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S U M A R I O 
 

• LIMIAR 
• ACTIVIDADES 
O Magosto 
Que ten Montefiascone, que sempre voltamos alí? 
As miñas anécdotas da viaxe a Italia 
Excursión a Melgaço (Portugal) 
Convivencia Curtis e Cuntis en Melgaço 
• ARREDOR DE 
Arte Galega contemporánea: Alejandro Carro 
Amancio Prada 
Isaac Díaz Pardo 
Xabier Puente Docampo 
• INVESTIGACIÓN 
Benigno Andrade García “Foucellas” 
Os lugares de onde vimos: Oujda, Cesuras e Curtis 
Os Castros 
Queinaga—Arzúa Ulloa 
A Torre de Hércules 
• ENTREVISTAS 
Andrés Mariño Sanmartín 
Róber Bodegas 
• CREACIÓN 
Galicia fogar de Breogán, ou non? 
Gústame,...     Non me gusta 
A noite de San Xoán 
Tormenta na montaña 
Cantigas de escarnio 
Abecedario 
Ideas de bombeiro 
A miña casa ten 
• CINEMA 
Martiño Rivas 
O espírito do bosque 
Pradolongo 
• TEATRO 
Comedia bífida 
Día mundial do teatro 
As dunas, free spa 
Filarmonía, free spa 
• LETRAS GALEGAS 
Ramón Piñeiro 
Unha historia de encanto. 
• OPINIÓN 
Ata os dezaseis, por favor 
Os dereitos da muller 
Nin muros entre os pobos nin pobos entre muros 
• QUE LER 
Boimorto. Memoria dun silencio 
Polos fillos dos fillos 
• MÚSICA 
Fuxan os ventos 
Luar na lubre 
• DEPORTES 
O deporte galego 
• HUMOR E PASATEMPOS 
Xaquín Marín 
• GALERÍA FOTOGRÁFICA 

BLOG DA BIBLIOTECA 

LIMIAR 

A nosa biblioteca conta cun blog no que se publican as novas de 
interese para toda a comunidade educativa. Pódese acceder a el a 
través do enderezo: 

sarmientobiblioteca.blogspot.com 
Outros enlaces de interese coordinados dende a biblioteca son: 

curtisdecine.blogspot.com 
actualidadeaudiovisual.blogspot.com 

NOVA WEB DO IES 

Arriba a web do IES (http//edu.xunta.es/iesdecurtis).  
Abaixo galería de fotos accesible dende a web 
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•ETIMOLOXÍA 
 
A palabra CASTIÑEIRO proce-
de no nome grego CASTANAN, 
que deriva de Castana, nome 
dunha antiga cidade turca. 
 
•ORIXE 
 
O castiñeiro é máis vello ca o 
home, xa que existe na terra 
dende hai 40 millóns de anos. 
Aínda que son moitos os que 
defenden que é unha árbore 
autóctona, sabemos que proce-
de do sueste de Europa e 
Asia Menor. Grazas á romani-
zación esta árbore chegou ata 
Galicia dende oriente. 
 
•LOCALIZACIÓN 
 
Podemos atopar castiñeiros nas 
zonas templadas do hemisferio 
norte.: Asia, China, Corea, 
Turquía, Xapón, Italia, Fran-
cia... 
 
A China é o país do mundo que 
máis castañas produce. Aquí o 
Castiñeiro é considerado unha 
árbore sagrada. 

O  C A S T I Ñ E I R O   

Aínda que podemos atopar 
exemplares por todo o territo-
rio, as maiores concentracións 
de castiñeiros están nos Anca-
res, no Courel, na Fonsagra-
da ou o Incio. Tamén nas co-
marcas ourensás de Trives, 
Manzaneda, O Barco, Viana 
do Bolo, A Rúa, Verín, A Gu-
diña ou Laza. 
 
•CURIOSIDADES 
 
O castiñeiro máis famoso do 
mundo está en Italia, na pro-
vincia de Catania, e dise que 
ten uns 3000 anos. É a árbore 
viva máis vella de Europa. 

En Galicia dise que o castiñei-
ro máis vello é o dos Pombari-
ños, na parroquia de San Mar-
tiño de Manzaneda, Ourense, e 
ten arredor duns 1000 anos. O 
seu pé ten uns 13,85 metros 
e precísanse dez persoas adul-
tas collidas da man para abra-
zar o seu tronco. 

 
En Norteamérica foi conside-
rada “árbore nacional”, pero en 
1904 unha praga (o “cancro” 
do castiñeiro) que chega cun-
has árbores que veñen da Chi-
na fixo que desapareceran case 
por completo. 
 
En España (140.000 ha) a co-
munidade que máis castañas 
produce é Asturias, pero 
tamén atopamos castiñeiros en 
Navarra, País Vasco, Canta-
bria , Cataluña, noroeste de 
León e de Zamora, Salamanca, 
Cáceres, Ávila, Serra Morena, 
Córdoba, Sevilla, Serra Neva-
da, Huelva e mais Galicia. 
 
Na nosa comunidade sabemos 
que dende o século I existen 
castiñeiros e o seu froito con-
verteuse no alimento básico 
ata o século XVIII, momento 
no que se substitúe polos cere-
ais e a pataca. 

ACTIVIDADES 

O MAGOSTO 

•Orixe do termo 
 
Como acontece con moitos dos 
termos da nosa lingua hai va-
rias teorías. 
Hai quen di que procede do 
latín “magus ustus” algo así 
como “gran fogueira”. 
Hai outros que coidan que que 
o termo procede de “magus”, 
máxico ou feiticeiro. 
 
•Orixe da festa 
 
É unha festa de orixe pagá que 
despois foi cristianizada, e, co-
mo todas as festas de carácter 
agrario, pode situarse na Pre-
historia, cando o ser humano 
vai adquirindo consciencia indi-

vidual e social. 
É unha festividade relacionada co culto á fecundidade; de aí a 
súa relación directa co lume, representando ó sol, deus fecunda-
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dor da terra. 
Trátase tamén dunha comida 
comunitaria e ritual que re-
forza os vencellos comunita-
rios do mundo rural galego. 
Ten un carácter alegre e de 
acción de grazas polos froitos 
recolleitos, así coma de 
homenaxe ós castiñeiros e as 
castañas. 
 
Máis tarde esta festividade 
asociouse aos Santos e De-
funtos, por iso se festexa o 1 
de novembro, por ser unha 
comida que simboliza a mor-
te do ciclo solar anual. Nas 
terras de Ourense pasou a 

celebrarse o día 11 de no-
vembro, festividade de 
San Martiño de Tours, 
padroeiro da cidade das 
Burgas. De Ourense espa-
llouse por toda Galicia. 
 
Segundo crenzas antigas a 
castaña era como o símbolo 
da ánima dos defuntos. Tra-
dicionalmente outono, cas-
taña e defuntos aparecen 

asociados na festa dos magostos. 
Enténdese que cada castaña co-
mida é unha alma liberada do 
purgatorio. Dise tamén que des-
pois da festa as almas viñan 
quentarse nas brasas das foguei-
ras, polo que cumpría deixar algo 

ACTIVIDADES 

de castañas para a parroquia 
dos mortos. 
 
•Onde e como facemos o 
magosto 
 
Facémolo na eira da casa, nas 
adegas, nas lareiras das coci-
ñas, pero segue a tradición de 
facelo no monte ou nun dese-
campado onde o lume non poi-
da facer mal. 
 
Acendemos o lume, primeiro 
tostamos loureiro para que dea 
cheiro e produza ruído, e tamén 
muñicos de verde para que dea 
columnas de fume branco mes-
to. Xa reunidos amoreada a 
frouma necesaria procederase a 

picar as cas-
tañas para 
que non re-
benten. 
Espérase 
que desapa-
reza o lume 
e fiquen as 
brasas para 
esparexer as 
castañas. 
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gua…italianas. 
Montefiascone e Acquapenden-
te son dúas bonitas vilas da 
provincia de Viterbo que con-
servan o seu trazado medieval, 
así coma numerosos monumen-
tos que dan testemuña da im-
portancia que no pasado tivo 
esta rexión, xa que por ela dis-
corre parte do percorrido da Vía 
Francíxena que é o principal 
Camiño de peregrinación a Ro-
ma. A propia cidade de Viterbo, 

e Bolsena e Tuscania, son ou-
tras vilas desta rexión cun rico 
p a t r i m o n i o  c o n s t r u í d o 
(catedrais, igrexas de peregri-
nación, vías de peregrinación, 
ou pazos) que o alumnado de 
Curtis tivo ocasión de visitar, 
sempre acompañados polos 

ACTIVIDADES 

QUE TEN MONTEFIASCONE, QUE SEMPRE VOLTAMOS ALÍ? 

O grupo italiano diante de San Domingos de Bonaval 

Comezando a primeira visita, nos xardíns de Viterbo 

Na Fontana de Trevi, en Roma 

Un ano máis, o IES de Curtis 
realizou un intercambio cos ins-
titutos de dúas vilas italianas, o 
Liceo Scientifico e Classico 
“Leonardo Da Vinci”de Acqua-
pendente e Montefiascone). 
 
A finais de abril, quince alum-
nos italianos , acompañados 
das profesoras María e Paola, 
chegaron ao noso instituto e ás 
casas do alumnado que partici-
paba este ano no intercambio, 
dezaseis rapaces e rapazas de 
cuarto da ESO. Despois de pa-
sar unha estupenda fin de se-
mana coas familias, e de coñe-
cer o Instituto e o Concello de 
Curtis tiveron ocasión de visitar 
Santiago, A Coruña e Fisterra, 
ademais de ter un curta pero 
intensa inmersión no modo de 
vida da xente nova de Curtis, 
que se esforzou en ensinarlle os 
nosos costumes , a nosa comi-
da, e tamén a nosa bisbarra. 
Coas amizades xa feitas, e che-
os de ilusión, o quince de maio 
deste ano saíron rumbo a Italia 
os rapaces e rapazas do IES 
acompañados de dúas profeso-
ras. Tras unha animada viaxe 
coñeceron ás que serían as 
súas familias perante dez días. 
O resto da semana, foi un non 
parar de coñecer xente, sitios, 
monumentos, comidas e lin-
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Esta viaxe a Italia puxo fin ao intercambio que permitiu 
que en tres anos sucesivos alumnado do centro teñan a 
oportunidade de compartir experiencias con alumnos e 
familias doutro país europeo, de coñecer unha interesante 
rexión italiana e a súa cultura, e que en Italia, despois 
destes tres anos, nos coñezan un pouquiño máis a nós. 

Visitando as igrexas románicas de Tuscania 

de todo o que sucedeu en Italia 
comezaríamos coa “metedura 
de pata” de Iberia, xa que nos 
perdeu as maletas. A noite que 
pasamos no 
 
Rondinella, que foi moito! o en-
contro coas familias, as visitas 
ás cidades dos arredores, as 
dúas visitas a Roma, as saídas 
polas tardes todos xuntos, etc. 
Sen dúbida o mellor de todo 
foron a cantidade de cousas 
que nos chamaron a atención, 
por exemplo: alí, ás 7 da maña 
é hora punta, ía moitísima ca-
lor, os alumnos poñíanse de pé 
cando un profesor entraba na 
aula e nunca o chamaban polo 
nome, usaban o apelido, había 
que pagar o autobús de liña 
regular ao centro educativo, os 
xeados sabían de marabilla, 
non se podía poñer pantalóns 
curtos nin camisetas sen man-
gas para entrar nos lugares de 

culto, coma o vaticano,…. 
 
Pero o que si está claro é que 
nos imos quedar con algunhas 
anecdotas da viaxe; como a 
caída de Isabel no Vaticano, a 
insistencia do delegado de cul-
tura de Acquapendente sobre o 
valor daquela lámpada de cris-
tal de Murano (Venecia), como 
corría o cura conducindo o au-
tobús cando nos levou do aero-
porto ao hotel, o día que che-
gamos, as carreiras na T4 en 
Madrid, na viaxe de ida, a 
xente que vimos coas máscaras 
e nós mesmos, para non coller 
a gripe A, a serpe do carril de 
tren da estación de Montefias-
cone, da foto cos camareiros 
guapos de Bolsena, etc. 
 
Foi a mellor viaxe que fixen na 
miña vida! 

ACTIVIDADES 

profesores italianos que facían as veces 
de entusiastas guías do seu. Por outra 
banda, Montefiascone está situada na 
área onde se localiza o nacemento e 
esplendor da cultura etrusca, que coñe-
ceron na visita ao museo, a necrópole e 
as Tumbas Reais de Tarquinia. 
 
E coma calquera viaxeiro a Italia, os 
rapaces e rapazas de Curtis tiñan como 
obxectivo coñecer Roma, a onde foron 
dous días: no primeiro entraron no Co-
liseo, camiñaron polas ruínas dos Foros 
Imperiais, e tamén visitaron a igrexa de 
San Pietro in Vincoli ,o Moisés de Miguel 
Anxo e a Fontana de Trevi. O segundo 
día pasaron unha mañá no Vaticano 
para poder coñecer algunhas das obras 
máis célebres do Renacemento e o Ba-
rroco italianos, como a Capela Sixtina, 
a Piedade, as pinturas de Rafael, a pro-
pia igrexa de San Pietro, a columnata 
de Bernini...; pola tarde, a Praza Navo-
na, o grandioso Panteón, ou os cadros 
de Caravagio puxeron o broche aos dez 
días do programa de visitas. 
 

AS MIÑAS ANÉCDOTAS DA VIAXE A ITALIA 

Rocío López 
Sánchez  
4º ESO A 

Cada vez que me lembro de 
todo o que pasou en Italia sáe-
me un sorriso, xa que foi unha 
das mellores viaxes que puiden 
ter feito. 
 
Ao mencionar a palabra Italia 
lembro a calor que pasamos, 
dalgúns berros das profesoras, 
das molladuras que pillabamos 
cando había unha fonte, das 
noites que pasamos no Rondi-
nella (o hotel no que durmimos 
a primeira e a última noite) pe-
ro sobre todo, da cantidade de 
cousas que vimos e da boa 
xente que hai. 
 
Se facemos un resumo rápido 
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O pasado 21 e 22 de abril o curso de 
3ºESO realizamos unha excursión a 
Melgaço (situado na fronteira). 
Dende o noso punto de vista a excur-
sión pareceunos incrible e moi entreti-
da, xa fose pola convivencia co colexio 
de Cuntis ou polas visitas levadas a 
cabo. 
Na nosa estancia en Portugal coñece-
mos o Parque Natural da Peneda do 
Gerês, A Porta de Lamas de Mouro, Os 
museos da Migración e do Cinema e a 

Torre de Menagem. 
No Parque Natural da Peneda do 
Gerês vimos unha proxección do que 
é o parque, e a continuación fixemos 
unha pequena ruta polo comezo des-
te. 
Pola tarde marchamos a Porta de La-
mas de Mouro onde fixemos un rotei-
ro de 4.5km acompañados da calor 
que ía! 

EXCURSIÓN A MELGAÇO (PORTUGAL) 

Ó seguinte día visitamos a vila de 
Melgaço e os seus museos, moi 
interesantes e entretidos. 
A nosa excursión finalizou coa 
visita á Torre de Menagem, onde 
nos explicaron, entre outras co-
usas, os significados dos compo-
ñentes da Bandeira Portuguesa. 
Dende o alto da torre puidemos 
observar todo a vila melgacense. 
E aquí rematou a nosa esperada 
excursión a Melgaço (Portugal) 
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CONVIVENCIA CURTIS E CUNTIS EN MELGAÇO 

durmimos pouco, xa que polo 
medio da noite saímos todos os 
de Curtis e Cuntis aos balcóns e 
estivemos falando un bo anaco 
de como eran os nosas aldeas. 
O día seguinte ás sete da mañá 
todos en pé, e á hora do almor-
zo xa vimos algunha parelliña 
nova entre Cuntis e Curtis : “o 
xogo da botella” fixera efecto. 
Despois de almorzar, dunha 
pequena reprensión dos profes 
por non durmir e facer ruído 
pola noite, de recoller todo e 
fregar os cuartos, fomos a visi-
tar o Museo da emigración e o 
do Museo do Contrabando con 
algo de sono; o bo ambiente 
entre todos fixo moito máis 
amena a visita. 
E, coma sempre, cando todos 
nos levábamos de marabilla, 
cada un polo seu lado, todos de 
volta para a casa. 

A convivencia cos de Cuntis, ao principio custou un pou-
co. O primeiro día, cando chegamos a Melgaço, os de 
Curtis andabamos por un lado e os de Cuntis polo outro; 
despois de andar catro quilómetros polo monte fomos 
xogar ao fútbol. Había dous equipos, un masculino e ou-
tro feminino. Aí houbo algún que outro pique entre uns e 
outros. 
Cando chegamos ao albergue xa nos fomos integrando 
un pouco máis uns cos outros, e antes de cear xuntámo-
nos todos na habitación das rapazas de Curtis porque era 
a única que tiña terraza e colliamos todos. Estivemos 
xogando e de aí xa saíu moi boa amizade entre todos . 
Pola noite, ás doce, todos para a cama, aínda que durmir, 

Quedounos moi boa amizade con eles. 
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ARTE GALEGA CONTEMPORÁNEA: ALEJANDRO CARRO 

ARREDOR DE 

pintor novo que-
re comezar, po-
las datas en que 
se inicia Carro. 
 
A pintura de Ale-
jandro Carro está 
cargada de mis-
terio. Combina 
expresións infor-
malistas con 
imaxes concre-
tas, que inscribe 
neses ámbitos irreais e as ave-
llenta, de maneira que todo se-
mella abandonado e degradado 
polo paso do tempo. Todo é 
posible nesta arte de elabora-
ción minuciosa, de gran habili-
dade manual que non contra-
rrestra unha enorme creativida-
de. En Alejandro Carro hai un 
talento plástico refreado por 
unha intelixencia sutil, moi 
atenta a tódalas correntes esté-
ticas do seu tempo, das que 
absorbe aquelas tendencias que 

máis se identi-
fican coa súa 
sensibi l idade 
para facelas 
súas. Co paso 
dos anos este 
modo de tra-
ballar no que 

se inscribe a pintura de Carro 
foi gañando en complexidade, 
facendo o seu discurso moito 
máis matizado e rico. Así, o que 
en principio eran cadros bas-
tante simples nos que se des-
envolvía fundamentalmente un 
asunto moi concreto, termina-
ron por ser pinturas nas que se 
acumula a información ben va-
riada. O pintor aínda novo, é xa 
un pintor maduro porque ó seu 
camiño o levou a uns resulta-
dos sólidos e fixo da experien-
cia, o seu método, o cal, unido 
ó seu bo facer, parece garantir 
un fructífero futuro. 
 
As súas mostras colectivas e 
individuais sucédense en dife-
rentes cidades de Galicia, e sal-

ta a Madrid, Marbella e outras 
localidades. No ano 1990 logo 
de rematar os seus estudos en 
Bilbao, participa na exposición 
itinerante, por Galicia e Astu-
rias, "Xuventude 90", organiza-
da pola Xunta de Galicia, na cal 
tamén é premiado. 
 
