uvas en 
fin de ano. 
 
Santa 
Claus: 
antes 
Santa 
Claus era 
verde pero 
agora 

grazas a coca-cola e vermello. 
Sobremesas: 
Roscón de reis: é unha sobremesa 
cunha masa doce que ten forma de 
rosco, adoita levar froitas 
confeitadas, e introdúcese no seu 
interior 
sorpresas, 
(figuriñas 
da Virxe é 
San Xosé e 
a faba, sinal 
de a quen 
lle toque debe pagar o roscón). 
Tomase o 6 de xaneiro, día de reis.  
  
Turrón: é unha masa doce que se 
obtén pola cocción de mel a que se 
lle engaden améndoas. Haino de 
diferentes tipos: trufa, chocolate, 
coco. Esta sobremesa so haino na 
época de Nadal.  
Polvorón: é una torta pequena de 
fariña, manteiga e azucre. É típica 

destas épocas.  
 

Laura Monje 
Iglesias (3º 

PDC) 

 

 

 

 



HIPNORRELATOS

SOÑOS

   Cando espertei non sabía onde
estaba.  Aquel  cuarto  non  era  o
meu.  Levanteime  da  cama  e  fun
cara á cociña, e aínda que nunca
estivera  nesa  casa,  eu  coñecía
cada recuncho dela.

Unha vez  alí,  atopeime cos meus
amigos  e  amigas,  os  seus  pais,
veciños...  todo  xente  coñecida,
pero ninguén da miña familia.

Cando  entrei  pola  porta  pasei
totalmente  desapercibida,  tentei
falar  con  cada  un  deles  pero  foi
inútil; era coma se fose invisible.

Decidín regresar ao cuarto e cando
ía polo corredor detívenme fronte ó
espello;  alí  decateime  de  que
estaba  no  certo:  era
absolutamente  invisible.
Asusteime.  Non  entendía  nada.
Non lembraba nada.

Dende  a  cociña  puiden  escoitar
como  todos  falaban  da  noite
anterior.  Saíra  cos  meus
compañeiros e eu era a única que
non  voltara  para  a  casa.  Estiven
atendendo  a  todo  o  que  dicían
durante  un  par  de  minutos  e
despois  púxenme  en  camiño  á
miña casa.
   

Cando cheguei non había ninguén, así
que marchei de novo, esta vez á casa
dunha vella compañeira. Entrei pola 

porta  mesmo  sen  petar  nin  abrila  e
cando ela me viu quedou totalmente
abraiada. Ela si podía verme e incluso
escoitarme.  Pedinlle  que  me  dixera
todo  o  que  pasara,  e  así  estivemos
algo  máis  dunha  hora.  Finalmente
rogueille  que  fose  buscar  a  miña
familia e lles explicara todo.
   
Pasaron  os  días  e  eu  xa  me
acostumara  a  esa  “vida”.  A  verdade
era que me sentía ben, sentíame libre,
sentíame máis viva que nunca e podía
coidar de todos os que eu quería.
   
Pero,  como  en  todo  soño,  remata
soando  o  espertador,  polo  que  o
apaguei, erguinme da cama e seguín
coa mesma rutina de sempre. 

 
Olalla Bao Pérez  

(1º BAC E)

UN SOÑO

Foi  un soño do  máis  estraño.  Aínda  hoxe
sigo sen saber se foi un pesadelo ou non,
polo  seu  sabor  agridoce.  Lembro  que
comezaba no meu cuarto. Eu levantábame
da  cama onde estaba a durmir e dirixinme
ó   espello.  O  meu  reflexo  devolveume  a
miña  mirada  adormecida.  Sen  saber  moi
ben o porqué, decidín tocar o espello, pero
este non era sólido e traspaseino.
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Xa non estaba no meu cuarto, senón no
dos meus pais, pero non o actual. Era o
cuarto da casa da que nos mudaramos
e onde gardaba os  mellores momentos
da  miña  infancia.  A  ledicia
embargoume, e a morriña tamén. Cada
esquina  estaba  chea  de  recordos  e
momentos felices, momentos que  me
formaran  para  ser  a  persoa  que  son
hoxe en día.

Escoitei  un  barullo  escaleiras  abaixo.
Corrín por elas e fun ata o salón. Había
xente alí, coñecidos, moi coñecidos para
min.  Estaba  a  miña  nai,  moito  mais
nova;  meu  pai,  máis  delgado  e  novo
tamén;  meu  irmán,  moito  máis
pequeno, coma cando tiña sete anos, e
logo eu mesma con catro anos xogando
con el.

Quedei  conxelada  no  sitio,  temendo
moverme  por  se  me  viran  e  se
asustaban.  Meu  irmán  e  mais  eu  (de
pequenos)  levantáronse  e  correron
onda  min,  pero  ó  chegar  a  min
traspasáronme  coma  se  fosen
pantasmas,  como  eu  traspasara  o
espello.  Volvín  a  vista  intentando
localizar os meus pais pero eles tamén
desapareceran.

Sentei  no  sofá  e  entón  volveron  a
parecer  noutra  situación,  noutro
recordo. As lembranzas pasaban a toda
velocidade ante os meus ollos sen poder
interaccionar con elas.

Ó tempo, a miña familia foi substituída
por  outra  que  vivía  as  súas  propias
vidas nas que creaban os seus propios
recordos, onde antes fora a miña casa.

Sentín unha man no meu ombro. Xirei a
cabeza e vin o meu irmán, xa coa súa
idade actual. “Temos que liscar de aquí.
Xa non hai sitio para nós nesta casa”.
Eu  seguino  ata  o  espello  do  piso  de
arriba, atravesámolo e volvemos ó meu
cuarto. “¿Por que xa non hai sitio para
nós?”,  pregunteille  incrédula.  “Porque
ese é o pasado, e se segues vivindo nel
perderás o presente”.