En 1998 a súa obra exhíbese en 
Nova York, en diferentes ámbi-
tos públicos e universitarios. A 
Casa de Galicia, en Madrid, 
acolle unha mostra individual 
deste artista. 
 
O pintor asegura que se sente a 
gusto na docencia e considera 
que a linguaxe que desenvol-
veu xa entrou nunha fase de 
madurez e equilibrio. 
 
Este é un exemplo da pintura 
de Alejandro Carro, exposto en 
Nova York. 

O pintor Alejandro Carro naceu 
en Lugo en 1964. Pola com-
plexidade e perfección formal 
da súa obra, é un dos novos 
valores galegos máis notables 
da pintura galega. 
 
Cursou a carreira de Belas Ar-
tes na facultade de Bilbao, no 
País Vasco, onde a concluíu en 
1990 especializándose en pin-
tura e arquitectura. Inmediata-
mente ingresou como profesor 
na Escola de artes aplicadas e 
oficios artísticos "Antón Failde" 
de Ourense e máis tarde na Pa-
blo Picasso da Coruña. Dende 
que rematou os seus estudos 
en Bilbao, Lugo volveu ser o 
escenario das súas vivencias 
cotiás. Empeza así, na súa pro-
pia terra, o seu particular cami-
ño de artista e como profesor 
de volume e coiro na Escola 
superior de arte e deseño, 
Ramón Falcón da cidade. 
 
Co paso do tempo, o seu facer, 
xa como profesional, levaríao a 
practicar basicamente a pintura 
e moi axiña buscou un camiño 
propio que chegara ata a data. 
Entón, a súa formación e expe-
riencia fanlle valorar as posibili-
dades das dúas grandes vías 
polas que discorreu o quefacer 
dos pintores nas últimas déca-
das: tanto o que achegou ó 
século XX a abstracción, como 
a posición figurativa, poden ser 
un patrimonio común, cando un 

ANDREA 
MORANDEIRA 
GARCÍA 
2ºBAC.B 

Serie evocaciones 
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NOME: Amancio 
APELIDO: Prada 
PROFESIÓN: Cantautor 
DATA DE NACEMENTO: 1949 
LUGAR DE NACEMENTO: O Bierzo 
(León) 
 
DISCOGRAFÍA 
Vida e morte (1974) 
Rosalía de Castro (1975) 
Caravel de caraveles (1976) 
Lelia Doura (1977) 
Cántico espiritual (1977) 
Canciones de amor y celda (1979) 
Canciones y solilóquios (1983) con 
poemas de Agustín García Calvo 
De la mano del aire (1984) 
Dulce vino de olvido (1985) 
Sonetos del amor oscuro (1986) de 
Fernando García Lorca 

Canta a Galicia (1986) 
A dama e o cabaleiro (1987) 
Navegando la noche (1988) 
Trovadores, místicos y románticos (1991) 
Cántico espiritual (1991) 
Emboscados (1994) 
Rosas a Rosalía (1997) 
Tres poetas en el círculo (1998) 
Cántico espiritual (1998) Edición internacional 
De mar e terra (1999) 
Escrito está (2001) 
Canciones del alma (2002) 
Sonetos y canciones de Federico García Lorca (2004) as tres 
últimas pezas homenaxean a Paco Ibañez 
Hasta otro día, Chicho (2005) adicado a Chicho Garía Ferlo-
sio 
Rosalía siempre (2005) 
Huellas de Salamanca (2005) 
Zamora (2006) 
Concierto de amor vivo (2007) 
Vida de artista (2007) cancións de Leo Ferré 
 
Premios: 
Medalla IV Centenario de San Juan da Cruz (1991) 
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2001) 
Premio Sarmienta (2006) 

Cando nos referimos á intensa 
vida dun dos cantautores máis 
importantes  de Ga l i c ia 
(Amancio Prada) atopamos 
moito no que reparar, como os 
seus estudos de Socioloxía na 
Universidade de Sorbona en 
París ou os cursos de guitarra e 
composición impartidos por Mi-
chel Puig e Silos Manso. 
Polo tanto, podemos dicir que o 
comezo da carreira musical de 
Amancio é na capital francesa, 
onde se estrea xunto con Geor-
ges Brassens. 
Alí crea o seu primeiro disco, 
Vida e morte, no ano 
1974.Logo, a continuación da 
súa discografía xa é realizada 
en España. 
Este leonés con raíces galegas 
caracterízase, segundo o perió-
dico New York Times, por unha 
flexibilidade no timbre, unha 
capacidade dramática en esce-
na, unha maneira especial de 

ser rigoroso no seu traballo e 
unha insólita orientación artísti-
ca.Outra característica é que 
sempre presenta, nas súas ac-
tuacións, algunha versión musi-
cada de poemas de Rosalía de 
Castro. A súa devoción pola au-
tora galega está presente no 
traballo en Rosas a Rosalía. Son 
moi coñecidas as súas versións 
de Adiós ríos , adiós fontes, 
Campanas de Bastabales, Ne-
gra sombra, etc 
Hai que mencionar tamén que 
moitas das súas cancións to-
man as súas letras de poemas 
de Federico García Lorca, Álva-
ro Cunqueiro, Chicho Sánchez 
Ferlosio e Agustín García Calvo. 

E por último debe de resaltarse, 
tamén, que ten gravacións en 
vivo e directo realizadas duran-
te concertos, como por exem-
plo no Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. 
Pero o máis importante e o que 
se debe destacar de este artista 
é a súa gana de traballar e a 
súa capacidade para levar polo 
mundo a nosa cultura, e dentro 
dela os nosos poemas ou a lin-
gua. Así que todo isto podería-
se resumir do seguinte xeito: é 
un home que foi quen de cre-
ar... 

AMANCIO PRADA 

ARREDOR DE 

Rocío López 
Sánchez 
4ºESO A 
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tos pola súa carreira como es-
critor, ceramista e intelectual 
galego. Algunhas destas son: 

•Pedrón de Ouro 1976 
•Medalla de Ouro da cidade de 
Santiago de Compostela; reci-
bida no ano 1988. 
•Doutor Honoris Causa, polas 
Facultades de Bioloxía e Histo-
ria o Ate da Universidade de 
Santiago de Compostela en 
1992. 
•Fillo Predilecto desta mesma 
cidade no ano 1998. 
•Arquitecto Honorífico do Co-
lexio de Arquitectos de Galicia 
2001. 
•Medalla ao Traballo, 2001. 
•Premio das Artes e das Letras 
de Galicia 2003 
•Medalla de Ouro de Galicia en 
2007. 

 
Cerámicas do Castro, Museo 
Carlos Maside, Ediciós do 
Castro, … 
A Fábrica de Cerámica do Cas-
tro iniciou as súas actividades 
en 1949. En 1952 tan só tiña 
arredor de cen traballadores, 
pero a partir do ano 1955 xa se 
estaba expandido polo territorio 
de Arxentina. Foi neste país on-
de se abriu a Fábrica de Porce-
lanas A Magdalena, empresa 
que se fecharía trinta anos des-
pois. 
Das conversas entre persoeiros 

ilustres como Luís Seoane, Ra-
fael Dieste, Lorenzo Varela, 
Núñez Búa, Blanco-Amor, Artu-
ro Cuadrado, Antonio Baltar ou 
Alberto Vilanova, en 1963 créa-
se o Laboratoio de Formas. Díaz 
Pardo explicou moitas veces 
como a partir deste Laboratorio 
xurdiron diversas actividades e 
institucións co fin de recuperar 
a memoria histórica de Galicia: 
Edicións do Castro, Museo de 
Arte Contemporánea Carlos Ma-
side, recuperación de sargade-
los... 
Hoxe en día, Sargadelos ten 
cinco galerías no estranxeiro: 
en Milán, Barcelona, Madrid, 
Sevilla e Oporto e varias en Ga-
licia: Cervo, O Castro de Sao-
moedo, Santiago de Composte-
la, O Barco de Valdeorras, Ou-
rense, Ferrol, Lugo, Vigo, Mon-
forte de Lemos, O Grove, Pon-
tevedra e A Estrada... 
O intelectual galego sostén a 
preservación dos fondos do La-
boratorio de Formas, pero en 
2004 foi apartado do Grupo 
Sargadelos. 
Agora, a Xunta pretende facer-
se cargo do Laboratorio de Sar-
gadelos para preservalo e crea-
rase unha fundación que se 
chamará Seminario de Estudos 
Galegos, no que se quería in-
cluír o nome de Isaac Díaz Par-
do, pero por desexo del mes-
mo, isto non foi levado a cabo, 
xa que lle parece que os perso-

ARREDOR DE 

ISAAC DÍAZ PARDO 

Biografía 
Isaac Díaz Pardo naceu na Casa 
da Tumbona, na rúa das Hortas 
da cidade de Santiago de Com-
postela, o 22 de agosto de 
1920. Era fillo do pintor Camilo 
Díaz Baliño. Na súa casa tiñan 
lugar diversas xuntanzas rela-
cionadas coas Irmandades da 
Fala e por este motivo puido 
coñecer a ilustres personaxes 
galegos como Castelao, Vicente 
Risco, Xosé Siva, Otero Pedra-
yo, Blanco Amor... 
No ano 1936, a comezos da 
Guerra Civil española, asasina-
ron a seu pai o que ocasionou 
que Isaac se tivera que agochar 
durante un tempo. Tempo des-
pois consegue unha beca da 
Diputación Provincial coruñesa 
que lle permitiu comezar os es-
tudos de Belas Artes na Acade-
mia de San Fernando, na cidade 
de Madrid, e comeza a visitar o 
Museo do Prado para tomar no-
tas e facer as súas pinturas. A 
partir de aquí, Isaac obtivo nu-
merosas becas que soubo apro-
veitar con grande éxito para 
formarse máis no mundo das 
Artes. 
En 1942 comezou a traballar 
como profesor auxiliar de de-
buxo na escola de Belas Artes 
de San Jordi de Barcelona. Nes-
te lugar comeza a facer exposi-
cións tanto en España como en 
Europa e noutros continentes. 
No ano 1945 casou coa coruñe-
sa Carmen Arias Montero, que 
tamén cursara estudos na Aca-
demia de San Fernando. 
Ademais de profesor, pintor e 
ceramista, Isaac Díaz Pardo 
tamén realizou algunhas escul-
turas e escribiu numerosos li-
bros de ensaio, teatro e crítica 
xunto con persoeiros ilustres 
como Luis Seoane e Celso Emi-
lio Ferreiro. Na actualidade, co-
labora cos seus artigos no 
xornal La Voz de Galicia. 
Distincións a Isaac Díaz Par-
do 
Isaac Díaz Pardo recibiu nume-
rosos premios e recoñecemen-

Fotografía do mural Figuras sentadas realizado por Luís Seoane en 1968 para a 
fábrica de Porcelana do Castro (Sada). 
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eiros que crearon as cerámicas 
do Castro e de Sargadelos foron 
varios e non el só. 
Este ilustre artista, realizou 
unha escultura da pintora María 

sas obras. Sobranceamos: 

• O misterio das badaladas. 
• Cun ollo aberto e outro 

sen cerrar. 
• A chave das noces. 
• Cando petan na porta po-

la noite. 
• O pazo baleiro. 
• Breogán. 
• O home que inventou 

unha maneira de andar. 
• Catro cartas. 
• Nube de neve. 
• Os ollos de Ramón. 
• Bolboretas. 
• O libro das viaxes imaxi-

narias. 
 

Premios recibidos 

Entre os galardóns que lle 
foron outorgados a Xabier 
Docampo, podemos mencio-
nar os seguintes: 

•Premio Feira do Libro de A 
Coruña, 1989, polo 
conxunto da súa obra na-
rrativa. 
•Premio Emilia Pardo 
Bazán, do Ministerio de 
Educación. 
•Premio Rañolas 1994 á 
mellor obra de Literatura 

da Asociación do Libro infantil 
e Xuvenil do Galicia (GALIX) 
de 2004. 
•Premio The White Ravens 
2005 da Jugendbibliothek de 
Munich. 
•Premio Antón Losada Dié-
guez. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
http://xabier-docampo.net/ 
http://www.filix.org/ranholas/
xabier.html 

Diccionario Enciclopédico Gale-
go Universal 

ARREDOR DE 

Antonia Dans, que se atopa no 
centro de usos múltiples do 
Concello de Curtis. 
Para rematarmos podemos des-
cribir a Isaac Díaz Pardo como 

un intelectual galeguista, escri-
tor, ceramista, pintor e escultor, 
que a pesar da súa fama, segue 
traballando pola súa terra: Ga-
licia. 

XABIER P. DOCAMPO 

Biografía 
Xabier Puente Docampo naceu 

en Rábade, na provincia de Lugo, 
o 5 de abril de 1946. Mestre, es-
critor, contacontos, actor de tea-
tro, renovador da nosa literatura 
infantil e xuvenil... A súa tarefa 
pedagóxica intégrase na chamada 
Nova Escola Galega. Participou na 
creación de Gálix (Asociación Ga-
lega do Libro Infantil e Xuvenil), 
asociación esta da que foi presi-
dente . Tamén formou parte do 
Consello de Redacción da Revista 
Galega de Educación. Actualmen-
te colabora os martes no progra-
ma da Radio Galega Un día por 
diante con un comentario litera-
rio. 

Obras 

Xabier Docampo escribiu numero-

Infantil e Xuvenil 
en Galicia. 
•Premio Nacional 
de Literatura In-
fantil e Xuvenil 
1995. 
•Premio Honourl 
List IBBY 1996. 
•Premio The 
White Ravens 
1997 da Jugend-
bibliothek de Mu-
nich. 
•Premio Lecturas 

Nuria Bello Barral 
1º ESO A 
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Nos anos trinta participou na 
fundación na célula comunista 
de Curtis, xusto co doutor Ma-
nuel Calvelo López, a muller 
deste, Isabel Ríos Lazcano, e a 
súa propia esposa, María Pérez 
Mellid, que traballa no negocio-
vivenda da familia de Isabel 
Ríos. 
Foucellas participa na requisa 
de armas e dinamitas a xentes 
de dereitas e na visita ós labre-
gos da comarca co fin de con-
vencelos para que se concen-
tren ante os acontecementos 
do xullo de 1936. Tamén for-
mou parte dunha columna que 
saíu desde Curtis cara á cidade 
da Coruña para enfrontarse ós 
militares sublevados contra a 
República. Ao anoitecer chega-
ron á Ponte da Peaxe da Coru-
ña e foron advertidos de que a 
capital provincial fora tomada 
polas forzas sublevadas polo 
que decidiron regresar a Curtis. 
O 23 de xullo entran en Curtis 
varios camións cun continxente 
de tropas do exército da Garda 
Civil, por iso números veciños 
que apoiaban a República botá-
ronse ó monte por temor as 
posibles represalias das forzas 
franquistas, entre eses veciños 
atopábase Foucellas. 
Nos primeiros anos os escapa-
dos viviron no monte coa axuda 
dos veciños que lles proporcio-
naban comida e, nalgúns casos, 
acubillo. Co paso do tempo au-
mentou o medo entre os veci-
ños diminuíndo así a axuda que 
lles prestaban e obrigándoos a 
cometer pequenos asaltos para 
poder sobrevivir. 
O novo goberno emitiu bandos 
cos nomes dos prófugos por 
non acudir ó chamamento a 
filas, entre eles estaba Fouce-
llas. 
A principios de 1945 Foucellas 
estaba incorporado e subordi-
nado definitivamente á discipli-

BENIGNO ANDRADE GARCÍA “FOUCELLAS” 

Benigno Andrade García 
“Foucellas”, o máis lendario e 
popular dos guerrilleiros anti-
franquistas galegos, naceu o 22 
de outubro de 1908 na aldea de 
As Foucellas (Cabrui-Mesía). 
Fillo de Andrés Andrade Lata e 
de Francisca García Paz, tiña 
unha irmá chamada Consuelo 
ademais dun medio irmán cha-
mado José Couceiro García. Es-
tivo casado con María Pérez 
Mellid, de orixe arxentina. Este 
matrimonio tivo dous fillos cha-
mados Josefa e Sergio. Fóra do 
matrimonio Benigno tivo outros 
dous fillos, Benigno e Carmen, 
que se criaron con María Novo 
García (curmá de Foucellas). 
Crese que ademais destes catro 
recoñecidos tivo outros fillos 
que non chegou a recoñecer. 
Benigno Andrade era un home 
de 1,67m de altura, pelo negro, 
ollos castaños, barba cerrada e 

INVESTIGACIÓN 

na da guerrilla antifranquista 
galega, vinculación que creu 
que era a súa única saída da 
situación de fuxido. 
En 1945 feriuse fortuitamente 
coa súa arma. Foi operado nun 
hospital da Coruña co nome 
suposto de “Juan Fernández”, 
pasando a recuperarse durante 
meses nunha casa da cidade. 
Durante a súa estadía na Coru-
ña acudiu a ver partidos do De-
portivo en Riazor, do que era 
un gran seareiro, disfrazado de 
crego. 
Foucellas actuou sobre todo nos 
diversos concellos na zona de 
influencia de Curtis. Pero tamén 
na provincia de Pontevedra 
(Lalín e Caldas de Reis), Ría de 
Arousa, Negreira, Teo, ó ser 
designado xefe do Destacamen-
to “Manolito Bello” da V Agru-
pación, protagonizando diver-
sas accións armadas para ten-
tar derrubar a ditadura fran-
quista. Aínda que as forzas re-
presivas o acosaron sen acou-
go, a súa astucia, olfacto, inxe-
nio e valentía axudárono duran-
te moitos anos a salvarse de 
ser capturado, espertando por 
iso a admiración popular e ad-
quirindo unha sona de heroe 
lendario. 
Para as autoridades franquistas 
a súa captura converterase en 
algo obsesivo prometendo ós 
delatores diñeiro, propiedades 
e pasaxes para América. 
Detivérono o 9 de marzo de 
1952, por mor dunha confiden-
cia, cando se estaba lavando no 
río que pasa preto da súa cova-
refuxio para acudir a unha vo-
da. Durante a súa detención 
Foucellas recibiu disparos nas 
extremidades, un deles provo-
coulle a rotura dun óso da per-
na. Tamén resultaron feridos 
por arma de fogo varios gardas 
civís, disparos que se lle atri-
buíron a Foucellas, pero que 
nese momento estaba comple-
tamente desarmado. Durante o 
tempo que estivo detido no 
Cuartel da Garda Civil en Be-

Sandra Caínzos 
Amil,  Dakota 
Carreira Núñez,  
Raquel Sánchez 
Corral 
2º BACH A-B 

cara alongada. Aínda que Garda 
Civil dixo que era un home cul-
to a realidade é que case non 
sabia ler nin escribir. 
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tanzos foi torturado. Despois foi 
trasladado ó cárcere da Coruña 
onde o 7 de agosto de 1952 foi 
executado no garrote vil. Os 
seus restos mortais repousan 
no cemiterio de San Amaro (A 
Coruña) nunha fosa común. 
A única fotografía que se con-
serva de Foucellas é a que un 
garda do cárcere da Coruña en-
tregou á súa filla. 
Foucellas foi un dos moitos 
fuxidos nos primeiros días do 
alzamento militar en Galiza. Ó 
pouco tempo de estar no monte 
xa entrara na lenda. Tamén foi 
un dos últimos guerrilleiros an-
tifranquistas que operaron co-
mo tal, aínda que nos dous últi-
mos anos da súa vida actuou 
máis como fuxido que como 
guerrilleiro. Ó aumentar a súa 
fama aumentaba tamén o peri-
go que sobre el roldaba cons-
tantemente. Acosado sen des-
canso volveuse cruel coas súas 
vítimas. Foron varias as mortes 
que as autoridades franquistas 
lle adxudicaron, noutras non foi 
posible probar a súa participa-
ción. Moitos aproveitaron a súa 
fama e adxudicáronlle a pater-
nidade de atentados e axustiza-
mentos non cometidos por el. 
Durante os dezaseis anos que 
pasou no monte viu morrer a 
moitos dos seus compañeiros ó 
seu lado ou executados por pe-
lotóns de fusilamento ou a ga-
rrote vil, isto fíxolle ser cada 
día máis despiadado cos seus 
inimigos e máis desconfiado cos 
seus amigos. Esta desconfianza 
salvouno en varias ocasións de 
morrer a mans da Garda Civil 
que se apoiaba en confidencias 
e declaracións de xentes que 
formaban parte da infraestrutu-
ra de apoio ós guerrilleiros na 
zona rural. Fortemente indivi-
dualista mantivo varios proble-
mas de indisciplina cos seus 
propios xefes e compañeiros. 
O mito deste home foise crean-
do a través de afirmacións non 
comprobadas, que levaron a 
Foucellas a ser temido e consi-
derado o malvado do monte 
nos pobos de Galiza. En toda 
esta historia está presente en 
gran medida o interese das au-

ACTO CONMEMORATIVO 
DE FOUCELLAS 

Nesta humilde casa da aldea de 
As Foucellas (Cabrui-Mesía) na-

O día 23 de outubro do 2008 
celebrouse en Curtis un acto 
para conmemorar o centenario 
do nacemento do guerrilleiro 
antifranquista Foucellas. A este 
acto acudiron Emilio Grandío, 
historiador da Universidade de 
Santiago de Compostela, Pepi-
ña Andrade, filla de Foucellas e 
María, Francisco Martínez-López 
“Quico”, guerrilleiro do Bierzo 
que foi compañeiro de Foucellas 
e exiliado en Francia para evitar 
a condena a morte, e Mero 
Iglesias, profesor de historia do 
Instituto de Xanceda. 
Este acto centrouse na historia 
de Foucellas, sendo Emilio 
Grandío e Mero Iglesias as per-
soas que contaron a vida de 
Foucellas e dos seus compañei-
ros da guerrilla. 

Nesta casa situada preto da es-
tación de Curtis estaba a tenda-
fonda familiar do “Aragonés”, o 
pai de Isabel Ríos Lazcano 
(Curtis, 1907 - Madrid, 1997). 
Nela viviu co seu marido o dou-
tor Manuel Calvelo López 
(executado en Compostela en 
1936). 
Aquí traballou nos anos trinta 
María Pérez Mellid, esposa de 
Foucellas, colaboradora da gue-
rrilla antifranquista. Benigno 

A n d r a d e  G a r c í a 
“Foucellas” e María Pérez 
Mellid achegáranse á polí-
tica por mor da influencia 
sobre eles de Isabel Ríos 
e Manuel Calvelo. Nesta 
casa refuxiouse en varias 
ocasións cando andaba 
fuxido Foucellas, o máis 
famoso dos guerrilleiros 
antifranquistas galegos. 

CASA NATAL DE  
FOUCELLAS 

CASA DE ISABEL RÍOS 

ceu o 22 de outubro de 1908 
Benigno Andrade García 
“Foucellas” (1908-1952) o máis 
emblemático e popular dos 
guerrilleiros antifranquistas ga-
legos. A propaganda da ditadu-
ra sempre tentou borrar a súa 
lenda de heroe da resistencia 
antifranquista. Porén, o nome 
de Foucellas chegou a ser sinó-
nimo de guerrilleiro en case to-
da Galiza, sendo coñecidos po-
pularmente todos eles coa de-
nominación de “os foucellas”. 
Para desenvolver a súa activi-
dade opositora ó réxime fran-
quista durante tantos anos con-
tou co apoio de números enla-
ces e de persoas anónimas de 
diversos concellos da zona. 

toridades franquistas en asig-
nar todas as autorías das sabo-
taxes e axustizamentos a un só 
home, polo menos en canto a 
quen lideraba as partidas, para 
ocultar así que no monte había 
unha organización, máis ou 
menos militar e numerosa, que 
loitaba contra a ditadura fran-
quista que desexaba aparentar 
unha estabilidade e solidez in-
maculadas ante os países de-
mocráticos occidentais. 
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CASA DE MARÍA PÉREZ MELLID 

María Pérez Mellid, que foi a 
esposa de “Foucellas”, viviu 
nesta casa que se atopa en es-
tado ruinoso da chamada Aldea 
Vella ou Bodeus, coñecido como 
o “barrio rojo” de Curtis. Tivo 
dous fillos con Foucellas: Josefa 
e Sergio. 
Esta heroica muller actuou co-
mo enlace da guerrilla, tendo á 
vez que atender á familia du-
rante os anos nos que o marido 
se encontraba no monte. 

COVA-REFUXIO DA COSTA 

Debaixo desta leira do lugar de 
A Costa (A Regueira-Oza dos 
Ríos) situábase a cova-refuxio, 
construída con táboas e disimu-
lada co céspede que a cubría, 
na que se refuxiou desde 1948 
Foucellas. 
Nos solpor do 9 de marzo de 
1952, ó se dirixir a lavarse ó río 
Mendo, foi arrodeado por forzas 
da Garda Civil, tiroteado e deti-
do. Sospeitouse sempre dunha 
delación. 

CUARTEL DA GARDA CIVIL 
DE BETANZOS 

Neste edificio estaba en 1952 o 
cuartel da Garda Civil de Betan-
zos. 

O 9 de marzo de 1952, o día da 
detención de Foucellas foi tras-
ladado aquí nun estado la-
mentábel. No cuartel tivérono 
ata o día 24 do mesmo mes, 

CÁRCERE PROVINCIAL DA 
CORUÑA 

Foucellas estivo neste cárcere 
desde o 24 de marzo de 1952, 
onde estivo incomunicado ata o 
día 5 de abril, o 7 de agosto de 
1952 foi executado no garrote 
vil a primeira hora. 
O Museo Militar da Coruña é 
unha visita obrigada para os 
que busquen as pegadas da 
traxectoria do guerrilleiro, nel 
gárdase o mosquetón que lle 
confiscaron a Foucellas no mo-
mento da súa detención. 

OS LUGARES DE ONDE VIMOS:  OUJDA, CESURAS E CURTIS 

¡Ola a todo o mundo!  
Somos FADUA ZERGUIT e SALIMA 
ZERGUIT de 1º ESO-B e RUBÉN CA-
RAMÉS MANTEIGA e DAVID SUÁREZ 
GARCÍA de 2º ESO-A. 
Queremos que coñezades algo máis 
sobre o lugar onde nacemos: OUJDA 
en Marrocos, CASTRODEARES, no con-
cello de Cesuras e CURTIS. 
No traballo que fixemos na aula de 
apoio, que está exposto no primeiro 

andar do Instituto, ensinámosvos cousas sobre as nosas 
vilas e tamén poderedes ver algunhas fotos. 

¡Traballamos moito!, por iso esperamos que vos guste. 

someténdoo en todo a este 
tempo a uns despiadados inter-
rogatorios. 
Benigno cos dous brazos inutili-
zados, presentaba o día da súa 
captura a seguintes lesións: 
“ferida por arma de fogo con 
burato de entrada e saída a ni-
vel do cóbado esquerdo, outra 
do mesmo tipo no papo da per-
na esquerda, outra das mes-
mas características que as an-
teriores no antebrazo dereito, 
con burato de entrada na 
rexión radia e saída sobre o 
borde cubital, a nivel do xeonllo 
dereito existían tres feridas 
tamén por arma de fogo situa-
das dúas delas na cara anterior 
e unha na cara posterior, tendo 
producido fractura do fémur 
dereito no seu terzo inferior”. 
O xuíz instrutor da causa non 
se presentou perante o detido 
ata seis días despois. 

Foucellas era un dos últimos 
guerrilleiros antifranquistas que 
quedaban nos montes galegos. 
Convertérase nunha lenda para 
o pobo e nunha obsesión para 
as forzas represivas franquis-
tas. 
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OUJDA 
 
Oujda é unha cidade do leste 
de Marrocos cunha poboación 
de medio millón de habitantes, 
que se atopa a uns quince 
quilómetros ao oeste da fron-
teira con Alxeria e a uns 60 
quilómetros ao sur do Mar Me-
diterráneo. É a capital da 
Rexión Oriental marroquí e ci-
dade de nacemento do presi-
dente de Alxeria Abdelaziz Bou-
teflika. 
 
Oujda ten un aeroporto que re-
cibe numerosos voos interna-
cionais procedentes, na súa 
maior parte, de Europa. 
 
É sede da Universidade Mo-
hammed I, unha universidade 
adicada a tecnoloxía na que se 
ensina en francés, inglés e ára-
be. 
O plato típico é o karan, prepa-
rado con garavanzos e acompa-
ñado con barida, bebida prepa-
rada a partir de zume concen-
trado da laranxa ou limón. A 
cidade conta cun mercado de 
varios quilómetros que abre a 
diario. 
Hai dous estadios de fútbol e 
un equipo local deste deporte. 
No verán organízase un festival 
de música no que participan 
artistas nacionais e internacio-
nais, publicitado como o maior 

OUJDA 
 

[ ] إست وف[مدينة من ال ] أوجدا

أّن , الّسكان مليون ساآنات] منس[مغرب مع 

إلى حوالي خمسة عشر آيلومترات إلى ال 

 60غرب الحافة مع جزائر وإلى حوالي 

آيلومترات إلى الجنوب من البحث 

مدينة مغربّية والدة من الرئيس ]. مديتّرنن[

الرأس مال من ] بووتفليكا] [أبدلزيز[جزائر 

.المنطقة شرقّية  

 

[ يتلّقى مطار أّن يستلم ] أوجدا

في ], إينترنأيشنل فليغت[يتعّدد يتكّون 

.من أوروبا, األغلب  

 

و مضيفة من الجامعة محّمد 

جامعة يكّرر إلى تكنولوجيا في أّي هو ], إي[

اللغة االنجليزية و , يكون علمت في فرنسّية

].أرب[  

يعطي اللوحة نموذجّية أنت أراد 

ويرافق مع ] بس-شك[يعّد مع ], آرن[

يشرب يعّد من يرّآز عصير إلى ], بريدا[

-سوب[يعّد المدينة على . برتقالة أو ليمون

من عّدة آيلومترات أّن يفتح إلى ] ميت

.جريدة  

هناك اثنان مراحل الكرة قدم وتجهيز محّلية 
في فصل صيف مهرجان . من هذا رياضة

اللون موسيقى في أّن ب احتفل وطنّية 
مثل العظيمة ] بوبليستدو, [ويساهم فّنان دولّية

.واحدة من آّل إفريقيا  
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CONCELLO DE CESURAS 
 
SITUACIÓN: 
O concello de Cesuras atópase no 
interior da provincia de A Coruña, ó 
sur de Betanzos. 
Limita ó norte cos concellos de Abe-
gondo e Oza dos Ríos, ó sur con 
Mesía, Curtis e Oza dos Ríos polo 
leste e Abegondo e Mesía polo oes-
te. 
Cesuras está a 32 kms. de A Coru-
ña , vinte dos cales pódense reco-
rrer pola Autovía A – 6, tamén pola 
C- 540 que vai de Betanzos a Lalín 
por Melide. Unha serie de estreitas 
pistas comunican as diversas parro-
quias e aldeas. 
Tamén se pode chegar por tren, po-
la vía férrea que une A Coruña e 
Lugo. 
 
PARROQUIAS: 
Exténdese o concello por 79,4 quiló-
metros cadrados, distribuidos en 
trece parroquias: Filgueira de Ba-
rranca, Borrifáns, Bragade, Carres, 
Cutián, Dordaño, Figueredo, Loureda, 
Mandaio, Paderne, Santaia de Probaos, 
Filgueira de Traba e Trasanquelos 
(nesta parroquia está situado o lugar de 
Castrodeares). Estas parroquias acollen 
a unha poboación total próxima ós 2700 
habitantes. 
Trasanquelos é visitado por moitos pes-
cadores en temporada de pesca que re-
corren as ribeiras dos ríos Mendo e Car-
nes. 
 
XEOGRAFÍA: 
O relevo do municipio é accidenta-
do. 
Os ríos principais que o atravesan 
son o Mendo e o Mero, ademais de 
moitos regueiros e regatos. 
Existen numerosas fontes en todo o 
territorio. 
Este concello é fundamentalmente 
agrícola e gandeiro. Máis do 70% da 
poboación ocúpase nestas activida-
des. 
 
HISTORIA: 
En Cesuras pódense atopar restos 
de hai moitos anos, por exemplo, da 
época castrexa. 
O seu Museo Etnográfico, antiga 
Casa do Concello, relaciona o seu 
proxecto de futuro coas súas raíces. 
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piñeiros. 
HISTORIA: 
O feito histórico que máis rele-
vancia tivo foi o paso da liña 
férrea Palencia – A Coruña que 
inagurou Alfonso XII no ano 
1883. Durante moito tempo, e 
cun enlace que se facía por es-
trada con Santiago, este foi un 
dos poucos puntos para chegar 
a Castela desde a cidade xaco-
bea. Foi, sen dúbida, un gran 
factor para o desenvolvemento 
e o auxe económico da comar-
ca, e deste municipio, nesta 
época. 
FEIRAS E FESTAS: 
Celébranse feiras tradicionais. 

•en Curtis os días 9 e 23 de 
cada mes, no campo do 
mercado comarcal. 
•en Teixeiro os días 5 e 18 
de cada mes, na praza do 
concello. 

Nelas pódense atopar postos de 
todo tipo, desde os de roupa e 
alimentos ata cesteiros e ar-
tesáns. 
FESTAS: 
Temos unha serie de feiras que 
atraen a gran número de visi-
tantes de toda a comarca. Unha 
delas é a feira da nabiza e do 
queixo, que se celebra no recin-
to feiral de Curtis en decembro. 

que se vai rompendo canto 
máis cara ó leste nos situemos, 
debido a que nesta zona se ato-
pa a Serra da Cova da Serpe. 
Hai moitos ríos: os regueiros 
que nacen ó pé da Serra da Co-
va da Serpe e nas terras do 
centro dan lugar ó río Mandeo e 
o Deo; as augas do sur van ós 
afluentes do río Tambre e na 
parte máis oriental do concello 
está o río Mendo. 
A súa paisaxe e vexetación é de 
pequenos prados cercados por 
valos, que serven para pacer as 
vacas. Tamén hai eucaliptos e 

CONCELLO DE  CURTIS 
(CURTIS E TEIXEIRO) 

 
SITUACIÓN: 
O concello de Curtis atópase no 
centro de Galicia e forma parte 
da comarca de Betanzos. 
O municipio limita ó norte cos 
concellos de Oza dos Ríos e 
Aranga, ó leste co concello de 
Guitiriz (Lugo), ó sur con So-
brado e Vilasantar, e ó oeste 
con Mesía e Cesuras. 
Curtis está a 51 kms. de A Co-
ruña e Santiago e a 61 kms. de 
Lugo. A autovía A-6 e a N-VI 
pasan preto do concello e a N-
634 o cruza e comunícanos con 
Santiago. 
O concello é atravesado pola 
liña ferroviaria que pasa por 
Monforte e que une A Coruña e 
Ferrol con Madrid, tendo esta-
cións en Curtis e en Teixeiro. 
PARROQUIAS: 
Exténdese o concello por 117,5 
quilómetros cadrados, distribuí-
dos en catro parroquias: Santa 
María de Fisteus, Santa María 
de Foxado, Santa Eulalia de 
Curtis e Santa María de Lour-
des, que acollen a unha poboa-
ción total próxima ós 4.400 
habitantes. A capital municipal 
é Teixeiro. 
XEOGRAFÍA: 
O relevo caracterízase por 
unha extensa superficie chá 

INVESTIGACIÓN 
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o paso dos cabalos dos atacan-
tes. 
Outro aspecto relevante dos 
castro é o traballo do metal. 
Aínda que utilizaban ferro ou 
cobre, sen dúbida o máis rele-
vante foi o ouro, o que se de-
nomina a ourivería castrexa. Os 
torques, os brazaletes, os dia-
demas ou colares son moitas 
das pezas que facían. Ao mes-
mo tempo tamén tallaban a pe-
dra, creando esculturas desti-
nadas á decoración ou simple-
mente como exemplificación de 
guerreiros. 

Outro exemplo de castro próxi-
mo é o de Bandoxa. Situado na 
parroquia de San Martiño de 
Bandoxa no concello de Oza 
dos Ríos. O seu estado actual, 
igual que o de San Xiao, é pési-
mo. Todo o castro está cuberto 
con silvas, toxos e herba que 
impiden ver o castro con facili-
dade. Máis exemplos de castros 
descoidados son o castro de 
Curvín onde non hai ningún re-
sto das vivendas . 

INVESTIGACIÓN 

OS CASTROS 

Santiago Sánchez 
García 1ºBach A 

Para definir con claridade o que 
é un castro, debemos concretar 
o significado dende dúas reali-
dades: unha histórica e outra 
cultural. A primeira fai referen-
cia a moitos lugares de Galicia 
que levan por nome esa verba, 
é dicir, os topónimos. Son 
algúns exemplos Couto do Cas-
tro, Castrelo, Trascastro… 
Tamén poden estar presentes 
nos antropónimos, por exem-
plo, Rosalía de Castro. A segun-
da define un castro como una 
fortaleza, una aldea fortificada 
na que vivían os celtas na pre-
historia. 
Estes lugares tiñan fundamen-
talmente dous tipos de formas: 
circulares e ovaladas. O motivo 
polo que se situaban nun lugar 
ou noutro estaba determinado 
polas condicións económicas e 
estratéxicas; de tal xeito que 
sempre se atopaban en lugares 
nos que a supervivencia fose 
posible a través da pesca e 
gandería fundamentalmente e 
que se puideran defender con 
facilidade en caso de ataque 
(motivo polo que se situaban 
en lugares altos). Algúns destes 
elementos defensivos era o em-
prazamento (que dificultaban a 
entrada ó castro), o foso, as 
murallas ou as pedras fincadas 
que como o seu nome indica 
son pedras rectangulares que 
se colocaban de forma vertical 
no chan e bastante xuntas en-
tre si. O obxectivo era impedir 

Torque 

Escultura 
dun guerrei-
ro. Castro 
de Armeá 
(Ourense). 