Volvín  xirarme  cara  ó  espello.  Nel  vinme
reflectida co meu irmán ó lado, collidos da
man,  pero  pequenos  de  novo.  Esa  etapa
quedaba atrás e lonxe para seguir vivindo
nela.

Espertei  e deime de conta de que xa non
era  unha  nena,  que  a  miña  infancia
quedaba atrás e tiña que comezar a crecer
e  gozar a vida do presente, aínda que non
sempre significa esquecer o pasado, xa que
el foi o que me formou. 

                                             Paula
Albino Fernández  

(1º Bac E)
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PERDIDO NO BOSQUE

 Todo comeza un día soleado, un neno 
estaba tomando a súa  merenda e díxolle a 
súa avoíña.

– Se queres ir xogar, acaba todo.

– Si avoíña.

Cando rematou,  correu cara á porta e saíu.

– Chao; quérote, avoíña!

 Ao cabo de media hora volveu correndo á
casa. Cando entrou, dixo:

– Xa estou aquí!

Pero ninguén contestaba, entón asustouse. Chegou a pensar que a súa avoa
 estaba no curral, foi ata alí, pero non viu a ninguén. Daquela asustouse
aínda máis e foi pedir axuda. Correu por todo o bosque. De tan nervioso
que ía, perdeuse, non sabía onde estaba e asustouse tanto que rompeu a
chorar. Sentouse nunha pedra a esperar por se pasaba alguén. Tiña frío,
medo e sono, pero non podía durmir, pois cría que ía vir un lobo. Pensou en
buscar unha cova para acubillarse. Ao cabo de 3 minutos viu unha, pero
parecía haber alguén dentro. Había unha fogueira acendida correu a ver que
pasaba. Encontrou un señor maior e díxolle:

– Ola! Quen é vostede?

– Eu son un cazador con lenda, o mellor deste bosque, coñezo isto moi ben.

– Podería axudarme? Teño 10 anos. E vostede?

– Eu teño 73 anos.

– Vostede podería sacarme de aquí.

– Si, pero vas ter que me axudar a poñerme de pé.

Ao cabo dunha media hora, o señor levou o neno á súa casa.

Ao chegar estaba alí a súa avoa. Espertouno. Todo fora un soño.

Maiquel Barboza Rivera 

(2º ESO B)
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Ai, queridiño meu! 

Ai, queridiño meu!
Tanto te quero eu,
Que un mes xunto a ti
É como o día máis curto do ano.

Ai, queridiño meu!
O meu corazón xa é teu,
Dende o día que me viches
E un sorriso comigo compartiches.

Ai, queridiño meu!
Que sería de ti sen min,
Que sería de min sen ti,
Que sería do mundo sen o noso amor…

Uxía López González
                (1º ESO A)

Desexos ás estrelas 

Dos teus ollos azuis,
O resplandor das estrelas.
Oh, vida miña, quen me dera!
Do teu cabelo escuro,
Mil e un poemas.
Oh, vida miña, quen me dera!
Dos teus brazos de pel tersa,
Oh, vida miña, quen me dera
Unha aperta deses brazos teus.
Das túas meixelas arroibadas,
millóns de agradables palabras.
Oh, vida miña, quen ma dera!
Do teu sorriso aquel,
Infinitas esperanzas.
Oh, vida miña, quen me dera!
Dos teus beizos rosados,
Oh, vida miña, quen me dera 
Un bico deses beizos teus.
Mais o que máis quero e desexo ás estrelas
Meu amor, o que máis quero es ti.
                                     

Laura Pérez Gallego 
(1º ESO C) 
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Ti e mais eu:

Ti, que me quixeches tanto,
ti, que me regalaches o mundo,
os teus beizos e as túas apertas.

Eu, que aínda che quero,
Eu, que aínda che quero,

Eu, eu que che regalei o mundo
e cho regalaría mil veces…

Nós, que tanto nos quixemos…
Por que  isto nos facemos?

Xiomara Leirós Vázquez
(1º ESO C)

Sangue de auga

Bágoas de lume
incendian miña vida,
choros de inquedanzas
xogando cos meus días.

Ton de voz intensa
provoca sangue de auga
que baixa dos meus ollos
queimando coma lava.

Hipóteses sen vida
buscando fundamento
transfórmanse na ira,
no enfado e no lamento.

Dor na alma indescritible
que, coma avéspora amolada,
descarga a rabia imparable
nos que de culpa teñen nada.

Tolemia da ira contida
nos  anos de triste esperanza
por ollos, espellos da vida,
que agochan a ialma enganada.

Sorriso buscando
un momento feliz
que agocha nos ollos
tristura sen fin.

Mirada agardando
en sorriso enganado
as bágoas que queimen
lamentos encarcerados.

María Girón Gesteira
(2º ESO A)
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   Creación literaria
TODO O VERÁN NA CLASE

Aarón Hernández del Río
 —2º ESO B—

                                      

     

Capítulo 1

     Era o último día de clase, só faltaban uns minutos para marchar e cando só
quedaba  un  minuto  soou  un  RIIIIIIIIIIING!!!  YUPIIIIIIIIIIII!!!!!!,  gritamos
cinco. E o profe don Gregorio díxonos: 

— Castigados pola tarde de cinco a nove!

    Ala!, pensei eu, xa van trinta horas en todo o mes.

    Cando chegamos, o profe estaba preparado co  dicionario  aberto. 