Próximo ao concello de Curtis 
está , en Toques, o castro de 
San Xiao. Este castro foi esca-
vado na década dos oitenta por 
un convenio que tiña como 
obxectivo coñecer máis sobre 
esta cultura. Está situado no 
alto do monte da Grela a uns 
628 metros de altitude. Ten 
forma ovalada e unha muralla 
de aproximadamente 6 metros 
de altura e un foso que o pro-
texe. A croa (parte principal e 
máis elevada dun castro que 
conta coas mellores condicións 
de todo o castro) é de 40 por 
60 metros. Na actualidade o 
seu estado é sumamente malo. 
A pesar de que ten unha entra-
da coidada e limpa, o interior 
do castro está totalmente aban-
donado. O terreo no que se 
atopa está adicado a prado e a 
monte, con toxos, xestas, pi-
ñeiros e carballos. As terras cir-
cundantes utilízanse para o cul-
tivo de millo. 

Concello de Oza dos Ríos, onde se ato-
pa o castro de Bandoxa 

Situado na parroquia de Boa-
do, no concello de Mesía 
(limítrofe polo oeste con Cur-
tis) atópase o castro de Boa-
do. A diferencia dos anterior-
mente citados, este consérva-
se en bo estado. Ten unha en-
trada limpa pola que se pode 
entrar con facilidade. O resto 
do castro está libre de toxos 
ou calquera outra mala herba 
que impide a súa visión. É un 
dos poucos castros próximos 
que se atopen en tan boas 
condicións. 

Concello de Mesía. 
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metade dos seus bens, incluíndo 
os fillos. Un día os cidadáns deci-
diron pedir axuda a Hércules que 
retou a Xerión a unha gran pe-
lexa. Hércules derrotouno , ente-
rrouno e levantou un túmulo que 
coroou cun grande facho. Preto 

Gaio Sevio Lupo, arquitecto 
aeminiense lusitano, cum-
prindo a promesa”. Esta ins-
cripción foi obxecto de numero-
sas investigacións. Todos os his-
toriadores e arqueólogos actuais 
están de acordo en que a Torre 
de Hércules é de orixe romana. 
A presenza romana na Coruña é 
moi evidente, non só por termos 
a Torre de Hércules, senón 
tamén polos restos romanos que 
foron atopados e se seguen a 
atopar tanto en terra firme como 
no mar. 

LOITAS POLA PROPIEDADE 
Na Idade Media, a Torre de 
Hércules viuse envolta en moi-
tas loitas pola súa propiedade, 
pasando por diversas mans: o 
Conde de Trava e Trastamara 
( século X), a sede compostelá 
(na época do arcebispo 
Xelmírez), Veremundo ( fillo do 
Conde de Trava) e de novo á sé 
compostelá. 
Neste mesmo período é intere-
sante sinalar un feito relativo á 
Torre de Hércules: a inclusión, 
no 1086, da Torre no mapamundi 
de Beato de Burgo de Osma. 
Neste mapamundi os únicos faros 
que se representan son a Torre 
de Hércules e o Faro de 
Alexandría. 
 
RESTAURACIÓNS DA TORRE 
En 1682 o Duque de Uceda deci-
de restaurar a Torre de Hércu-
les. Construíronse dous torreóns 
como remate superior da Torre, 
co cal durante un certo tempo 
houbo dous farois. 
En 1785, Carlos III crea o Real 
Consulado Marítimo de Galicia, 
encargándolle a restauración da 
Torre de Hércules. Os traballos 
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A TORRE DE HÉRCULES 

Alejandro Espiñeira  
de 4º ESO A 

A Torre de Hércules é unha 
torre coa función de faro situada 
na península da cidade da Coru-
ña, construída polos romanos a 
finais do século I e comezos do 
II.d.c. A súa altura total é de 68 
metros. Ten o privilexio de ser o 
único faro romano e o máis anti-
guo en funcionamento do mundo. 
A primeira mención da Torre de 
Hércules aparece na “Xeografía 
Grecolatina” nos séculos I-II d.c. 
Como edificación, a Torre de 
Hércules é un prodixio arqui-
tectónico que chegou ata os no-
sos días, conservando unha parte 
importante da orixinal constru-
ción romana, como se pode com-
probar nos alicerces do edificio. 
Dión Cassio, que viviu no século 
III, relata a chegada de Xulio 
César a Brigantia 
( Coruña). A uns 10 metros da 
Torre, na plataforma circular ex-
terior e a dirección sur, consér-
vase unha rocha que ten a se-
guinte inscrición: “MARTI AUG 
SACR C SEVIUS LUPUS ARCHI-
TECTUS AEMINIENSES LUSITA-
NUS EX Vº” que significa 
“Consagrada a Marte Augusto. 

finalizaron en 1791, dirixidos por 
Eustaquio Giannini, que restau-
rou os tres pisos recubrindo o 
núcleo antigo con granito e enga-
dindo un novo corpo de sección 
ortogonal de “36 varas” de altura 
para servizo da luz do fa-
ro.Giannini deixou intencionada-
mente como elemento decorativo 
o borde externo da rampa anti-
gua, que podemos apreciar como 
vai ascendendo oblicuamente 
encintando as catro caras da fa-
chada da Torre de Hércules. 
Desde aquela ata os nosos días a 
Torre de Hércules sufriu leves 
modificacións. A última restaura-
ción levouse a cabo a comezos 
dos anos noventa, finalizando os 
traballos en novembro de 1992. 
Poucos días despois o fume pro-
vocado polo accidente dun petro-
leiro fronte a Torre ensuxou a 
súa fachada que tivo que ser lim-
pada de novo. 
 
MITOS 
Hai moitos mitos sobre a Torre 
de Hércules. Un conta que hou-
bo un xigante chamado Xerión, 
rei de Brigantium, que obrigaba 
ós seus cidadáns a entregarlle a 
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deste túmulo fundou unha cidade 
e púxolle de nome Coruña, xa 
que a primeira persoa que che-
gou alí foi unha muller que así se 
chamaba. 
Hai outro mito que relaciona o 
faro cos celtas. Ith, fillo de Bre-
ogán, distinguiu as costas de Ir-
landa dende o alto dunha torre 
en España construída polo seu 
pai, e decidiu viaxar na súa nave 
para conquistar esa lonxana te-
rra. 
 
A TORRE HOXE 
Desde 1946 lévase celebrando o 
Trofeo Teresa Herrera, no que o 
premio é unha reprodución do 
faro feita en prata. É un torneo 

monio da Humanidade e mesmo 
o Real Club Deportivo A Coruña 
decidiu levar nas camisetas da 
próxima tempada un logo no que 
se reflicta a caveira de Xerión, 
que como xa dixemos, foi derro-
tado por Hércules no enclave do 
faro. 
En conclusión, a Torre de 
Hércules ten unha historia moi 
importante e de gran valor, 
tamén acompañada de numero-
sos mitos. Iso fai dela un monu-
mento histórico que todos nós 
debemos respectar e conservar. 
Agardamos que este traballo con-
tribuíse dalgunha maneira a que 
coñezamos e valoremos un pouco 
mellor a riqueza do noso patri-
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estival moi importante en Espa-
ña. Este ano celebrouse a LXIII 
edición do torneo, na que o ga-
ñador foi o Deportivo da Coruña. 
Tamén o salón do cómic, que vai 
pola oitava edición, Viñetas des-
de o Atlántico, inclúe á Torre de 
Hércules na súa iconografía. 
A guerra civil e moitos acontece-
mentos vividos nas inmediacións 
da torre foron recollidos polo es-
critor Manolo Rivas e plasmados 
na súa novela O lapis do carpin-
teiro. Posteriormente foi levada o 
cine por Antón Reixa na película 
do mesmo nome, gravada no 
cárcere da Coruña ( situada ao 
lado da torre) e na súa contorna. 
Na actualidade aspira a ser Patri-

QUEINAGA – ARZÚA ULLOA 

Lucía Espiñeira Díaz e Laura Pérez Abad 
2º Bach. B 

Como seguramente todos e todas 
sabedes hai unha denominación 
de orixe de queixos moi vencella-
da á nosa zona; é a de Arzúa-
Ulloa. Nós imos falar dese 
queixo, pero tomando como refe-
rente Queinaga, unha queixería 
do concello de Curtis. 
Como curiosidade podemos dicir 
que o nome de Queinaga provén 
de Queixo Natural Galego. 
Queinaga é unha empresa que se 
dedica á compra de leite nas di-
ferentes explotacións da zona 
para posteriormente convertelo 
en queixo, destinado á venda ó 
público. 
Esta empresa conta cun número 
de 12 empregados, dos cales 
algúns traballan na fabricación do 
queixo e outros na xestión da 
empresa. 
Queinaga forma parte dunha das 
denominacións de orixe que ser-
ve para designar un produto 
agrícola ou alimenticio da rexión 
da que leva o nome, neste caso 
Arzúa-Ulloa por estar dentro des-
ta delimitación xeográfica. Esta 
denominación repártese en dúas 
das catro provincias galegas. Na 
provincia de A Coruña están in-
cluídos dentro desta denomina-
ción os concellos de Arzúa, Boi-

morto, Boqueixón, Curtis, Fra-
des, Mesía, Ordes, Oroso, O Pino, 
Santiso, Sobrado, Toques, Touro 
e Vilasantar. 
Por outra banda, na provincia de 
Lugo temos aos concellos de An-
tas de Ulla, Carballedo, Chanta-
da, Friol, Guntín, Monterroso, 
Palas de Rei, Portomarín e Ta-
boada. 
Queinaga forma parte desta de-
nominación de orixe dende o ano 
1996, é dicir, case dende os seus 
comezos. Pertencer a esta deno-
minación de orixe tróuxolle moi-
tos beneficios á empresa, o máis 
importante sen dubida a publici-
dade, xa que na sociedade actual 
é moi importante ter un selo que 
te avale e polo tanto que tamén 
che axude a darte a coñecer e 
implique a subida das vendas. 
Pero para formar parte dunha 
denominación de orixe hai uns 
requisitos que se deben cumprir, 
o máis importante é estar dentro 

da delimitación xeográfica, no 
caso desta denominación outros 
dos requisitos son: O leite debe 
proceder de vacas de raza friso-
na, pardo-alpina ou rubia galega; 
a alimentación debe ser con 
prácticas tradicionais; as instala-
cións da explotación deben cum-
prir unhas condicións hixiénico 
sanitarias; e a elaboración e ma-
duración do queixo ten que estar 
acorde cuns procesos estableci-
dos como por exemplo a forma, 
que debe ser lenticular e cilíndri-
ca e o tempo de maduración, que 
ten que ser de seis días como 
mínimo. 
Unha dúbida que nos pode xurdir 
a todos é: por que non podería 
haber unha denominación de 
orixe para o concello de Curtis? A 
resposta é sinxela. 
Non pode habela porque non hai 
un número suficiente de queixer-
ías, xa que en Curtis só existe 
Queinaga, e o resto da produción 
dáse en domicilios pero sen 
ningún tipo de control como aos 
que pode estar sometido unha 
queixería destas características. 
Para levar a cabo este traballo 
estivemos en Queinaga e moita 
desta información témola grazas 
a atención prestada por Verónica 
Sánchez Ramos, xa que esta de-
nominación de orixe non conta 
con páxina web e na rede ofré-
cense informacións bastante con-
traditorias sobre esta denomina-
ción. 
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Olalla, Yésica, Cristian, Vanesa, 
Tánia e Álex.  
 

3º ESO C 

tian a Suíza. En calquera 
dos dous casos foi unha 
emigración con retorno. 
Os pais de Yésica marcha-
ron a finais do ano sesen-
ta e nove por motivos 
económicos, e os de Cris-
tian, polos mesmos moti-
vos, pero xa nos anos oi-
tenta. As dúas familias 
tiveron alí fillos e regresa-
ron entre os oitenta e os 
anos noventa, porque ti-
ñan aquí fillos e non se 
afacían sen eles. Cristian 
naceu en Suíza e veu para 
aquí cos seus pais cando 
tiña cinco anos. 
Na actualidade segue 
habendo migracións entre 
nós , sobre todo dentro de 
España, cara a cidades 
máis desenvolvidas, e con 
maiores oportunidades de 
traballo. Primos de Vanes-
sa, tíos e primas de Olalla, 

NÓS TAMÉN EMIGRAMOS 

O que vos queremos contar aquí é 
que Curtis a súa contorna tamén 
participaron das migracións. Foron 
normalmente emigracións por cau-
sas económicas, xa que as persoas 
non emigraban por pracer senón 
para mellorar a súa calidade de vi-
da. Uns foron como emigrantes le-
gais e outros ilegais. 
As migracións son un fenómeno que 
está presente en case todas as cul-
turas. 
Segundo a época migrábase para os 
países que estaban máis desenvolvi-
dos. Desta maneira podían gañar 
diñeiro para as súas familias; no 
S.XIX e principios do século S.XX os 
emigrantes teñen como destino 
América e a partir da metade do 
S.XX emigrouse fundamentalmente 
a Europa. 
Os seguintes exemplos son historias 
reais que nos contaron familiares e 
coñecidos dos alumnos desta aula, 
que emigraron nunha época concre-
ta. Conseguímolas a través de en-
trevistas con eles. 
Unha das migracións que temos é a 
Cuba , con retorno; trátase dun fa-
miliar de Olalla que marchou para 
Cuba co fin de gañar diñeiro e vol-
ver a Galiza e comprar unha viven-
da e leiras; emigrou , segundo nos 
dixo, antes da Guerra Civil. Polo 
mesmo tempo emigraron outro fa-
miliar de Olalla e tamén uns paren-
tes de Alex a Arxentina. Estes nunca 
regresaron agás a facer algunha vi-
sita: Olalla só viu ao seu familiar 
unha vez, e os parentes de Alex ve-
ñen cada catro anos ver á familia. 
Na década dos sesenta, a xente de 
Curtis comezou a emigrar aos paí-
ses ricos de Europa ( Francia, Ale-
maña, Suíza...) Na nosa clase xurdi-
ron dous casos, o de Yésica e o de 
Cristian. No caso de Yésica os pais 
emigraron a Alemaña e no de Cris-

primos de Cristian foron a 
Bilbao. O pai de Tania mar-
chou para Madrid xunto súa 
madrasta que é inmigrante 
de Paraguai. Outros familia-
res e veciños nosos marcha-
ron vivir a Coruña, Ferrol, 
Lugo,etc... As experiencias 
que nos contaron nestas en-
trevistas os nosos que emi-
graron, en xeral, foron bo-
as. Moitos dos entrevistados 
quedaron estrañados cando 
emigraron porque as súas 
culturas eran diferentes. A 
conclusión que sacamos 
destas entrevistas foi que 
todos emigramos ou inmi-
gramos por ter unha vida 
mellor para nós e para os 
nosos. 
Ademais coa información 
que obtivemos aprendemos 
e temos máis conciencia da 
nosa historia. Migraremos 
nós tamén? 
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estrada. Viñeran por unhas fes-
tas a facer un extraordinario, 
unhas páxinas. A presenza dos 
periodistas e dun fotógrafo que 
os acompañaba xa era o “no va 
más”. Sempre me quedou esa 
imaxe gravada. Co paso do 
tempo traballando eu na Voz 
coincidín con aquela xente que 
viñera aquí. Encontrei aquelas 
páxinas que fixeran das festas 
e empecei a mirar de onde viña 
Curtis, porque ninguén sabía 
ese dato, como se fixera o po-
bo... porque era un pobo sen 
historia. E empecei. Empecei a 
preguntarlle a xente maior, em-
pecei a coller anotacións de 
anécdotas... todo o que me 
contaban eu escribíao e ía re-
compilando. Despois fun o con-
cello e estiven mirando durante 
dous anos todas as actas muni-
cipais. Estaban todas tiradas, 
cheas de humidade, abandona-
das. Fun colléndoas, estaban 
todas por orde pero fun co-
locándoas. Fun sacándolle o 
que encontraba: como se puxe-
ra o nome á vila, cando viñeron 
os reis a inaugurar o ferroca-
rril... e cousas, e escritos. Fun 
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Sandra Caínzos 
Amil, Dakota 
Carreira Núñez,  
Raquel Sánchez 
Corral 
2º BACH A-B 

ANDRÉS MARIÑO SANMARTÍN:  BIOGRAFÍA 

Andrés Mariño Sanmartín nace en Curtis, A Coruña, o 31 de maio de 
1945, é o sexto de sete fillos de Xosé Mariño Frade e América Sanmartín Mayo. Está 
casado con Mª Luz Castro Sánchez coa que ten dous fillos: Andrés e Noelia. 

En Curtis transcorre a súa infancia, alternando con grandes tempadas na casa dos 
avós paternos en Boente (Arzúa); un período de intenso contacto coa natureza e o 
mundo rural que se ve reflectido na súa narrativa. Trasládase despois á Coruña, rea-
lizando, no colexio Calvo Sotelo, estudos que remataría na Escola Nacional de Artes 
Gráficas de Madrid ó titularse como Mestre Industrial. Dende 1965 desenvolve o seu 
traballo en La Voz de Galicia onde escribe, ó longo dos anos, sobre os acontecemen-
tos máis importantes acaecidos na bisbarra de Curtis, ó tempo que colabora na ela-
boración de diversas publicacións. 

En 1992 sae o seu primeiro libro Bodeus, Custis-Estación, Curtis..., obra esgotada 
en poucos días, e que supón o primeiro achegamento serio e documentado á historia 
contemporánea da vila, recolle feitos desde a inauguración da liña férrea Madrid-A 
Coruña. En 1998 edita Curtis virando no tempo, onde recolle un feixe de anécdotas 
que teñen como protagonistas a personaxes populares e entrañables do Curtis de an-
tano así como outros datos de importancia para os veciños da localidade. En 2007 
publica Escapados nos eidos das Foucellas, unha orixinal novela ambientada na pos-
guerra que, entre licencias propias da ficción, constitúe unha boa forma de coñecer a 
sociedade daquela época ó ter como sustento as lembranzas de numerosos veciños. 

As súas vivencias persoais, e os testemuños recollidos durante anos entre xente 
da comarca, lévano a coñecer polo miúdo a historia e forma de vida desta zona. 
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PREGUNTA: Da súa infancia 
en Curtis, que foi o que máis 
o marcou? 
RESPOSTA: A infancia en Cur-
tis, pois o que é a infancia de 
tódolos nenos. Os recordos que 
sempre tes, que che perduran 
durante o resto da vida. Non 
houbo así 
ningún...determinado. A liber-
dade quizais foime marcando, e 
o contorno. E despois eu como 
fun parar a un colexio interno 
pois aínda o notas máis, a li-
berdade sobre todo. O que 
máis lembro da miña infancia é 
a liberdade e o feito de que co-
ñecías a todos os rapaces, a 
toda a xente, e o contacto coa 
xente. 
 