     Miña nai! UF! Non pensei que podiamos escribir os trinta verbos coas súas
definicións de catro ou cinco liñas.

    Ao rematarmos, colleu outro libro que debía pesar polo menos 10kg…  Entón
dixo:

     — Páxina 20.

    Cando acabamos á segunda hora aquilo era xa un inferno. Entón dixo unhas
palabras marabillosas:

    — Ides debuxar a Sagrada Cea…

    Estou acabado! Ao final colleu o meu debuxo,  fixo unha bóla de papel e  tirouna
á papeleira . 

    A última hora o profe marchou,  e sabedes  que pasou?

— Que? 
 

QUE QUEDAMOS ENCERRADOS TODO  O VERÁN NO INSTITUTO!!!!!!!!!!
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NON PODE SER!!!!!!!

Capítulo 2

    Non o podiamos crer, o profe encerrounos todo o verán na clase!  Quedamos un
matón {Tucho}, un listo {Xirín} ,unha deportista {Olimpia}, “la más guapa” {Bea} e eu
{Robbins}. Todos quedamos coa boca aberta, e sobre todo eu porque me desmaiei.
Cando espertei  estaba só,  non había ninguén ao meu lado,  tiña que encontralos
neste edificio do terror. UAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Entón unha voz díxome:

    — Eres muy tonto, pero muy muy muy tonto!!!!!

    Cando entrei na primeira aula, onde puña PASAXE DO TERROR, vin a Tucho
durmindo ou, como el di, pechando os ollos (pero home, se roncaba máis que dez
homes grandes!). Esperteino  e dixo:

   — Mamá, cinco minutos máis. 

   E funme de alí. Despois encontrei a Xirín e dixo:

   — Xa acabei o teorema de Pitágoras.

   Fun velo e díxenlle:

    — Ti es idiota  ou que? Iso é unha adiviña, ti es máis parvo que os parvos. 

    E marchei.

    Na seguinte clase sorprendinme.
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QUE SORPRESA !!!!!!!
                  

Capítulo 3

    Cando cheguei  vin a Olimpia facendo unha pista para correr, e  fíxoa coas 
cadeiras, mesas… Con todo!!! Entón colleume e dixo:

    — Imos botar unha carreira!

    E comezamos pero antes dixo que ían ser dez voltas e  eu xa estaba cansado na
segunda.  Non podo máis! UF !!!!!!!!!!.  E coas últimas forzas que me quedaban saín
correndo de alí. 

    Cheguei á outra clase onde puña ESTUDO DE MAQUILLAXE. Entrei e vin que alí
había  peites,  cazolas,  mechas,  colorantes…  E  Bea  colleume   e  sentoume nunha
cadeira  e…  PINTOUME!!!!  Púxome toda  a  cara  pintada!  E  como non  quería  ter
aspecto de mono pintado, marchei de alí. 

    Ah!!! Iso tería que chamarse “maquillaxe dos horrores”. 

   Agora,  xa que todos fixeron algo nas clases,  pois vou facer eu tamén nunha aula 
unha  tenda de libros  ( para ir entrando no mundo do mercado).

                                         A TENDA DOS DESASTRES

Capítulo 4

    Ben, xa teño a tenda de libros. Arriba vou poñer LIBRERÍA LIBRE. 

    Cando fun buscar os libros deime conta de  que necesitaba polo menos un camión,
pois tería que levar catro libros cada vez e entón tardaría moito, moito,moito … 

    Cando carretaba os últimos libros oíuse un gran estrondo, e entón vin que todos
os libros da miña clase (que eran a maior parte da biblioteca), vin que  estaban
todos tirados polo chan… Decidín recollelos e colocalos con moito coidado pero soou
un portazo e todos caeron outra vez…

     E así foi durante todo o día, ata que por fin quedaron colocados, e entón ía na
punta  dos pés para que non caesen máis cando nisto chegou  Xirín e…  CAERON!!!!!
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OXALÁ NON PASARA ISTO

Capítulo  5

    Despois do que ocorrera coa miña tenda, os meus compañeiros  viñeron e tiraron
todos os libros que quedaban ao chan.  Igual fora mala idea que os puxera  e, claro,
tiña que pensar moito no que conviña facer.  Entón ocorréuseme unha tenda de
galdrumadas pero… de onde ía sacar eu as “chuches”? Pensei  entón nunha tenda de
roupa que se chamara FASHION TOP MODEL pero… e a roupa? 

    O mellor era  ir cos libros á  biblioteca  e así non molestar a ninguén.

FIN

        

   

SE QUEREDES QUE ESCRIBA MÁIS
 ESPERADE UNS ANOS
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Aquela estraña
cara de pedra

Aquela cara… esa cara si que daba medo,
e ao mesmo tempo tiña moito misterio.

Din que aquela cara leva dende hai moito,
moito tempo, dende antes que existisen os
actuais edificios e ata anterior aos antigos
edificios, din que antes de ser unha fonte
era  soamente  unha  estatua,  pero  tamén
foi algo antes de ser unha simple estatua.

Uns din que un extraterrestre, outros, un cabaleiro do século XVII e os máis
imaxinativos din que é un antigo mago que emigrou ata terras galegas, en
busca dos segredos das meigas galegas, pero non era o típico mago que
sae  nos  seriais  da  televisión,  facendo  trucos  malos  e  repetitivos,
sorprendendo  unicamente  a  nenos  e  xente  con  pouca  madurez  e
curiosidade. Era un mago negro deses que invocan monstros, recorren á
súa  axuda,  botaban  feitizos  e  males  de  ollo,  é  dicir, os  máis  malos  e
perversos que se che poidan ocorrer.