P: Que o impulsou a investi-
gar a nosa historia? 
R: Pois o que vos está impul-
sando a vós agora tamén, que 
é a inquietude. Cando eu era 
pequeno, no 57-58 tiña doce 
anos, viñeran aquí uns perio-
distas. A vila só era o que é a 

recompilando, recompilando. 
Fun falando con moita xente 
maior, o que vós estades facen-
do agora, e funo anotando ata 
que o puxen no libro. 
 
P: Foi complicado darlle for-
ma a todo iso? 
R: Si, foi moi complicado. Dous 
anos de... moitos datos. E o 
que quería era facelo ameno, 
porque se colles os datos das 
actas e os pos sen máis son 
moi aburridos. Entón eu fun 
contando historias do vello bar-
beiro, de Xaquín o zapateiro 
que vivía aquí.... Fun mestu-
rando porque isto haino que 
facer ameno, e iso é difícil: ti 
non podes poñer “houbo un 
pleno e ‘fulanito’ secundou tal, 
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asistiron tal os xulgados e pe-
diu quenda de palabra ‘fulanito’ 
” porque serían todas iguais e 
entón tes que sacarlle a cousa 
que resulta dura de ler e me-
terlle anécdotas polo medio, 
que foi o que fixen. Entón le-
voume tempo, dous ou tres 
anos. E agora vós aquí tedes, e 
a ver se continuades vós coas 
historias despois. 
 
P: Hai outros proxectos para 
a vila de Curtis? 
R: Si, concretamente con Ami-
gos de Curtis, unha asociación 
fundada por min, que elaborou 
unha exposición con fotos anti-
gas do contorno. Desa exposi-
ción imos facer un libro. Nese 
libro eu vou facer como unha 
historia fotográfica. En cada 
foto identificar a xente, poñerlle 
quen era, que facía.... Despois 
teño outro proxecto que vai 
dende cando acaba o outro li-
bro, no 92, ata cando me xubi-
lei e fixen este de Foucellas, 
queda esta paréntese aí de ca-
se vinte anos A idea é facer 
unha crónica destes 20 anos. 
Teño todos os datos recompila-
dos: as festas de Curtis, o 
cárcere, cando se instalou Bio-
etanol, cando ía vir unha fábri-
ca de madeira e portas e non 
veu.... Eses son os dous 
proxectos que teño. 
Gustaríame que vós, as novas 
xeracións continuasedes con 
este labor. Todo o mundo che 
falaba das historias aquelas do 
señor Tomás do Santo, de 
Xaquín o zapateiro, do señor 
Domingo, que vós ó mellor oís-
tes falar del, anécdotas se ían 
perder e dixen eu, pois vounas 
escribir e recollinas. Agora pen-
so que xa lle toca a outras 
xeracións ir collendo. 
 
P: Hai algo do pobo que 
cambiaría? 
R: A actitude da xente, porque 
me gustaría que participase 
máis. A xente non participa. A 
xente fas un acto cultural ou 
fas calquera cousa e todo o 
mundo diche “si, había, hai que 
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actual a nivel económico? 
Non está un pouco parada a 
cousa? 
R: Non está parada, ten os 
seus ciclos. Son ciclos porque 
aquí veu o tren primeiro. Claro 
que os ciclos son... en cen anos 
que ten o pobo, cento e pouco, 
ata o ano corenta e tantos o 
tren, despois empezaron as fei-
ras, despois as feiras foron a 
menos, e empezou este ciclo 
que vas así... de parón econó-
mico, coa excepción de Losán. 
Para min creo que Curtis é un 
centro xeográfico moi privi-
lexiado, que está moi ben si-
tuado a nivel xeográfico e de 
comunicacións. Entón agora 
estamos nunha etapa complica-
da pero eu confío en que a si-
tuación vai mudar. A industria 
da Coruña ten que marchar, 
porque as zonas industriais 
convertéronse en residenciais
( por exemplo A Grela) entón 
teñen que ir marchando cara ó 
interior, de feito agora a Coca-
Cola vén para Oza dos Ríos. 
Pois nun ciclo de trinta, corenta 
ou cincuenta anos, porque os 
ciclos hai que consideralos máis 
grandes, isto está chamada a 
ser un núcleo forte, agora, o 
tempo que lle vai levar eu non 
o sei, nin o vou a ver. Isto é, o 
día que o polígono de Teixeiro 
funcione de verdade e as indus-
trias marchen da cidade e ve-
ñan para aquí isto ten que des-
envolverse. 
 
P: Iso era o que facía falta 
para que os mozos volveran 
da cidade, que agora mesmo 
todos os de Curtis estanse 
indo. 
R: Claro porque é máis cómodo 
estar na cidade. Pero o futuro 
do traballo vai estar fóra das 
grandes capitais. Hai dous cin-
tos de cincuenta quilómetros e 
as industrias están a cincuenta 
quilómetros non están nas cida-
des. A Coruña vai retrasada en 
relación a Madrid, Barcelona, 
Valencia... .. Entón chegará un 
día no que a industria estea por 
aquí, pero, de momento, esta-

facelo” pero non apoian as co-
usas. Agora tedes o das festas. 
As festas se non somos capaces 
de pagar dous gaiteiros non 
somos capaces de nada, enten-
des? Un pobo que non é capaz 
de facer unhas festas non é ca-
paz de facer nada. Cando nós 
empezamos coa asociación 
Amigos de Curtis traendo co-
rais, grupos de baile, de teatro, 
etc quedamos un pouco decep-
cionados coa falta de participa-
ción. 
 
P: Que lle parece que quei-
ran quitar a estación de Cur-
tis? 
R: Home, o da estación de Cur-
tis paréceme mal. Todo o que 
vaia en contra de Curtis paré-
ceme mal. Entón o que hai que 
mirar é que a potencien, que 
mellore... sobre todo un tren de 
proximidades, e potencialo 
máis que o tren de alta veloci-
dade. Un tren que viñera, por 
exemplo, dende Lugo, dende 
Parga ou dende Guitiriz mesmo, 
e que fixera un percorrido ata A 
Coruña para ir... por exemplo, 
vós que queredes ir estudar á 
Coruña ou queredes ir ó Corte 
Inglés a comprar algo, que te-
ñades un tren que en media 
hora esteades alí, barato, como 
hai en Barcelona ou en Madrid. 
Xa que por aquí a alta velocida-
de xa non vai pasar, o futuro 
debería estar nun tren de proxi-
midades, que , sen dúbida, lle 
ía dar máis vida ao pobo. 
 
P: Que define á xente do no-
so pobo, aparte do 
“pasotismo”? 
R: Eu penso que se presume 
de ser do pobo, tense moito 
orgullo de ser de Curtis. E des-
pois, a xente de antes é como 
se foran moi... irmandados, co-
mo se foran case familia. E 
despois, a solidariedade: axu-
dan cando é necesario, podes 
contar coa xente... é que te 
sentes orgulloso de ser de Cur-
tis. E o “pasotismo” tamén. 
 
P: Como valora a situación 
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tampouco o fixen para que mo 
valoraran, fíxeno para que no 
se perderan as cousas. O pri-
meiro para recoller as orixes, e 
a xente si que o valorou e o 
recoñeceu, e a xente trátate 
ben e notas o afecto... E o se-
gundo xa o fixen para que que-
de constancia de cousas que se 
non se escriben pérdense. 
 
P: É a única forma de coñe-
cer a historia deste pobo 
porque é o único que se es-
cribiu. 
R: Non había nada, eu cando 
empecei non había nada. Cando 
empecei na Voz fun ó arquivo 
da Voz e empecei a mirar no 
arquivo e ata había poucas no-
tas, fun á deputación e tam-
pouco había nada, e empecei 
coas actas municipais e pre-
guntándolle ós vellos porque 
non había unha fonte de onde 
puideras sacar información, 
pensei que antes de que morre-
ran os vellos que me conten... 
e foi así. 
 
P: Da xente que lle contou 
as historias xa queda pou-
ca? 
R: Do primeiro libro xa non 
queda ninguén. Deste este últi-
mo que vou facer das crónicas 
si, é a partir do 92. Alí fálase de 
cando se fixo o cárcere, cando 
ía vir unha fábrica para quei-
mar residuos, de cando a polé-
mica pola construción do Insti-
tuto... 
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mos no ciclo das “vacas fracas”. 
Hai que ser optimistas. Os ro-
manos xa foron conscientes da 
importancia da nosa ubicación 
xeográfica. Escribín eu un arti-
go no libro das festas onde se 
fala de que os romanos fixeron 
unha estrada que se chamaba 
par loca marítima, non era que 
estivera tola a estrada senón 
que a chamaban así loca maríti-
ma porque loca era localidades 
e viña de Carballo, da Costa da 
Morte, e para vir dende a Costa 
da Morte viñan por Carril, por 
As Travesas, ata a Ciadella, e ó 
chegar ó cruce este foi cando 
fixeron a estrada para cruzar a 
Betanzos e á Coruña. Ou sexa, 
que xa eles viran a importancia 
do enclave este. Bótalle anos 
enriba e a ver o que pasa. O 
enclave está aí e non cambiou. 
 
P: Por que o primeiro libro 
foi escrito en castelán e os 
outros en galego? 
R: O primeiro está en castelán 
porque está baseado nas actas 
municipais. O outro está en ga-
lego ou en castelán segundo 
quen sexa o personaxe, porque 
hai historias que era mellor di-
cilas en galego ou en castelán. 
E o último está en galego por-
que falaba de Foucellas, das 
carballeiras, dos escapados... e 
non cadraba facelo en castelán. 
 
P: Cre que o seu traballo a 
favor do pobo foi valorado? 
R: Si, a xente agradécecho. Eu 

 
P: E para rematar, cal é o 
seu lugar preferido do po-
bo? 
R: Home o meu lugar preferido 
é esta zona de por aquí, que 
nós lle chamamos a zona darri-
ba. Cando eu era neno había os 
darriba e os de abaixo, os da-
rriba eramos os da zona de 
xunta á igrexa e os de abaixo 
eran os do lado da estación. 
Nós xogabamos non adro da 
igrexa. Esa e a carballeira son 
as zonas que máis me gustan. 
 
P: Moitas grazas por aten-
dernos. 
R: Isto é o que hai. E despois 
que sigades vós recollendo co-
usas e dentro duns anos escri-
bilas para que non se perdan, 
porque eu vou deixar escrito 
todo o que poida. Gustaríame 
que todo este traballo tivese 
continuidade cando eu non es-
tea. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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ENTREVISTA A RÓBER BODEGAS Jonathan Sánchez, Ana Lodeiro,  
Sandra Regueiro, 2º Bach A 

As autoras da reportaxe con Róber Bodegas 

Róber Bodegas (Carballo, A Coruña),é un cómico, mo-
nologuista e contacontos de maiores... que deu o gran 
salto á fama no programa de TVE, O Rei da Comedia. 
Actualmente é guionista e colaborador do exitoso pro-
grama da Sexta “Sé lo que hicisteis...”. 
Estudante de Arquitectura de Interiores, demostrou 
grandes dotes para o humor actuando en varias salas 
de España e gañando competicións de monólogos des-
de o ano 2002, como o Certame de dramatización de 
monólogos cómicos e o Bienal da caricatura de Ouren-
se. 
A timidez deste cómico ante as cámaras non foi un 
obstáculo para presentarse ós cástings do Rei da Co-
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despois, tras unha aventuriña 
como delineante e cursos va-
rios, estudei Arquitectura de 
Interiores, que é como ser De-
señador de Interiores pero con 
máis pompa, que cho din e 
sentes que tes que tratar de 
vostede a esa persoa. O mes-
mo dirán os decoradores 
(vedes que aquí xa nin sequera 
poño maiúsculas) dos Deseña-
dores de Interiores. En fin, co-
usas da burguesía académica, 
no fondo todos facemos o mes-
mo... 
Ademais diso, perdo o tempo 
coa música, popipopipop lara-
lalá... Fun Dj e aínda o son moi 
de vez en cando para matar o 
“gusanillo”, buscádeme detrás 
do nome de Dj Petardísima que 
é ao que lle estou dando, por-
que cada vez é máis difícil estar 
ó día nisto do musiqueo inde-
pendente e como pinches algo 
que faga unha semana que 
deixou de ser cool enseguida te 
miran de reollo os das gafiñas 
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coautor e actor da mon-
taxe da asociación de 
cómicos Manicómicos, 
Gazapo. 
En 2007 estreou o seu 
segundo espectáculo, 
“Vamos a dejarnos de 
hostias”, acumulando 
máis de trescentas fun-
cións en salas de Espa-
ña. Este ano presentou 
o seu espectáculo, “El 
día en el que empecé a 
odiar los yogures y otras 
desgracias”. 

Rober Bodegas defínese así a si 
mesmo: “Moitos xa sabedes 
que estudei Arquitectura aínda 
que quedei no primeiro ciclo e 

de pasta. E por se isto non fose 
pouco, merco discos orixinais. 
Xa podedes chamarme pringa-
do. 
Para cumprir e non ser menos 
que ninguén, engadirei que leo 
un montón, que me gusta o ci-
nema, o teatro, a pintura, a 
moda e todo o que estades 
pensando menos o tunning. 
Tampouco son moi futboleiro. 
Cando me tocou elixir unha 
afección por "F" elixín ser friki e 
aquí é onde saco de verdade 
boa nota. Do demáis, sei o 
xusto para non facer o ridículo 
ó Trivial. 
Ata aquí a información persoal 
que me apeteceu darvos. Ó 
mellor un día amplíoa porque 
me levanto orgulloso de ler os 
cómics de Roman Dirge ou 
elimínoa porque me avergoño 
dalgunha outra cousa que 
xamais vos direi” 
Rober Bodegas actuou o pasado 
31 de outubro na localidade de 
Melide. Alí aproveitamos para 
facerlle a entrevista que repro-
ducimos a continuación. 

media, sendo selecionado xunto 
a outros 19 finalistas dun total 
de 2000 aspirantes. O seu 
acento galego e as súas bromas 
sobre iogures ou co-
medores universitarios 
encantaron ó público, 
que o elixiu como ven-
cedor da primera edi-
ción do concurso. 
Foi grazas a este em-
purrón mediático, a 
razón de que Estrella 
Galicia o contratase 
como imaxe da súa 
nova campaña (MAPIE), prota-
gonizando varios anuncios que 
se emiten na Televisión de Gali-
cia e nalgunhas cadeas nacio-
nais (Spot de Rober Bodegas 
para Estrella Galicia). 
Ademais, foi fichado pola Sexta 
para o seu programa estrela, 
“Sé lo que hicisteis...”, como 
guionista durante os meses de 
verán e colaborador sustituindo 
a Dani Mateo. Neste programa 
bateu o récord de espectadores 
o pasado 16 de xuño. Tamén 
foi colaborador na emisora de 
Radio Voz e actuou con cómicos 
da calidade de Carlos Blanco, 
Quequé ou Flipy. 
A pesar do seu traballo de luns 
a venres en “Sé lo que hicis-
teis...”, mantén unha xira de 
actuacións en solitario e partici-
pa na comedia teatral 
“Contamos contigo” xunto a 
Quico Cadaval, Cándido Pazó e 
Paula Carballeira, ademais de 
colaborar na Voz de Galicia. 
En 2005 creou o seu propio es-
pectáculo, “Un día horrible”, e é 

Por que decidiches estudar 
Arquitectura de Interiores? 
Porque empecei Arquitectura e 
como non aprobaba a parte 
técnica de estruturas pois cam-
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está, pero non tanto pola fama 
senón polo valor que lle dan ao 
que fas. 
Agora que es famoso con-
sidéraste unha persoa dis-
tinta? 
Que che contesten aquí estes 
dous (sinalando aos seus com-
pañeiros) pero eu creo que 
non, ademais non me deixa 
cambiar miña nai, aínda hai 
algún que se fai un pouco o 
chulo (sinalando a un dos seus 
compañeiros entre risas). 
Se cambiara e fora outro non 
vos deixaría facer o que esta-
des facendo -dinos un dos com-
pañeiros de Rober. 
Quedaches algunha vez en 
branco diante do público ou 
dunha cámara? 
Diante dunha cámara non pero 
diante do público, a primeira 
vez que actuei, si. 
Cando te viches a primeira 
vez nunha pantalla non sen-
tiches esa sensación de que 
non te recoñeces? 
Recoñecer recoñézome porque 
saio bastante parecido pero non 
me “mola” verme, téñome que 
ver para corrixirme pero cos 
colegas non me “mola” verme, 
dáme pau. 
Sorprendeute moito que te 
elixiran para traballar en Sé 
lo que hicisteis...? 
Non porque ten a súa lóxica; 
como o director do Rei da co-
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bieime a Arquitectura de 
Interiores porque non hai 
estruturas, e metinme na 
Arquitectura porque me 
“molaba” sen máis. 
Por que despois de estu-
dar esta carreira decidi-
ches dedicarte ao 
humor? 
Tampouco foi unha deci-
sión. Antes estudaba e fac-
ía as dúas cousas e agora 
solo fago unha. Non estu-
daba moito na universidade 
e xa facía esto; agora pois 
xa non vou case nunca a 
universidade e dedícome a 
isto, pero fíxeno sen pensa-
lo moito. 
Dende cando tes dotes 
humorísticos? 
O dote humorístico aínda non 
sei se hoxe o teño. Eu creo que 
é como aprender a tocar un 
instrumento: probas, sáeche 
mal pero inténtalo outra vez a 
base de ver xente diante á que 
non lle fai nin puñeteira graza e 
vas intentando facelo mellor 
ata que sae máis ou menos 
ben. Podes ser simpático 10 
minutos, pero para actuar unha 
hora tes que saber algo de 
humor que axuda a que os días 
que estás de malas se note me-
nos. 
Que se sente ó pasar de ser 
unha persoa normal e des-
apercibida a ser famoso e 
estar en boca de todos? 
Non creo nin que sexa moi fa-
moso nin que estea en boca de 
todos, o que si é que de vez en 
cando a xente que te ve pola 
rúa, felicítate ou fai fotos conti-
go, iso “mola” porque eu penso 
que non fan a foto comigo por-
que sexa famoso senón que a 
fan porque lles parezo unha 
persoa simpática e valoran o 
meu traballo. Se fora Belén Es-
teban eu creo que non me pa-
rarían pola rúa e dirían “mira, 
aí vai a petarda de Belén Este-
ban” e pasarían de min, pero 
eu teño a sorte de que caio ben 
a algunha xente e que din 
“ostia Rober, de puta madre, 
saes na tele e partímonos o cu 
contigo” e fas unha foto e xa 

media é o coordinador de 
guións de Sé lo hicisteis... é 
relativamente lóxico que se el 
me considerou o mellor no seu 
programa que me quixera ter 
noutro programa del, pero o 
que si que foi unha sorpresa foi 
gañar o Rei da comedia. 
Que significou para ti o 
anuncio que fixeches da cer-
vexa Estrela Galicia? 
Que todo o mundo me pida que 
os invite a cervexas. O que si 
que é raro é verse nas paradas 
de buses. Penso que á xente lle 
gustou a campaña, o mesmo 
que as outras cousas. Sempre 
vas acabar por ser fiel a un 
produto que che venda dunha 
maneira divertida, polo menos 
dicir dúas paridas e que a xente 
diga “se este paspán esta dicin-
do dúas burradas por ter unha 
estrela na man pois vou coller 
unha tamén”. 
Non che resultou difícil falar 
o castelán sen que se notase 
moito o acento galego? 
Eu penso que se nota pero da-
quela non me resultou difícil, 
debedes ser as únicas que non 
o notan. É normal que se note, 
o mesmo que se lle nota a un 
andaluz. Se es actor e tes que 
meterte no personaxe, se é da 
Coruña e ten que ir para Madrid 
tes que disimular o acento, pe-
ro eu como cómico son do mes-
mo sitio que como persoa (de 
Carballo) así que non me im-
porta. 
Podíache importar, hai 
xente á que si lle importa. 
Esa xente é así, un pouco 
“acomplejada”, con ascenden-
cias...ben non imos dicir a res-
posta, pero eu penso que un 
ten que estar orgulloso do seu 
acento, xa que poder expresar-
te en galego é como un sinal de 
identidade. 
 
Curco quere dar as grazas a 
Rober Bodegas pola súa amabi-
lidade ao atendernos e de-
sexarlle moita sorte na súa ca-
rreira que auguramos moi bri-
llante e prometedora. 
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“Galicia, fogar de Breogán”, ou non? 

 

Diego Sánchez Vázquez de 3º ESOA 

 
Dende sempre creuse que o fundador do que hoxe se coñece como Galicia foi Bre-
ogán, pero, e se non foi así?e se as verdadeiras orixes son as seguintes? 
 
Hai moito tempo atrás, cando a esta terra que ten como nome Galicia, aínda non chegaran 
nin os celtas nin outra civilización existente, xa tiña unhas habitantes moi peculiares, as 
meigas. 
 
Estas vivían en Galicia dende os tempos máis remotos. Pola noite convertíanse en lucecús e 
polo día dedicábanse a facer conxuros e a explorar novas sendas para buscar ingredientes e 
logo mesturalos nas súas apócemas. 
 
Foi nunha destas incursións por territorios sen explorar cando unha destas meigas, chamada 
Gallaecia, encontrou unha cova, e como as meigas eran de naturalidade curiosa, meteuse ne-
la. 
 
Dentro atopou un pasadizo e seguiuno. Este levouna ata unha inmensa sala baleira, excep-
tuando un pedestal de pedra canteada a man, que tiña sobre el unha vasilla de pedra. Ga-
llaecia achegouse ó pedestal e viu a vasilla, e, sen pensalo, colleuna e fuxiu correndo. 
 
Cando chegou á vila, Gallaecia entregoulle a vasilla á meiga maior, que, rapidamente recoñe-
ceu o obxecto, que non era senón Santo Graal, e congregou a todo o pobo na praza central 
para o día seguinte. 
 
Transcorrida a noite, todas as meigas se reuniron na praza, facendo un círculo arredor da 
meiga maior, a cal comezou o ritual. Acabado o ritual, do Santo Graal comezou a saír unha 
explosión de cores que inundaron a paisaxe convertendo o seu aspecto árido nunha terra 
abundante en plantas e con numerosas concas fluviais. 
 
Cando as meigas observaron toda aquela diversidade de cores e vexetacións quedaron moi 
agradecidas con Gallaecia, que fora quen encontrara o Santo Graal, e, polo tanto, lles brin-
dara toda aquela variedade de cores e de formas. 
 
As meigas na honra a quen lles descubrira aquel novo mundo, decidiron bautizar aquela terra 
na que vivían baixo o nome de Galicia. 
 

Diego Sánchez Vázquez 

CREACIÓN 
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Gústame dar longos paseos coas miñas ami-
gas, rir, facer tortas de queixo con Rocío, 
saltar, darlle bicos á miña avoa, escoitar 
música antes de irme para a cama, viaxar, fa-
cer o parvo, ter tempo libre, que se acorden 
de min, nadar, os venres, durmir ata tarde, 
ver fotos de cando era pequena, saír de fes-
ta, ver regresar os domingos a miña amiga 
Andrea, a miña clase, ver sorrir a xente que 
quero, que me manden mails, o flan, as tardes 
sen facer nada, que as miñas amigas me veñan 
buscar á casa, o verán, tirar o despertador 
pola mañá, os meus zapatos novos, os de-
buxos que me fai Lidia, os chupas de fresa e 
limón… 

Non me gusta a malicia, portarme mal con 
alguén, que toque o despertador cada 
mañá, a mentira, os choros de meu curmán 
pequeno, dar disgustos ós meus pais, que 
non me saian ricas as rosquiñas, as guerras, 
sacar malas notas, que me insistan, os luns, 
o repolo, as clases de informática, peitear-
me cada mañá, a inxustiza, o olor a tabaco, 
as aceitonas, que faga mal tempo, ter un 
mal día, esquecerme de poñer os penden-

CREACIÓN 

Gústame, ... 

Unha noite de lúa chea, estaba-
mos todos os rapaces da rúa 
sentados en círculo nun lugar 
escuro, medorento e alonxado 
dos maiores. Estabamos nós, 
sós. Aquela noite de San Xoán 
ía ser como todas, divertida. 
Pero esta non foi igual… 
 
Este ano chegara á rúa unha 
nova familia, moi querida por 
toda a veciñanza. Todos os 
seus membros eran moi queri-
dos , menos a filla pequena. 
Esta rapaza chamábase Sabri-

Vanessa García 
Sánchez  
de 4º ESO A 

… non me gusta. 

R E L A T O S    D E     M E D O 

Despois, un a un, foi dicindo a 
nosa fin: “Ti, Bríxida, caerás no 
pozo e afogarás de forma lenta 
e dolorosa. Ti, Marta, serás 
atropelada polo teu pai, cando 
marche traballar. Ti, Xulia, mo-
rrerás no teu garaxe aforcada 
polo cable do teléfono…” E así, 
foi dicindo a fin de todos, ata 
que chegou a min, e dixo: “E ti, 
Alba…” E de repente, quedou 
calada, volveu en si, e marchou 
correndo á súa casa. Nós non 
lle fixemos caso, pero despois 
arrepentímonos. Cando dixo 
isto, serían as nove da noite. E, 
de forma estraña, cada certo 
tempo, un destes morría, da 
forma en que Sabrina dixera. A 
primeira foi Bríxida, que morreu 
no pozo. E despois, o resto. 
Eran as doce, e eu estaba alí, 
soa, na zona da rúa máis escu-

na, e era un pouco, por así dici-
lo, “rara”. Non andaba con nin-
guén, nin sequera comigo, xa 
que viña na miña clase. Sem-
pre ía vestida de negro , e se 
falaba con nós, só era para fa-
lar de cousas de maxia, como 
feitizos, meigallos, etc. Aquela 
noite, esa noite horrible, pediu-
nos a todos se podía sentar con 
nós. Nós, como boas persoas, 
dixemos que si, aínda que con 
medo, pero non co medo que 
íamos pasar. 
 
En canto sentou, puxo os ollos 
en branco e comezou a dicir o 
seguinte: “Esta noite, suce-
derán estas cousas. E o que eu 
digo, é verdade. Esta é a pri-
meira e única: ides morrer. É a 
vosa fin.” Nós non a cremos, 
pero despois arrepentímonos. 

Alba Núñez 
Aldudo  
1º ESO B 

A NOITE DE SAN XOÁN 
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respiración. De repente, vin a 
Sabrina, toda vestida de negro, 
coma sempre, pero no seu cor-
po faltaba algo… Faltábanlle os 
pés! Iso significaba… ¡Que era 
unha pantasma! Eu comecei a 
correr, pero cada vez estaba 
máis e máis cerca, ata que ao 
xirarme para mirar se me segu-
ía vin que non estaba, pero era 

ra, medorenta e alonxado dos 
maiores. De repente, un arrefr-
ío recorreume o lombo, e eu, 
toda amedrentada, comecei a 
correr cara os maiores, que es-
taban ceando. Pero, por máis 
que corría, nunca chegaba, e 
de repente, a luz apagouse. 
Atopeime soa nunha horrible 
escuridade, que me deixou sen 

Inverno, tormenta, tormenta na 
montaña de inverno. 
Relampos, tronos, medo... 
 
12:30. Todos dormen, soa o 
teléfono, unha muller en ca-
misón levántase para collelo, 
unha chamada, silencio; outra 
chamada, silencio; un terceiro 
toque, silencio; e a muller colle 
o aparello e cae derrubada no 
chan. Escóitanse unhas risas 
macabras de fondo, non da 
montaña, non da casa, senón 
do teléfono, e sae por riba da 
mesa unha cobra, a mesma co-
bra negra e amarela que vira a 
muller antes de caer. 
 
A familia da casa baixa ó sentir 
o golpe e ven saír unha pomba 
branca por unha ventá agora 
aberta que sempre está pecha-
da. Fanlle a autopsia que des-
vela que a muller morreu pola 
trabada dunha cobra no lado 
dereito do pescozo. 
 
Xa non hai tormenta, xa non 
hai tronos, só queda o medo... 
 
02:45. Outra casa na montaña, 
soa o teléfono, un home cruza 
o comedor cos ollos aínda pe-
chados, unha chamada, silen-

mentira. Ao xirar a cabeza para 
seguir correndo, atopeima dian-
te de min, e esta deume un 
golpe na cabeza. Pero antes de 
que mo dera, desapareceu, 
abrín os ollos e vin a miña nai. 
Ela díxome: “Alba, desperta, 
hoxe é San Xoán.” Fora un pe-
sadelo… Ou non? 

cio; outra chamada, silencio; 
unha última chamada, e o 
home cae no chan. E outra vez 
unhas risas macabras de fondo, 
non da montaña, non da casa, 
senón do teléfono que ninguén 
descolgara… 
 
Entón entre os sofás unha co-
bra amarela e negra sae rep-
tando e unha pomba branca 
voa por unha ventá aberta. O 
home morreu dunha trabada 
dunha serpe no lado dereito do 
pescozo. 
Xa non hai tronos, e ata se po-
den ver as estrelas. 
 
04:12. Unha anciá soa na casa, 
que esperta co timbre do telé-
fono, unha chamada, silencio; 

outra chama-
da, a muller 
senta na cama; 
unha última 
chamada e o 
teléfono deixa 
de soar. A mu-
ller cae na ca-
ma morta, e 
sae polo medio 
das sabas a 
serpe negra e 
amarela que xa 
antes viran 
dous cadáve-
res. 
 
Xa é de día e 
os veciños de-
ciden enterrar 
os corpos. Cho-
ros na casa, 

Vanessa Manteiga 
Souto 
1º ESO B 

TORMENTA NA MONTAÑA 

choros no tanatorio, choros na 
igrexa, choros no cemiterio... 
Cando xa se dispoñen a meter 
as caixas nos nichos un home 
ve unha nota que di: “Vive a 
vida antes de que che morda a 
serpe”. 
 
Tomando isto por unha broma 
macabra a xente decide volver 
ás súas casas. 
 
Xa é tarde, case noite, e queda 
sobrevoando o eterno cemiterio 
a xa mencionada pomba bran-
ca. Mentres tanto unha serpe 
amarela e negra que xorde tras 
o portal do escuro recinto repta 
tras da xente... 
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Pouco dobregas o lombo 
E quéixaste de ter lumbago. 
 
Coitado estudiantiño apoucado 
Sofredor de profesor maniático 
Non temas ser aprobado 
Que no suspenso quedarás estático. 
 
Pouco dobregas o lombo 
E quéixaste de ter lumbago 

CREACIÓN 

Os señores políticos, eses do goberno 
Dos que non fan nada, sexa verán ou inverno 
 
Din que hai crise. Eles saberán? 
Se fagan o que fagan cobrarán igual. 
 
Teñen moitos problemas como a inmigración, 
Pero do único que se preocupan é de que poñamos o Condón. 
 
Non lles importa nada, pasan de todo 
que quedes sin curro ou che embarguen o chabolo. 
 
Cantos máis políticos coñezo, máis quero o meu can 
Os políticos hoxe en día teñen a síndrome do lacazán 

Ti, prezado profesor 
Con coche de gran cilindrada 
De longas vacacións posuídor 
E soldo de boa tallada 
 
Pouco dobregas o lombo 
E quéixaste de ter lumbago. 
 
 
Bo degustador de café 
A un xornal sempre pegado 
Quen che dera ser bedel 
Para apousar sobre leito acolchado. 

José Manuel 
Vilacide  
1º bach A 

CANTIGAS DE ESCARNIO 

Rocío Manteiga Souto 1º Bach A 
Fátima Sánchez Barreiro 1º Bach A 
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2003, e converteuse 
nun dos grandes 
éxitos da historia da 
cadea televisiva. Foi 
rodada en Laxe (La 
Coruña), aínda que 
moitas imaxes foron 
tomadas en Corme, 
na outra parte da 
ría. Foi dirixida nos 
seus inicios por Antón Reixa. A 
serie fíxose moi popular en Ga-
licia e incluso chegou a emitirse 
noutras canles autonómicas es-
pañolas, aínda que xa sen lo-
grar revalidar o éxito obtido na 
súa comunidade de orixe. Para 
moitos dos seus actores, Mare-
as Vivas foi un trampolín cara 
á fama en Galicia e nalgúns ca-
sos para dar un salto ó panora-
ma nacional; o caso máis claro 
é o de Luís Tosar, que é na ac-
tualidade o actor galego máis 
internacional. Mareas Vivas 
reflicte a realidade dun pobo 
mariñeiro galego situado na 
Costa da Morte. Aínda que o 
protagonismo recae nos perso-

naxes de Andrés 
(Luís Tosar) e María 
(Isabel Blanco), 
trátase dunha serie 
coral, cun elenco 
amplío, e que puido 
sobrevivir bastante 
tempo nas pantallas 
dende a marcha dos 
dous citados perso-
naxes. 
 
En 2004, Martín Ri-
vas prosegue a súa 
carreira cunha curta-
metraxe chamada 
Puzzle, gravada en 
Santiago de Compos-
tela. 

En xaneiro de 2006 participa 
nun corto chamado Te en-
contré, baixo a direción de Su-
sana Perez (o tráiler pódese ver 
en You Tube); acompáñano no 
reparto Tamar Novas e Serra 
Casasnovas. Foi rodado en Vi-
go. 
No mesmo ano, Martiño dá o 
salto das series de ámbito au-
tonómico galego a series de 
ámbito estatal. Nese ano parti-
cipa nun rol episódico dos capí-
tulos 121 ata o 125 da serie 
SMS (Sin Miedo a Soñar), na 
que encarna a un personaxe 
chamado Moisés, que acaba 
morto. Esta é unha serie espa-
ñola de televisión transmitida 
pola Sexta e Factoría de Fic-
ción. Conta a historia dun gru-
po de adolescentes de clase 
alta na que a súa vida cambia 
bruscamente trala chegada dun 
rapaz de barrio. O contraste 
entre ambos mundos, xunto 
coas relacións sentimentais do 

CINEMA 

MARTIÑO RIVAS 

Patricia Sánchez  
Rodeiro 
2º BACH - B 

Martín Rivas López 
(Martiño), naceu en Vimianzo 
(A Coruña) o 10 de xaneiro de 
1985. Actor español fillo do pe-
riodista, novelista e poeta Ma-
nuel Rivas Barros (coñecido po-
las obras O lapis do carpin-
teiro e A lingua das bolbore-
tas) e de María Isabel López. 

 
Martiño comezou a súa carreira 
como actor sendo un neno, na 
serie de Voz Audiovisual para a 
TVG chamada Mareas Vivas. 
Existe unha anécdota de cando 
se facían os castings para esta 
serie; porque en principio quen 
se ía presentar era a súa irmá, 
e el só estaba de acompañante, 
pero ó final collérono a el e non 
á súa irmá. 

Traballou en Mareas Vivas de 
1998 ata 1999, na primeira e 
terceira temporada, interpre-
tando o personaxe de Dani. Es-
ta serie, de xénero de ficción, 
foi rodada e emitida en Galicia 
pola TVG, entre os anos 1998 e 

En 2005 obtén un papel de re-
parto, como David, nas dúas 
primeiras temporadas de Mari-
dos e mulleres, de Zenit Tele-
visión para a TVG. Esta serie 
consta de 26 capítulos, a acción 

localizase na urbanización dos 
“Anxos”, próxima á cidade e o 
argumento transcorre ó redor 
de catro familias novas. 
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No 2008 debuta no cine coa película Los gira-
soles ciegos, de José Luis Cuerda, xunto a Ma-
ribel Verdú, Javier Cámara e Irene Escolar. Dálle 
vida ó personaxe chamado Lalo. 
Academicamente, ademais de continuar a súa 
formación como actor na escola Espazo Aberto, 
estuda 4º curso de Comunicación Audiovisual na 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Martiño foi elixido o terceiro actor máis sexy da 
televisión en 2007 por detrás de Miguel Ángel 
Silvestre e Hugo Silva. 

No 2008 Martiño estivo no-
minado a tres grandes pre-
mios do que gana un e é 
finalista noutro. Pola pelícu-
la de Los girasoles ciegos 
foi finalista na categoría a 
mellor actor revelación. Po-
la serie de El Internado 
estivo nominado por inter-
pretación revelación, e foi o 
ganador na categoría de 
mellor actor revelación.No 
2008 debuta no cine coa 
película Los girasoles cie-

gos, de José Luis Cuerda, xunto a Maribel 
Verdú, Javier Cámara e Irene Escolar. Dálle vida 
ó personaxe chamado Lalo. 
Academicamente, ademais de continuar a súa 
formación como actor na escola Espazo Aberto, 
estuda 4º curso de Comunicación Audiovisual na 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Martiño foi elixido o terceiro actor máis sexy da 
televisión en 2007 por detrás de Miguel Ángel 
Silvestre e Hugo Silva. 
No 2008 Martiño estivo nominado a tres grandes 
premios do que gana un e é finalista noutro. Po-
la película de Los girasoles ciegos foi finalista 
na categoría a mellor actor revelación. Pola serie 
de El Internado estivo nominado por interpre-
tación revelación, e foi o ganador na categoría 
de mellor actor revelación. 