Nun mal dia, ocorréuselle enganar a unha meiga intentando escapar sen
pagarlle polo súa aprendizaxe, el cría que o conseguira, pero… nunca creas
que estás libre cando enganas a una meiga, e menos cando ela che confiou
os seus máximos segredos. O mago escapou ata unha zona que chamaban
“Río Mao”, alí mesmo acampou durante a noite, ata que a meiga, nos seus
últimos esforzos encontrou ao mago, el intentou fuxir, pero a meiga logrou
petrificalo, o que consumiu a enerxía da bruxa.

O home quedou literalmente de pedra, e así quedou ata o dia de hoxe, a
cara  transplantouse  á  fonte,  pero  as  demais  partes  do  corpo  quedaron
soterradas quen sabe onde…

Dende entón dise que ese mesmo mago aterroriza a todo aquel que goza da
soidade,  como lle  pasou a  un antigo  alumno:  castigárono na biblioteca,
cando chegou,  viu  que aquel  lugar  estaba completamente baleiro  e  cun
silencio estarrecedor, deses que inquietan e alteran todo o teu corpo e a túa
mente. O alumno, estrañado, colleu un libro e unha cadeira e sentou a ler,
minutos despois, sentiu a alguén achegándose ata el, esa mesma entidade
posou  as  súas  mans  sobre  os  seus  ombreiros,  levantouse  alporizado  e
logrou escapar daquela estraña situación, pero dende aquela non volveu
pisar o instituto.

Hai moitas máis historias, como a do obreiro que faleceu estrañamente nun
accidente laboral, a profesora homicida finalmente abatida pola policía e a
morte do inspector en estrañas circunstancias atopado morto no despacho
do director… pero ningunha tan boa coma esta.

                                     Víctor Rodríguez López (2º E.S.O B)
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Pegadas na area

Europa VII

O avó volveu facer das súas. Esas foron as palabras coas que me recibiron 

ao voltar á casa naquela tardiña de decembro. Entrei ata a cociña e biqueite

nas meixelas, como fixen sempre, mentres miña nai limpaba a desfeita que 

fixeras. Alí estabas ti, sentadiño na túa cadeira de brazos, á cabeceira da 

mesa. Sentei preto da cociña de ferro e abrín a portiña para ver como as 

chamas bailaban. O vento sopraba na ventá. Había temporal. Só se 

escoitaba o ruído da televisión.

Pero non sempre foi así. 

Recordas? Recordas as tempadas do verán, cando todos os curmáns nos 

xuntabamos na casiña dos avós? Que ben o pasabamos! As tardes na 

piscina do xardín, as longas horas de dixestión baixo os pinos, deitados na 

manta, descalzos sobre a herbiña verde. E os paseos nas bicicletas, cando 

nos afastabamos da estrada e nos metiamos polos carreiriños de terra e as 

pistas do monte. O café das catro que nos preparaba a avoa. O rebumbio 

que se formaba á hora do xantar, e á hora da cea. Os manxares de terra e 

flores que cociñabamos e dos que estabamos tan orgullosos. As ordes da 

nosa tía rosmona á que eu non lle facía nin caso. As noites no balcón ás 

escuras, baixo as estrelas. Os cadeliños que baixabamos ao xardín, mentres

soltabamos a súa nai para ir dar unha volta…
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Pero agora todo iso acabou. Non si? Os curmáns xa non nos xuntamos na 

casiña dos avós nos veráns, nin case nunca. A avoa xa non prepara café. E 

a miña nai xa non descansa nas vacacións, nin saímos ao balcón, nin nada…

Xa nada dende que o maldito apelido dun alemán se che meteu na 

cabeciña. Todo foi desaparecendo. Pero, recordas? Recordas aqueles días 

nos que me facías casteliños coas pezas dos xogos de construción? As 

torres tan altas que eu derrubaba no instante seguinte de acabares? Eses si

que foron bos tempos. Eu aprendendo a todo e ti gozando das túas netiñas.

Lembras o libro de Brancaneves? Si, ese foi o primeiro conto que me 

regalaron, e o meu favorito de sempre. Nin sequera sabía ler e contábacho 

todas as tardiñas. Recordo que o primeiro libro que me ensinaches foi un 

volume sobre plantas. Si. Outra cousa que aprendín de ti: o amor á 

natureza e, sobre todo, o amor polos cans. Ti e mais eu iamos polos 

carreiriños do monte cos cans soltos ao redor. Collíasme no colo cando 

había charcos e pozas que formaban as chuvias e eu non daba saltado. Os 

nosos paseíños.

E recordas cando comecei a primaria? Que aires me daba eu contándoche 

todo o que aprendía! Logo ensináchesme o libro aquel no que contaba a 

historia da humanidade e a evolución. Eu abría a boca pasando as páxinas 

mentres ti suxeitabas o libro, que a min parecíame inabarcable. Aquel era o 

libro máis grande que vira nunca. Xúrocho! E encantábame. Gárdoos todos 

na casa, incluso a enciclopedia de medicina, recórdala? Cando descubrín 

eses libros xa ninguén conseguiu que os deixara. Aínda agora sigo léndoos.

Creo que a primeira vez que me decatei de que algo ía mal foi cando me 

estabas a contar unha das túas aventuras na escola. Dicías que se non 
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sabiades a lección batíanvos coa regra de madeira nas mans, e que todos os

días tiñades que cantar o “Cara al sol”. Eu, inocente, pregunteiche como era

a letra, e ti xa non pasaches dos catro primeiros versos. Todo empezou así, 

un despiste, un esquecimento sen importancia… ata que descubrimos o 

pastel. Non hai moito -apenas uns días- miña nai contoume que aquel día, 

ao volver da consulta dixeras: Meu deus, aínda imos acabar comendo 

merda! E por desgraza case, avoíño. Pero a bala xa non se podía parar, e a 

par que eu medraba, a enfermidade tamén ía medrando en ti. E dábame de 

conta. 

Ao primeiro intentabas quitarlle importancia e púñaste de mal humor se 

algo se che pasaba. Despois comezaron os erros graves. Tivemos que 

quitarche o coche. Ás veces atopábate dando voltas polo curral. Xa non 

atendías cando che falabamos… Eu tiña uns nove anos cando esqueciches o 

meu nome. E pronto deixaches de falar, case de camiñar…

Todos din que nos parecemos moito ti e mais eu. Os dous somos case 

hipocondríacos. Recordas? Mens sana, si, pero in corpore sano. Os dous 

temos o mesmo pelo, as mesmas pernas, os mesmos dedos dos pés… e a 

mesma cabeciña. Eu sempre o dixen. A dicir verdade estou segura de que 

se me vises agora nas clases rifaríasme por “parecer máis parva do que 

son”, segundo ti dicías, verdade, Listero?

Nunca llo dixen a ninguén, pero dígocho a ti agora: teño medo. Teño medo 

por ti. Teño medo por min. Teño medo polos dous, e teño medo polos que 

están ao redor de nós. Teño medo de verte así. Medo polo que poida vir. 
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Moito medo de verme a min tamén así, como te vexo agora. Medo a que 

todo se vaia disipando e esquecendo, ata que non quede nada.

Eu vin nalgún filme que os heroes nunca morrían. Pero esta vida non é un 

filme, diríasme ti. E entón que é, avoíño? A tea que fía alguén ao que 

ninguén ve nin coñece? Un estúpido sen sentido? Unha conta atrás?

E despois a nada? Só me quedarán de ti unhas cantas letras escritas no 

anverso dunha fotografía en branco e negro? 

Non sei. Non sei que será de nós. Que será de todos. Que será de todo. Os 

heroes -ao igual que os xenios- non deberían morrer nunca.

Recordas aquela vella canción? Dime onde están as flores. E onde están 

avó?

Porque todo vai desaparecer, como desaparecen as pegadas na area 

mollada, cando sobe a marea. E non quedará nada. Nin tan sequera as 

obras que facemos. Mira se non o coliseo de Roma. Si, aquel que me 

ensinaches nunha ilustración dalgún vello libro. Algún día tamén caerá a 

cachos. Si avoíño, non estamos feitos para ser eternos. Nin nós, nin nada. 

Pero aínda así vivimos como se o fósemos. 

Só procura que te recorden. Ti só procura que te recorden. E quizais así 

vivamos para sempre.

Neila Cosme Boullosa (1º Bac. D)

PREMIO PROSA BACHARELATO
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“Todo é cuestión de sentilo”

É cuestión de sentilo,

é unha brisa cálida,

é un sorriso sincero,

é unha caricia intocábel,

e…

é un agarimo sen celo.

É que… É cuestión de sentilo!

É unha mirada de prata

é un encontro na rúa,

é casualidade barata,

é, o abismo na Lúa.

Xa o sabes, é cuestión de sentilo.

É a túa man no meu brazo,

é un aloumiño de nata,

es ti no meu espello,

no meu espello da alma.

É cuestión de sentir,

é cuestión de sentir:

unha mirada sensata.

Carlos Iglesias Gallego (1º Bac. D)

PREMIO POESÍA BACHARELATO
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As illas Cíes
Forman un arquipélago situado na boca da Ría de Vigo e pertencen ao municipio de
Vigo.

O arquipélago está formado por tres illas:

 Illa de Monteagudo ou illa norte

 Illa do faro ou illa do medio

 Illa de San Martiño ou illa sur

No  ano 2007,  o  periódico  británico  “The guardian”
elixiu a praia de Rodas coma a mellor do mundo. Está
situada entre a Illa do Faro e a Illa de Monteagudo; é
unha praia de area fina e branca e lembra as praias
do caribe, cunha auga azul-turquesa. Esta praia mide
uns 1200 metros de lonxitude. Tamén hai unha lagoa
ou  albufera  que  se  enche  coas  mareas  pola  cara
oeste.

Praia de Rodas

A miña opinión desta praia é que é unha praia preciosa que te illa e te somerxe nun
mundo  de  completa  natureza  con  as  súas  areas,  acantilados,  montes  e  augas
transparentes.

Hai un pico de case uns 200 metros de altura na illa  norte ou Monteagudo

Nesa illa, ao lado da praia hai un porto pequeno para
os catamaráns, só os hai en verán e Semana Santa.

Tamén ten cámping, este é o único lugar onde se pode
hospedar un na illa, ten unha capacidade para unhas
800 prazas

Hai un dito que reza así:

“Deus descansou alí o sétimo día da creación”

Ten tamén algunhas pequenas illas o illotes, un deles 
chámase Boeiro ou Agoeiro

David Velado Organero (3º PDC)
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Os traballo e os días

A vendima
  (Castro Caldelas - Ribeira Sacra)

Patricia Díaz Rúa (3º ESO C)

 Sobre o mes de setembro as uvas maduran, e iso significa que é a tempada da
vendima  .  En  primeiro  lugar  requírense  algúns  materiais:  tesoiras,  carreteiros,
sacos, cordas e, por suposto, xente que traballe. 

Antes de comezar a vendima xuntámonos unhas vinte persoas. Cando xa estamos
todos  partimos cara á “Ribeira”; alí temos tres leiras: unha de uva mencía, outra
de godello e a terceira cunha mestura de variedades.