CINEMA 

grupo de adolescentes, conforman o entramado 
dunha serie xuvenil que engade un novo elemen-
to o xénero: unha trama de thriller, ligada a un 
misterioso asasinato no que se ben envoltos tres 
dos protagonistas. O longo dos capítulos, o públi-
co contemplará o nacemento dun grupo de musi-
ca, a investigación dun crime, un romance impo-
sible e, en definitiva, a transformación da vida 
dunha pandilla de adolescentes que, con 16 años, 

No 2007, comeza a traballar na serie que o cata-
pultará ata a fama, e na que segue traballando 
na actualidade (xa leva 4 temporadas), El Inter-
nado. Martiño é un dos protagonistas máis im-
portantes da serie, que dá vida a Marcos. Esta 
serie é de ámbito nacional, emítese na canle An-
tena 3. O argumento da serie é: comeza un novo 
curso no internado da Laguna Negra, un pres-
tixioso centro educativo emprazado na metade 
dun bosque onde estudan os fillos das familias 

máis influintes do pais. Os 
integrantes do centro, 
alumnos, profesores e o 
persoal que traballa alí 
vense dispostos a iniciar o 
curso con ilusión. Este 
ano, chegan dous novos 
alumnos ó internado: Mar-

cos e a súa irmá Paula, os cales teñen que empe-
zar unha nova vida trala desaparición dos seus 
pais. Tamén acaba de chegar unha nova rapaza 
da limpeza, María, unha rapaza de pasado turbio 
da que o centro descoñece que se fugou dun hos-
pital psiquiátrico, e que non chegou o internado 
por casualidade. Por outra parte, algúns dos 
alumnos (incluíndo a Marcos) irán descubrindo, a 
raíz da desaparición dun profesor, un misterio 
que se oculta na Laguna Negra, sen ser conscien-
tes do perigo que corren. 
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O ESPÍRITO DO BOSQUE 

SINOPSE 
Un poderoso home de negocios preten-
de construír unha estrada que atravese 
a Fraga e a malvada Sra. D’ABONDO ve 
chegar a súa oportunidade para acabar 
co bosque. CARBALLO e os seus compa-
ñeiros están en perigo e todos 
os  animais que viven ó seu amparo 
terán que fuxir. Pero as toupas FURI e 
LINDA e o rato PIORNO non pensan 
renderse, e tampouco CEBOLO, un tou-
po asustadizo recén chegado da cidade. 
Na súa nova aventura contan coa axuda 
do “Clan dos Gatos Libres”, liderado po-
lo valente, aínda que algo vaidoso, TI-
GRE.  
Incluso HU-HU e HO-HO, as moscas pi-
llabanas, deciden botarlles unha man. 
Cando descobren de que ten medo a 
Sra. D’ABONDO, FURI propón darlle 
“vida”… ó ESPÍRITO DO BOSQUE. 

FICHA TÉCNICA 
Directores: Juan Carlos Pena Babío,  David Rubín  
Guión: Beatriz Iso Soto  
Produtor: Manolo Gómez Santos  
Compositor: música: Arturo Kress Varela  
Director de animación: Julio Díez  
Director -Xefe de produción: Juan Carlos Pena Babío  
Deseño personaxes: David Rubín  
Montaxe: Juan Galiñanes García  
Xefe Son: Jorge González Colado 
Produtoras: Dygra Films 
Distribuidoras: Manga Films 
Empresas Servizos: Área 5.1 Factoría Audiovisual, S.L. 
Dobraxe: Dygra Films 
Formato:  Longametraxe 
Xénero: Aventuras 
Modalidade:  Animación 
Convocatoria:  Produción 
Formato gravación: HD 
Duración: 80 min 
Idioma gravación / Rodaxe:  Galego 
Orzamento:  5.730.000€ 
Espectadores:  171.140 
Recadación:  969.941€ 
Ano de produción:  2007 
Web: http://www.espiritudelbosque.com/ 
Data estrea: 12/09/2008 

COMENTARIOS SOBRE O ESPÍRITO DO BOSQUE 

Daniel Lata de  
1º ESO B 

“ A película gustoume moito, 
sobre todo os personaxes das 
moscas, que son moi graciosas 
e trouleiras. Encantoume cando 
se meteron na barriga do gato. 
Non me gustou o tópico de que 
o personaxe principal, Furi re-
matase bicando a Linda. 
Penso que a película inténtanos 
transmitir a mensaxe de que 
hai que respectar a natureza” 
 

Alba Núñez de 1º ESO B 

“ É unha película diver-
tida, con personaxes 
que lle dan moita graza 
á historia. O guión está 
moi ben, é orixinal. A 
idea que transmite é 
que hai que loitar, por 
moi forte que sexa o 
inimigo, e nunca ren-
derse. A vida non é 
doada, hai que loitar 
continuamente” 

“ O que menos 
me gustou foi que 
talasen unha das 
árbores. A idea 
principal que nos 
quere ensinar es-
ta película é a de 
que hai que pro-
texer o medioam-
biente” Fermín García 

de 1º ESO B 

“O que nos 
trasmite a 
película é 
que un nunca 
se pode ren-
der e que hai 
que axudar 
aos amigos” 

Uxía Suárez de  
1ºESO B 
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O pasado día 1 de abril, dentro 
das actividades incluídas na XVI 
Semana Cultural no I.E.S. de 
Curtis, os alumnos de 3º e 4º 
de ESO tivemos a oportunidade 
de ver a película Pradolongo. 
Este  é o primeiro filme  editado 
en galego en DVD e Blue Ray 
en 2008.  Foi gravado nos con-
cellos de Petín, A Rúa, O Barco, 
Vilamartín, A Veiga e Carballe-
da, todos eles situados na pro-
vincia de Ourense. 
Os protagonistas da película 
son tres rapaces adolescentes 
que son amigos dende a infan-
cia. Eles chámanse Martiño, 
Armando e Raquel.  
Martiño  é un rapaz que vive 
con seus pais e os seus irmáns. 
Eles adícanse ó traballo  do 
gando. El quere construír unha 
granxa ecolóxica coa axuda dos 
seus veciños e do seu pai, aín-
da  que a súa nai quere que 
estude unha carreira.  
Armando é un rapaz de clase 
rica ó cal lle gusta moito a trou-
la, o divertimento, etc. O seu 
pai, Lourenzo, traballa nunha 
grande empresa.  
Raquel é unha rapaza de fami-
lia acomodada que vive coa súa 
nai, que é profesora. 
Todo comeza co exame de se-
lectividade que fan para entrar 
nas súas respectivas carreiras. 
Martiño e Raquel aproban con 
boa nota e, pola contra, Ar-
mando suspende. Pouco a pou-
co vanse distanciando . Mentres 
Martiño decide adicarse ao 
proxecto da granxa, Raquel de-
cide darlle clases particulares a 
Armando e este empeza a co-
quetear con ela. Todo isto pro-
voca que Martiño e Armando se 
empecen a levar mal, xa que os 
dous empezan a sentir celos un 
do outro.  

FICHA ARTÍSTICA 
 

Axudante de dirección: Sandra 
Montes  
Cámara: Alberto Díaz “Bertitxi”  
Deseño de decorados: Andrea Pozo  
Dirección: Ignacio Vilar  
Dirección fotografía: Alberto Díaz 
“Bertitxi”  
Figurinista: María Fandiño  
Guionista: Carlos Asorey, Javier 
Gancedo, Ignacio Vilar  
Intérpretes: Laura Álvarez 
(NEVES), Tamara Canosa 
(RAQUEL), Mela Casal (MARUXA) , 
Belén Constenla (LURDES) , Anto-
nio Mourelos (LOURENZO), Rober-
to Porto (ARMANDO) Gonzalo Rey 
Chao (XERVASIO) , Rubén Riós 
(MARTIÑO), Cristina Rodríguez 
(LOLI), Carlos Sante(ROI) 
Maquillaxe: Natalia Arcay  
Montaxe: Guillermo Represa  
Música: Zeltia Montes  
Perruquería: Erea Pérez  
Produción Executiva: Marina Fari-
ñas  
Xefatura de produción: Iñaki Ros, 
José Salgueiro  
Xefatura de son: Eduardo Esquide 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Distribuidora: Mr Misto Films, Vía 
Láctea Filmes, S.L.  
Produtora : Televisión de Galicia 
(TVG), Vía Láctea Filmes, S.L.  
Subvención : Consellería de Cultu-
ra (Xunta de Galicia) 
Titulo orixinal: Pradolongo 
Tipo: Longametraxe 
Xénero: Drama  
Realizada a cor 
Duración: 100' 
Orixe: Galicia 
Ano: 2007 
Idioma V.O.: Galego (6 copias en 
salas comerciais) 
Orzamento: 1.200.000 € 
Web: http://www.pradolongo.net/ 
 

PALMARÉS 
 

A música do filme, obra de Zeltia 
Montes, gañou o premio Jerry 
Goldsmith en 2008. O filme recibiu 
en setembro do mesmo ano o IV 
premio cidade de San Sebastián 
Film Comission, galardón integrado 
na sección Made In Spain do Festi-
val de San Sebastián 

Pouco a pouco o obxectivo de 
Martiño empeza a ir cara a 
adiante, ata que o pai de Ar-
mando (Lourenzo) descobre 
que nesas terras hai moita lou-
sa e empeza a ofrecerlles moi-
tos cartos ós que lle deixaron 
as fincas á familia de Martiño. 
Estes aceptan o trato sen im-
portarlles nada a ilusión de 
Martiño e de Xervasio ( pai de 
Martiño) de construír a súa 
granxa ecolóxica.  Martiño 
tamén descobre que Raquel vai  
ir estudar a Barcelona a súa 
carreira de enxeñería. 
Por outro lado, na película,  
aparece algo de carga sexual, 
como é normal na adolescencia, 
pero  as actitudes de Martiño e 
Armando son moi diferentes. O 
primeiro non quere traizoar a 
Raquel, pola que sente algo es-
pecial. Porén Armando goza de 
todo tipo de aventuras. 
Pouco despois, Armando decide 
levar de viaxe a Italia a Raquel, 
e esta acepta, pero pouco antes 
de saír cara ó avión, decide 
anular a viaxe tras ter unha pe-
quena conversación coa súa 
nai. Decide ir na procura de 
Martiño. 
Finalmente a Martiño comén-
tanlle que os seus veciños o 
traizoaron por uns poucos car-
tos. A película remata co enco-
ntro de Martiño e Raquel en 
Pradolongo. 
En conclusión é un filme que 
nos conta a historia dunha ami-
zade e de como esa amizade 
vai desaparecendo. É unha his-
toria sobre a madurez e a per-
da da inocencia.  

PRADOLONGO 

Alejandro  
Espiñeira 
Rodríguez 
4º ESO A   

CINEMA 
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asumir importantes funcións. 
No ano 1863 toca fondo esta 
etapa de escuridade coa publi-
cación de Cantares Gallegos, de 
Rosalía de Castro. Xunto con 
Curros e Pondal protagonizaron 
o rexurdir da nosa lingua 
(Rexurdimento). Unha vez máis 
a etapa de esplendor literario 
acaba coa chegada do xeneral 
Franco ao poder, o cal prohibiu 
todas as linguas da península, 
agás o castelán. 
No ano 1975 o ditador Francis-
co Franco morre. Ábrese así 
unha nova etapa para o estado 
español. No ano 1978 proclá-
mase a España como unha de-
mocracia e créase una constitu-
ción con dereitos e deberes pa-
ra os cidadáns. Todo isto favo-
receu ao galego notablemente. 
Podíase escribir con liberdade 
todo o que se quixese e nin-
guén sería perseguido. No ano 
1950 coa creación da editorial 
Galaxia, os intelectuais da épo-
ca comezan a publicar aínda 
que non o podían facer con re-
gularidade e ademais seleccio-
naban con detalle o que sairía á 
luz. 
É entón cando sentimos a nece-
sidade de comezar a falar de 
dous termos que dende o seu 
coñecemento até a actualidade 
están presentes: a normaliza-
ción e a normativización. Dici-
mos que unha lingua está nor-
malizada cando ten un alto 
número de falantes e está pre-
sente en todos os sectores da 
sociedade, dende os máis ricos 
ata os máis pobres, na radio, 
na televisión, na prensa onde 
ningunha persoa ten prexuízos 
de ningún tipo. A normativiza-
ción fai referencia á existencia 
de regras, gramáticas e dicio-
narios que establecen unha lin-
gua estándar. Ademais dicimos 
que unha lingua está normativi-
zada cando ten unha lexislación 
que a ampara e a protexe e 
que tamén regulamenta o seu 
uso no ensino ou nos servizos 
públicos. 

COMEDIA BÍFIDA 

Santiago  
S á n c h e z 
García 
1º BACH A 

Comedia bífida é unha obra 
dramática do autor lugués Ma-
nuel Núñez Singala, máis coñe-
cido polo segundo apelido de 
orixe italiana (un antepasado 
da súa nai era dese país). A 
obra presenta un xuízo ou una 
valoración do estado actual que 
os galegos damos á nosa lin-
gua. A representación está am-
bientada no alén, onde San Pe-
dro presenta un innovador 
método para a realización dos 
xuízos. Consiste en coller o di-
cionario, e xulgar á xente pola 
palabra que corresponda. No 
día en que está escrita a obra 
comezan coa palabra “fala”. 
Luci é o fiscal e o arcanxo é o 
avogado defensor. Pola escena 
pasará unha muller chamada 
Diña, un home chamado Eliseu, 
dúas siamesas (Lina e Lana) e 
un empresario (Pepe). Todo 
isto está presenciado por un 
grupo de persoas vivas, aínda 
que inicialmente San Pedro 
pensaba que estaban mortas e 
que eran almas unicamente 
destinadas a facer o papel de 
xurado. 
O personaxe principal é, sen 
dúbida, San Pedro. San Pedro é 
una persoa (aínda que está 
morta) de avanzada idade, bar-
ba branca e unha túnica que lle 
chega ata os pés. O seu carác-
ter é firme e serio. É amante do 
protocolo e gústalle cumprir as 
normas. O seu ton ó longo de 
toda a obra denota convicción e 
rigor en todo o que di. Ademais 
tamén é respectuoso co seu 
superior. Luci, abreviatura de 
Lucifer, é un personaxe de 
orixe divino e sexo masculino 
con comportamentos do sexo 
oposto. O seu carácter destaca 

sobre todo, pola astucia. É un 
ser intelixente, capaz de enre-
dar a calquera que o desexe, 
motivo polo que o arcanxo pro-
testaba na representación. O 
arcanxo viste unha túnica e le-
va unhas ás nas costas. O seu 
carácter denota timidez, pero 
ao mesmo tempo amabilidade e 
convicción. Non se pode dicir 
que a seriedade sexa unha das 
súas mellores calidades, pois 
en varias ocasións pretende 
parar o xuízo para ir comer al-
go. Outros personaxes con cer-
ta relevancia na obra son os 
acusados, anteriormente cita-
dos. Os carácteres son simila-
res. Cada un deles exemplifica 
moitos dos distintos prexuízos 
que hai contra a lingua galega. 
Por exemplo; o feito de que 
sexa considerada unha lingua 
bruta que só se fala nas aldeas, 
presentado polas siamesas ou o 
feito de falar castelán coa 
amante e galego coa muller, 
como é o caso do empresario 
Pepe... 
HISTORIA DA LINGUA GALE-
GA. A SÚA SITUACIÓN AC-
TUAL. 
A historia da lingua galega 
pódese dicir que comeza no 
século XIII coa primeira mani-
festación escrita Ora faz ost´o 
senhor de Navarra, aínda que 
no século VIII xa estaba total-
mente diferenciada do latín. É 
entón cando comeza unha eta-
pa de esplendor literario da 
man dos trobadores, os cales 
compuxeron un tipo de obras 
chamadas cantigas, destinadas 
ao canto. Todo isto viuse trun-
cado polo comezo da guerra 
que enfrontou a Xoana a Bel-
tranexa e Isabel a Católica, que 
rematou coa vitoria da segun-
da. Comeza así unha etapa de 
escuridade para a lingua gale-
ga, chamados Séculos Escuros 
(XVI, XVII, XVIII). Por mor da 
política dos Reis Católicos desa-
pareceu da escrita e da admi-
nistración e foi considerada 
unha lingua inferior incapaz de 
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Claramente o galego é unha lingua normativizada. 
Ten unha lei, a Lei de Normalización Lingüística, 
está recoñecida a súa oficialidade en Galicia xunto 
co castelán, ten gramáticas e dicionarios para co-
ñecer a lingua estándar, e tamén ten institucións 
que se ocupan do seu estudo e actualización, co-
mo son a Real Academia Galega (RAG) ou o Insti-
tuto Galego da Lingua. Pero, ¿realmente é unha 
lingua normalizada como parece ou estamos enga-
nados? 

Moita xente, que habitualmente fala castelán, ar-
gumenta que non fala galego porque non o sabe 
falar. Porén, esta resposta non coincide co mapa 
de competencia lingüística realizado no 2004 con 
datos baseados no mapa sociolingüístico de Gali-
cia. Segundo isto o 93% dos galegos saben falar 
ben a devandita lingua. Entón; ¿cal é o motivo po-
lo que os datos dos gráficas non coinciden? 
O gráfico anterior amósanos cal é a primeira lingua 
por idades no ano 2004. Vemos que entre os máis 
novos, a máis utilizada é o castelán, mentres que 
o galego conta con só o 16.6% da poboación entre 
as persoas de 15 a 24 anos. Entre a xeración ante-
rior, é dicir, os que teñen entre 44 e 54 anos, hai 
case un empate entre galego e castelán. Os datos 
amosan a realidade. En tempos anteriores o 
número de falantes era considerablemente supe-
rior ao actual. ¿Qué pasará se este número segue 
reducíndose a ese ritmo? 