Pronto empezamos a cortar os acios sen descanso. Cadaquén vai enchendo o seu
carreteiro coas uvas. Ao enchérense, baleiramos as uvas nos sacos,  pechámolos
coas cordas e subímolos ao alto do remolque.

Unha  vez  feita  a  recolleita  lévanse  para  á  casa,  onde  se  botan  as  uvas  na
trituradora (aínda que non todas, pois algunhas gárdanse para comer na casa). As
uvas  trituradas  introdúcense  en  depósitos  de  aceiro  ou  toneis  para  poñelas  a
ferver durante quince ouvinte días.  A seguir sepárase o líquido do bagazo (mosto
fermentado) e nese momento xa temos viño. Logo déixase repousar uns días e máis
tarde fáiselle unha trasfega*.

Antes de embotellar o viño fanse tres ou catro trasfegas máis.

*Trasfega: traspasar o viño dun depósito a outro para separar os pousos e aclarar o viño.
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Mundo natural 

OS POLOS 

Marcos Pereira 2º ESO B 

 Os polos poden ser machos ou femias. Cando son crías chámase polos aos dous pero 

cando a femia comeza a pór ovos, entón chámase galiña. Ao macho chámaselle galo  cando 

empeza a galear.  

 Hai moitos tipos de galos. Os galos de Mos, por exemplo, teñen a crista como a cóitela 

dunha serra, diferente á dos outros galos. 

 A galiña cando pon oito ou nove ovos choca. Dise así porque cando ten moitos ovos a 

galiña ponse enriba deles para darlles calor e incubalos durante vinte e un  días.   

 Ti sabes que un ovo é así:                                                    

                                                                                                          A partir da xema  fórmase o polo.                    

                                                                                                             clara            A clara  sérvelle  de alimento   du-                                                                              

                xema                                                                                                        rante os días de xestación 

                

 Despois  non  sempre saen pitiños dos oito ou nove ovos, pero deses saen seis fixo.  

Cando nacen xa andan e van coa coa nai por aí. Hai que ter moito coidado cos falcóns, os 

corvos ou os raposos porque poden baixar e levalos para que os coman as súas crías. 

 Para que saiban ben os polos teñen que andar soltos e comer herba, se non saen gordos 

e pequenos. Os que están ao picón, encerrados, non andan e engordan rapidamente. Pero 

estes non saben como os outros. 

 Ás galiñas tes que cortarlles o pico porque lles gustan moito os ovos e rómpenos para 

comelos. Por iso as cascas de ovos que che sobren tes que pisalas ben para  que non se dean 

conta de que son ovos. 

  Se che interesa, podes atopar máis información neste enlace: 

http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/

GM/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_GALINA_DE_MOS.pdf 

 

 

 



Noutrora

  Anos 50 do século XX

Vigo
   Arredor dos anos 50 do século XX a infancia era moi dura. Daquela os rapaces abandonaban a
escola con apenas 10 anos para coidar do gando. Con 12 ou 13 anos ían de Meira a Beluso –Bueu- a
pé. Alí recollían as patacas, subíanas ao lombo e camiñaban ata o porto de Moaña, onde collían
unha barca e remaban ata o porto de Vigo. Xa en Vigo, poñían os sacos na cabeza e outra vez
camiñaban ata o mercado do Calvario onde vendían as patacas. E isto era un día si e outro tamén.
   Pasados algúns anos traballaban xa máis preto da casa. Un dos novos traballos consistía en ir
ás bateas a recoller e limpar os mexillóns,  incluso os días de inverno cando non paraba de
chover. E este era un dos traballos máis duros que facían polo esforzo físico que supoñía.

Sober –Lugo-
   Ano 47. No lugar da Pena, na casa coñecida como “A do Rivas”, Luísa, unha nena de apenas sete
anos, levantábase coa saída do sol para axudar ós seus pais coas tarefas do día. 
   Despois de almorzar un vaso de leite e un anaco de pan de bóla, Luísa daba de comer ós
animais e marchaba coa súa familia ó campo. Os traballos non sempre eran os mesmos para cada
persoa, pero ela recorda que a maioría das veces, era  a que levaba as ovellas ó campo para que
paceran.
   Voltaba á casa ó mediodía. A súa vida transcorría sen reloxos, porén, tomaba como referencia
a posición do Sol en determinados puntos. Sabía que chegaba a hora de comer cando a casa facía
sombra nun rego do patio. Comía coa familia e, ou ben marchaba ó río coas súas irmás a lavar, ou
ben volvía a sacar ós animais. Cando escurecía, volvía á casa, onde se reunía cos demais para
levar a cabo tarefas de tipo doméstico, como calceta, confección de roupa de abrigo… Ceaba
cando chegaba a noite e durmía ata o día seguinte. 
   Agora, con 72 anos, recorda que en cada estación facía un tipo de traballo diferente. En
primavera  sementaba  nas  hortas,  en  verán  recollía  e  trillaba  o  centeo,  en  outono  recollía
patacas, mazás, noces, castañas… E en inverno axudaba na matanza do porco, de onde sacaban
sustento para todo o ano.
   Tamén recorda, que a escola era algo que só se podía permitir cando alguén se ofrecía a facer
as súas tarefas e que o horario que a mestra tiña era moi flexible porque cadaquén podía asistir
cando o traballo lle deixaba.

Laura Fervenza 
 Berta Estévez
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CRÍTICA DE LIBROS
O cazador de trolls. 
Luis Seixido
A historia discorre na Idade Media,

nun  bosque  que
se  atopa  preto
dun Castelo. 

Racamonde,  o
número  un  dos
cazadores  do  rei
noutro  tempo,
atopa  unha  man
de troll  nun cepo
e,  na  procura  de
voltar  a  ter  o
recoñecemento
perdido  sae  en
busca  dos  trolls
coa  idea  de  que
ademais  poden
valer  centos  de

moedas de ouro. 

Polo  camiño  atopa  a  Daniel,  outro
cazador que considera un traidor por
cazar  nos  seus  bosques.  Fala  co
rapaz  e  cámbialle  un  coitelo  de
prata por unhas clases, pero antes
de darllas mátao co mesmo coitelo.

Por  outra  banda,  nese  mesmo
bosque viven Carballo Agarimoso e
Vento morno, un pai e un fillo trolls
que  so  tratan  de  sobrevivir
respectando a natureza e escapando
de situacións como a que deu fin á
vida  da  nai,  Pequeno  Regato,  a
mans dun oso.

Racamonde,  na  procura  dos  trolls
coa  axuda  do  seu  can,  atopa  a
Carballo  Agarimoso  e  a  Vento
Morno.  Ó  velo,  os  trolls  saen
correndo  e  el  perségueos.  O  pai
consegue  facer  que  o  fillo  fuxa  e
mata ó cazador, mais ferido por este
na loita e sabendo que está a piques
de morrer, decide non desperdiciar o
don de revivir que lle fora entregado
por outro troll  cando volveu a vida

logo do accidente no que perdera a
man, e úsao con Racamonde.

Racamonde  revive,  e  despois  de
cortarlle  a  cabeza  ó  troll  lévaa  ó
castelo onde todo o mundo quedou
abraiado.

A historia gustoume bastante,  máis
penso que  o final non está ben feito
xa que non sabes que pasa ó chegar
ó  castelo,  se  o  recompensan  con
moitas  moedas,  se  o  matan  por
asustar  á  xente  ó  mostrar  a
existencia dos trolls ou que pasa con
el.  Por  outra  banda non me gusta
especialmente a literatura fantástica
a non ser que leve doses de intriga.

O que si me gustou foi que animais
feos,  grandes  e  peludos  que
semellan  perigosos  non  sexan  tal
senón  todo  o  contrario,  as  cousas
non sempre son o que parecen.

Cibrán González (2º ESO B)

O  libro  sorprendeume  gratamente,
pensaba que ao ser tan breve ía ser
mediocre,  pero  en  tan  poucas
paxinas  conta  unha  moi  boa
historia,  é  máis,  quedei  con ganas
de  máis,  é  dos  mellores  libros  de
lectura  obrigatoria  que  lin,  os
personaxes  son,  planos  pero
cumpren  a  súa  función  para
ensinarnos  que  non  podemos  ter
confianza  cega  en  persoas  que
sabemos  que  son  malas,  e  que
tampouco  podemos  xulgar  sen
coñecer  ás  persoas.  Para  min,  o
mellor dos 3 que lemos este curso
porque en moi pouco conta moito .
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Alejandro Vázquez (2º ESO B)

Historia  de  una
gaviota  y  del
gato  que  la
enseñó  a  volar.
Luis Sepúlveda.   

Pequeña  gran  novela
de  Luis  Sepúlveda,
(escritor  chileno
nacido  en  1949),
pequeña en extensión
pero  grande  en
contenido, ya que de
un  modo  sencillo,

cómodo y  ligero, el autor reúne una
serie  de  conceptos  y  valores  tan
positivos y profundos tales  como la
amistad,  la  solidaridad,  el
compañerismo,  la  generosidad,  el
honor, el amor fraternal, la ecología,
la valentía, el valor, la audacia, etc;
todo esto reflejado a través  de un
simpático  grupo  de  gatos,  que  sin
ser  descritos  de  manera  explícita,
reconocemos  en  cada  cuál  una
personalidad única y diferenciada.  

De  este  relato  podemos  extraer
enseñanzas tales como: 

1) Que la unión hace la fuerza (los
gatitos se unen para buscar ayuda). 
2)  Que  el  honor  es  un  valor  muy
importante, (la promesa de Zorbas
a Kengah). 
3)  Que  la  sangre  no  es  el  único
vinculo  que  crea  una  familia,
(Afortunada-  Zorbas,  hija-
madre/padre). 
4)  Que  la  amistad  verdadera  no
entiende  de  de  razas,  colores  o
ideologías (gatos, gaviota, hombre).
5)  Que  a  veces  hay  que  arriesgar
para poder  ganar, (los  intentos  de
vuelo de Afortunada). 
6)  Que lo que tú no hagas por ti
mismo, nadie lo puede hacer por ti,
por mucho apoyo que te brinden, (el
arrancar  a  volar  de  Afortunada,  a
pesar de su miedo). 

7) Que la confianza en ti  mismo y
en los  tuyos,  muchas veces  es  "la
llave  del  triunfo",  en  todo  aquello
que  te  propongas,  (Afortunada,
Zorbas,  resto  de  los  gatos,  el
escritor). 
8) Que siempre habrá quién intente
desanimarte  y  enturbiar  tus
pensamientos, (Matías el 
 mono, en este caso, cuando asusta
a Afortuna y le mete malas ideas en
la cabeza). 

Mª del Mar Oterino
Domínguez 

Cartas de inverno. 
Agustín Fernández Paz

Breve  sinopse
argumental:  Tareixa
Louzao recibe cartas do seu
irmán  Xabier  Louzao,  nas
que  lle  conta  os  estraños
sucesos  que  ocorren  cando  o  seu
amigo  Adrián  compra  unha  “casa
encantada”. Tamén describe as súas
reaccións ao entrar na casa.

Análise  dos  personaxes:  Adrián:
valente,  bromista,  bo  amigo  e
teimudo,  obsesiónase  facilmente
polas cousas. Xabier: é intelixente,
observador  e  serio.  Tareixa:
preocúpase  moito,  valente,  curiosa
e de fiar.

O espazo: a  casa  do  misterio  na
que  teñen  lugar  os  sucesos
relatados  é  moi  ampla,  ten  dous
pisos e unha torre a un lado. Dispón
dun xardín bastante deixado. A casa
e de cor branca. 

Valoración  persoal  da  novela:
Gustoume porque é entretida, e non
podes parar  de  lela  ata  o  remate.
Pero non me gustou o final, porque
deixa  moitas  dúbidas  abertas  e
quedas coas ganas de resolvelas.

Carlos Pérez Rodríguez 
(2º ESO B)
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Club de debate
Todo comezou hai tempo, cando nos propuxeron participar nun concurso de
debates do que pouco sabiamos. Aceptamos, por que non? Pensamos que
sería unha boa experiencia para todos, e así foi.

O 20 de abril tivemos os tres primeiros debates no museo Verbum de Vigo:
dous  sobre  se  o  Estado  debe proporcionarlle  traballo  á  mocidade,  onde
tivemos que defender as posturas a favor e en contra, e un sobre se o
idioma galego é unha oportunidade, no que nos tocou defender a postura a
favor.  

Debatemos contra un grupo do I.E.S. Terra de Turonio de Gondomar. Cada
grupo tiña unha introdución de 5 minutos, dúas quendas de refutación de 5
minutos cada unha e unha conclusión de 3 minutos.

Despois  de  pasar  algúns  nervios  e  defender  as  nosas  posturas  con
convicción,  gañamos,  o  que  significaba  que  participaríamos  na  final  do
certame, en Santiago de Compostela.

O 4 de maio estabamos todos ás 8 da mañá na porta do instituto para coller
o bus que nos levaría á capital de Galicia, e nada máis chegar ao Auditorio
de Galicia fomos á sala que nos asignaran para preparar o primeiro debate. 

Eramos 6 equipos os que chegamos á final, procedentes de toda Galicia.
Como nos anteriores debates, defendemos as nosas posturas con forza e
orgullo de ter chegado á final.

Tivemos moito tempo para estar xuntos, gozar do sol deitados nun campo
preto  do  auditorio,  coñecer  a  outros  mozos  e  mozas  simpatiquísimos,
pasear e sobre todo aprender a falar en público, preparar argumentos e
defender posturas contrarias ao noso pensamento.

Sen dúbida foi unha experiencia
inesquecíbel.

Somos  Sara  Barreiro,  Jenny
Rivas,  Brais  Benítez,  Daniel
Estévez, Oscar Alcántara, Mario
Moure,  Camila  Flor,  Marcos
Miguéns e a profe Encarna. Aí
falta  Agustín,  que  tamén  nos
axudou moitísimo. Grazas.

Marcos Miguéns 
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¿Serás quen de desentrañar estes  enigmas  sobre o Día das Letras Galegas?

0  20 de marzo de 1963 tres membros da Real  Academia Galega propoñen adicar o 
17 de Maio de cada ano ao Día das Letras Galegas (DLG) para “recoller o latexo material da
actividade intelectual galega”. 

 Estes tres persoeiros escolleron a data do 17 de Maio de 1963  porque ese día se 
celebraba o centenario da publicación dunha obra (1) que foi escrita por unha poetisa galega 
(2) casada cun arquiveiro (3) homenaxeado co DLG en 2000 e que adica a obra a unha 
escritora española (4) de nome masculino. 

 O DLG adicóuselle  ata o de agora só a catro poetas medievais: un é un rei castelán 
(5) que canta a Santa María na súa obra (6)  e os outros tres, homenaxeados 
conxuntamente, son os trobadores (7) da “ría de Vigo”. Investiga que anos (8) lles foron 
dedicados.

Trece anos despois de establecido o DLG, adicóuselle a un escritor cambadés (9), 
pertencente ás Irmandades da Fala e “cabaleiro do Santo Grial”, que escribiu poesía, como a 
obra (10) que podes ver na vitrina. Tamén escribiu teatro, como o autor (11) homenaxeado 
este ano quen, por certo, era santiagués.

Dezasete anos despois ca ao anterior, adicóuselle o DLG  a un ourensán (12), autor 
dunha novela (13) esencial no desenvolvemento da narrativa galega  actual.

 Ourensáns, cambadeses, santiagueses, vigueses, un castelán..., tamén os lugueses 
foron homenaxeados con esta celebración das nosas letras. Precisamente un escritor lugués,
mindoniense (14), morto en Vigo en 1981, foi homenaxeado despois de 1990. Era amigo de 
Merlín e de Sinbad e escribiu unha obra de teatro (15) cuxo protagonista era un príncipe de 
Dinamarca.

Este ano 2013 homenaxéase a un home de teatro, que naceu nun barrio (16) da 
capital de Galicia en 1950. Escribiu, dirixiu, actuou… e tamén fundou varias compañías de 
teatro (17). Con elas representou algunhas das súas obras, como a de Criaturas; podes ver 
quen é o seu protagonista (18) no cartel 6. 

En ocasións, con afán crítico e non só humorístico Roberto Vidal Bolaño empregaba 
un complemento (19) co que se caracterizaba como pallaso. Con el, e mais co seu chapeu, 
foi despedido o 11 de setembro de 2002. Pouco antes publicárase Sen ir máis lonxe, un 
monólogo que fora estreado o ano (20)  no que o Día das Letras Galegas se lle adicara a un 
autor chamado coma el.
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