Polo tanto, é evidente que hai prexuízos á 
hora de utilizar a lingua galega. Como xa se 
dixo algún destes prexuízos están exemplifica-
dos polos acusados da obra de Singala. Orga-
nizacións como a Mesa pola Normalización 
Lingüística tentan que isto non sexa así, a 
través de campañas publicitarias, manifesta-
cións, conferencias en centros de ensino… Es-
ta organización naceu no ano 1986 e a súa 
intención de normalizar está presente en moi-
tos ámbitos, como o ensino (de forma que o 
ensino sexa todo en galego, excepto cas-
telán), toponimia (favorecendo o uso da topo-
nimia de Galicia), banca e administración que 
como servizos públicos que son pretenden fo-
mentar o uso do galego cara ó público… 
Como xa se dixo anteriormente, mediante 
campañas fomentan o uso do galego. Unha 
delas foi “Concurso popular de vídeos”, onde 
lles pedía aos mozos que gravaran co teléfono 
móbil unha situación da vida cotiá, nas que 
tiñan problemas para se comunicar en galego. 
Outra campaña foi “Manifesto pola conviven-
cia lingüística e a igualdade de dereitos para o 
galego”, na que reivindicaban o dereito do po-
bo galego a que a súa propia lingua sexa ofi-
cial en todos os efectos dentro do territorio ou 
denuncia da situación de inferioridade da 
mesma. 
E xa para rematar, que dicir?. Pois aínda que 
os datos son bastante malos temos que con-
seguir o efecto contrario. A lingua é un ben ao 
igual que as grandes obras da arquitectura. 
Un ben herdable que se non utilizamos acaba-
rase perdendo. Na miña opinión, en relación 
aos prexuízos dos que xa se falaron é eviden-
te que existen. E non un, senón moitos. O fei-
to de dicir que alguén non fala galego porque 
non sabe é totalmente falso. Todos os galegos 
saben falar galego, mellor ou peor. Na maioría 
dos casos a xente que di isto, adoita falar pe-
or o castelán do que podería falar galego. Ou-
tros como que o “galego soa mal” son absolu-
tamente falsos. Ningunha lingua soa mal. To-
das as linguas do mundo teñen fonéticas dife-
rentes, pero non por iso unha soa peor que 
outra. No ámbito das novas tecnoloxías, a 
presenza do galego é case nula. Na actualida-
de estase tentando frear, creando por exem-
plo, sistemas operativos para ordenadores 
unicamente en galego, como é o caso de Gali-
nux . 
En conclusión, cambiar isto é posible. Só de-
pende de nós. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
-www.galicia-hoxe.com 
-www.vieiros.com 
-www.amesanl.org 
-Wikipedia 
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músico do grupo, chamado 
Cristián; deixa esquecidos os 
celos de Cristián e déixase se-
ducir polas atencións e agasa-
llos de Pardo. Cristián repró-
challe a súa frivolidade e Eva 
nega as acusacións e este non 
é quen de conter un arrebato 
de violencia. 
Helio, outro dos compoñentes 
do grupo de música; que toca o 
saxofón e irmán de Pardo dedí-
case conxuntamente con Eva a 
planificación dos ensaios. Ata 
tivo unha pequena aventura 
con ela. 
Lucinda, outra compoñente do 

possível. Mas cabe a nós 
construí-lo com nossas 
mãos entrando em cena, 
no palco e na vida. 
Atores somos todos nós, 
e cidadão não é aquele 
que vive em sociedade: 
é aquele que a transfor-
ma! 

oportunidade para compartir co seu público unha 
visión do mundo e para acentuar a contribución 
desta arte ao entendemento entre os pobos. 
Unha das actividades máis importantes que se rea-
liza nese día é a difusión dunha Mensaxe Interna-
cional redactada para a ocasión por unha persona-
lidade destacada do mundo teatral. Este ano to-
coulle a Augusto Boal redactar o texto que foi tra-
ducido a 45 idiomas. 
Augusto Boal (Río de Janeiro, Brasil, 1931). Actor, 
dramaturgo, pedagogo e director de teatro brasilei-
ro. É coñecido internacionalmente polo desenvolve-
mento do chamado Teatro do Oprimido, técnica 
que pretende combater as inxustizas sociais a 
través do teatro. 
No ano 2008 foi candidato ao Premio Nobel da Paz. 
 
FRAGMENTOS DA MENSAXE DO DÍA MUNDIAL 

DO TEATRO LIDA POR AUGUSTO BOAL: 
 
Vendo o mundo além das aparências, vemos 
opressores e oprimidos em todas as sociedades, 
etnias, gêneros, classes e castas, vemos o mundo 
injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar ou-
tro mundo porque sabemos que outro mundo é 

TEATRO 

Logotipo do Instituto 
Internacional de Teatro 

Portada dunha das obras máis 
coñecidas de Augusto Boal 

DÍA MUNDIAL DO TEATRO 

Cada 27 de marzo 
celébrase, en máis 
de 100 países, o 
Día Mundial do 
Teatro. Esta con-
memoración foi 
creada en 1961 po-
lo Instituto Interna-
cional do Teatro 
(IIT), organización 
non gubernamental 
dependente da 
Unesco que ten a 
súa sé en París. Os 
teatreiros e teatrei-
ras aproveitan esta 

AS DUNAS, FREE SPA 

A obra de Manuel Lourenzo, ”As 
Dunas, Free Spa”, trátase 
dunha comedia. Esta comedia 
sitúase no spa do empresario, 
Florencio Pardo na mariña 
oriental Luguesa. 
O empresario Florencio Pardo, 
que é o protagonista principal 
ten o propósito de inaugurar o 
balneario “as dunas”, o soño da 
súa vida. Lola, a ex-amante de 
Florencio Pardo quere aprovei-
tar a ocasión e reiniciar a súa 
antiga relación sentimental con 
el, pero mentres que se resol-
ven os problemas, Lola atopa 
en Calí Caiate, o caboverdiano 
encargado da limpeza, un com-
pañeiro co que lle dar saída os 
seus desexos de compresión e 
cariño. 

Lucía Rúa Sandá 
1ºBACH-B 

grupo que comparte parella de 
baile con Milo, outro dos com-
poñentes do grupo, apaixónase 
por Helio, este déixase querer 
por ela pero mantendo as dis-
tancias e desprezándoa. 
Milo, durante o desenvolve-
mento da obra, atopa a súa 
media laranxa en Serapio, ou-
tro protagonista da obra e ami-
go e colaborador de Pardo, este 
último tamén atopa a súa me-
dia laranxa en Milo. 
Melodrama, o clarinetista do 
grupo de música, estaba namo-
rado de Lucinda, que ao princi-
pio non o amaba e ao final o 

Para inaugurar o bal-
neario, Florencio Par-
do contratou un grupo 
de música titulado 
“singing in the spa” 
cuxa directora artísti-
ca era Eva Andrade 
que era a moza e pa-
rella de baile dun 
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teñen grande 
preponderancia 
os fortes move-
mentos  dos 
xeonllos e das 
cadeiras. Tal e 
como se amosa 
na obra teatral é 
unha danza moi 
enerxética e 
sensual. 
A outra grande mostra musical 
chegada desde Cabo Verde que 
se pode observar nas escenas 
máis melancólicas (non todo vai 
ser festa) é a morna. Este 
xénero musical, máis culto que 
o funaná, viu a luz en Boa Vista 
a finais do século XIX e serve de 
vehículo idóneo para que os ca-
boverdianos lle canten en lingua 
crioula á saudade, á natureza e 
ó amor (como no caso de Melo-
drama, que lle compón unha 
morna amorosa á súa adorada). 
A súa interpretación realízase 
cun violín, dúas ou tres guita-
rras e un cavaquinho. Existe 
unha variante da morna, a cola-
deira, máis rápida e axeitada 
para a danza, nada, como non, 
en Cabo Verde. 
Como contrapunto ao anterior, 
podemos observar a música 
electrónica máis vangardista e 
bailable nas diferentes repre-
sentacións da inauguración do 
free spa que ensaian os prota-
gonistas da obra. A verdade é 
que se trata dun recurso musi-
cal moi simple e probablemente 
paródico, xa que non é mais que 
a típica melodía tecno cun 
monótono ritmo marcado pola 
percusión á que un dos perso-
naxes lle engade as consabidas 
onomatopeas alusivas ó sexo. 
Exótica, diversa, atemporal, ani-
mada, orixinal… esta traxicome-
dia é un grande exemplo de 
cómo a música é quen de mo-
vernos a sentir e expresar desde 
o máis vulgar chiste ata o máis 
profundo desasosego. Non sei 
se amansará ás feras, pero, sen 
dúbida, transforma as audien-
cias en marionetas suspendidas 
sobre mares de palabras polos 
fíos dos sons. A suprema arma 

romantismo dela atopa o seu 
par na inxenua personalidade 
de Melodrama. Da man deles, 
esta historia encontra o amor 
verdadeiro e inocente. 
A lingua predominante duran-
te toda a obra é moi variada, 
porque Lucinda era portugue-
sa e por iso falaba con acento 
portugués, os outros prota-
gonistas da obra falaban o 
galego pero coas variantes do 
bloque nor-oriental, algúns 
exemplos son: ”il”, ”tú”. 
A música que predominaba 
era pop,latina,de discoteca 
pero tamén predominaba a 
música melancólica, por 
exemplo na escena que Melo-
drama estaba triste polo des-
amor de Lucinda, na que Me-
lodrama tamén compoñía 
canc ións melancól icas. 
Tamén predominaba o baile 
caboverdiano ”funaná” que 
Calí Caiate lles enseñou a 
bailar ao grupo de música. 
As diferenzas que hai entre a 
música da obra e a música 
galega son moitas, algúns 
exemplos que se ven na obra 
é o uso dos seguintes instru-
mentos musicais como a gui-
tarra e o saxofón, a pesar de 
que estes non son os instru-
mentos máis utilizados na 
música galega, aínda que a 
gaita que era un acordeón 
diatónico que se usaba como 
acompañante do baile fu-
naná. 
O decorado da obra centrase 
nun azul escuro, a cor do mar 
pola sinxela razón de que o 
balneario está emprazado 
perto da praia. 
Desta obra “As Dunas, Free 
Spa” podo deducir que ten un 
resultado melancólico, erótico 
e poético. 

FILARMONÍA FREE SPA 

F á t i m a 
Sánchez Ba-
rreiro de 1º 
BACH A 

Parecía imposible que unha obra 
teatral que non fose un musical de 
Broadway tivese tanta ou máis 
música que diálogos. Pero isto 
cambiou cando As Dunas free spa, 
divertidísma e reflexiva crítica á 
especulación urbanística nas cos-
tas galegas, viu a luz. 
As Dunas free spa é unha obra 
teatral cunha marcada presenza 
da música ao longo de toda a súa 
representación. Distintos e exóti-
cos ritmos sucédense uns aos ou-
tros nos diferentes momentos 
dramáticos, desde o orixinal e 
cómico fuck and folk inicial ata o 
fado máis melancólico. Pero o pro-
tagonismo lévano, indubidable-
mente, as tradicións musicais de 
Cabo Verde e a música electróni-
ca. 
Os ritmos máis potentes, frenéti-
cos e festeiros chegarán da man 
dun caboverdiano burelés e do 
seu espectacular dominio da dan-
za do funaná. 
O funaná é un xénero musical 
orixinario de Cabo Verde que 
xurdiu a comezos do século XX 
cando os colonizadores portugue-
ses introduciron o acordeón na illa 
de Santiago. Durante moito tempo 
foi asociado ao mundo rural e ás 
clases sociais máis baixas, pero 
trala independencia do país nos 
anos setenta, o funaná renaceu 
con forza. 
As súas letras falan dos pequenos 
sucesos da vida cotiá. Son tamén 
panfletos de crítica social e re-
flexións sobre a vida. 
Como danza, báilase en parellas e 

TEATRO 
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nun dos mem-
bros do Co-
mité Executi-
vo. En 1946 é 
detido e en-
carcerado du-
rante tres 
anos. Ó saír 
do cárcere 
vólvese defen-
sor da cultura 
fronte ás ideo-
loxías políti-

LETRAS  GALEGAS 

Rocío López Sánchez 
Vanessa García Sánchez de 4º ESO A 

RAMÓN PIÑEIRO 

Naceu en Armea (Láncara) no 
1915. Con só nove anos vai vi-
vir a Lugo onde estuda o ba-
charelato. Tempo despois, 
comézalle a nacer o interese 
polo mundo da política e 
convértese nun dos fundadores 
do Partido Galeguista. Alí coñe-
ce a outros personaxes da cul-
tura galega como Ramón Otero 
Pedrayo. 
En 1934 é elixido como Secre-
tario do Comité Provincial para 
o plebiscito do Estatuto de Au-
tonomía de Galicia. Loita na 
Guerra Civil, e tras ela estuda 
Filosofía e Letras na Universida-
de de Santiago. En 1943 é un 
dos encargados da reconstru-
ción do Partido Galeguista (en 
clandestino), onde se converte 

Obras: 
 
A filosofía i o home (1988) 
A lingoaxe i as língoas (1967) 
Pra unha filosofía da saudade 
(1953) 
Lembrando a Castelao (1975) 
Olladas no futuro (1974) 
A saudade e Rosalía (1952) 
Filosofía da saudade (1984) 
Da miña acordanza (2002) 

cas. 
En 1950 é un dos fundadores 
da editorial Galaxia. A publica-
ción de libros en galego en ple-
no franquismo vai ser funda-
mental para a recuperación cul-
tural. Destaca especialmente a 
publicación da Revista de Eco-
nomía de Galicia. Traballa na 
editorial, da que é director ata 
1966. Durante todo ese período 
foi criticado como conservador 
pola súa defensa da resistencia 
cultural fronte á loita política. 

En 1967 ingresa na Real Acade-
mia Galega. Cando chega a de-
mocracia convértese nun dos 
membros de Parlamento Auto-
nómico e máis tarde será o pri-
meiro presidente do Consello 
de Cultura Galega, onde estivo 
ata que morreu no 1990. 
A súa defensa do galego foi 
unha constante, tratando de 
que os líderes dos partidos ga-
leguistas asumisen o emprego 
da lingua. Intentou que os uni-
versitarios estudasen en galego 
independentemente da súas 
ideas políticas. 
A súa actuación máis importan-
te no mundo da política foi a 
colaboración na redacción da 

Exposición Letras Galegas 
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mozos cando querían ir ver a 
súa moza, tiñan que ir andando 
moitos quilómetros. 
Agora vouche contar o que lle 
pasou hai moitos anos a Xoán 
de Antona cando ía ver á súa 
moza que se chamaba Carmela 
de Chinto. 
Era o cerrado da noite cando 
Xoán marchou pola corredoira 
da fonte abaixo para mocear 
con Carmela. Ía ben posto, coa 
súa boina na cabeza e o parau-
gas colgado do colo da chaque-
ta; tamén levaba un bastón 
nunha man e na outra un fa-
chuzo de palla a modo de facho 
para alumear, xa que a noite 
era moura coma o acibeche. 
Ía contento e botouse a cantar, 
quizais para non se sentir tan 
só e facerse compaña a si mes-
mo polo camiño; e, de súpeto, 
púxose a chover. Sacou o pa-
raugas do colo da chaqueta e 
abriuno. Estando nestas, oíuse 
un estrondo tan forte que pa-
recía que a terra ía desapare-
cer. Xoán colleu moito medo, 
tanto, que quedou sen fala e 
non se podía mover; non podía 
dar nin pancada. 
Cando conseguiu decatarse da 
situación, atopouse con dous 
cans negros; un máis grande e 
outro máis pequeno, e cunha 
pantasma cuberta cun pano 
branco. Os tres bailaban arre-
dor do mozo, e acercábanselle 
a el como para quererlle trabar. 
El espetoulle o aguillón do pa-
raugas ó can máis pequeno e 
voltouse a escoitar un tumbo 
tan grande que tremaba toda a 
corredoira. De súpeto, desapa-
receron os tres e, na beira do 
valo, apareceu sentada unha 
meniña de cabelo loiro e media 
espida. Xoán seguiu andando 

pola corredoira, pero cando se 
decatou da meniña volveu so-
bre os seus pés e díxolle: 
Ola meniña, ti quen es? 
 
Eu son Mariquiña de Rosa e 
quedei convertida en can por-
que fun vítima dun encanta-
mento. Cando vexo a alguén 
póñome ao seu carón para que 
me desencante, pero ata agora 
ninguén me fixo sangue. Ti, se 
queres, pódesme axudar. 
 
E como? – Preguntou Xoán. 
 
Tes que ir ao cemiterio ás doce 
da noite e coller unha pouca 
terra da tumba de Manoliño 
que, como sabes, foi o último 
cadaleito que se soterrou alí. 
Despois traerala ao pasadoiro 
dabaixo; nese momento des-
aparecerá o meu encantamento 
e volverei ser a moza loira que 
era. 
 
Xoán marchou cara o cemiterio 
e cando deron as doce, entrou 
pola cancela do adro e, no mo-
mento que ía coller a terra, es-
coitou outro tumbo e caeu ful-
minado sen sentido. 
Alí quedou tendido ata que o 
atoparon ao día seguinte os que 
viñan da feira; contan que xa 
estaba morto e que Mariquiña 
de Rosa ficou encantada para 
sempre, xa que nunca máis se 
volveu aparecer a ninguén. 
Cando a avoa rematou de con-
tarme esta historia, eu estaba 
chea de medo e ao mesmo 
tempo moi leda porque xa 
deixara de aburrirme, e á beiri-
ña do lume púxenme a escribila 
para que todos vós a poidades 
coñecer. 

LETRAS  GALEGAS 

Certame Día das Letras Galegas 

1º Premio modalidade de relato curto 

UNHA HISTORIA DE ENCANTAMENTO 

Nuria Bello 
de  
1º ESO A 

Era un día frío e gris do mes de 
decembro. Un día dos que non 
había escola e todo estaba mo-
llado e esvaradizo por fóra. 
Erguinme cedo, coma sempre, 
e a verdade é que estaba abu-
rrida e non sabía que facer. 
Na casa tiñamos o lume acendi-
do por mor do frío e a miña 
avoa quentábase para facer 
desaparecer a tristura que trae 
consigo o inverno para as ca-
sas. 
Eu non paraba de dar voltas e 
voltas sen facer nada. A avoa 
díxome: 
Que tes nena? Seica non paras 
quieta? 
 
Eu contesteille: - Non avoa.; é 
que non sei que facer, abúrro-
me. Por que non me contas ti 
unha desas historias antigas, 
de meigas, que tanto me gus-
taban cando era pequena? 
Non, nena. – Respondeu a 
avoa. Pero tras insistir e insis-
tir, accedeu a contarma. Sen-
teime ao seu carón e estiven 
moi atenta mentres ela me ex-
plicaba… 
 
Mira nena, antes non había es-
tradas coma agora. Eran corre-
doiras fondas, con moitas árbo-
res aos lados; cheas de lama. 
Tamén había carreiros nos 
montes; polos que se ía dunha 
aldea a outra. 
 
A xente non tiña coches e os 
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Cada vez quedan un pouco 
máis lonxe os tempos nos que 
para poder aprender tan só a ler e 
escribir era necesario pertencer a 
unha clase social acomodada e a 
unha familia que puidese custear 
os teus estudos. 

Afortunadamente, na actuali-
dade contamos cun sistema edu-
cativo que, a pesar de todos os 
seus defectos e carencias, permi-
te que todos teñamos acceso a 
unha educación xeral e gratuíta 
sen que inflúan en absoluto a no-
sa posición social e a nosa liqui-
dez monetaria. 

A día de hoxe o sistema de 
educación pública e obrigatoria 
establece que todos os rapaces e 
rapazas debamos permanecer 
inseridos neste sistema ata os 
dezaseis anos, idade á que, se-
gundo o avance ordinario dos cur-
sos, alcanzaremos o final da Edu-
cación Secundaria e, en conse-
cuencia, o famoso Graduado en 
ESO. 

Ao meu modo de ver, un sis-
tema que nos ofrece un ensino 

lidade como para abandonar o 
“niño” e comenzar a enfrontarse 
ao que espera máis alá do institu-
to ou colexio. Rematar antes de 
esta idade os estudos obrigato-
rios sería prematuro e un acto de 
irresponsabilidade, pois a madu-
rez intelectual dun rapaz de ca-
torce anos non é suficiente como 
para que asuma o papel que o 
mundo real nos reserva. 

A adolescencia, esta etapa de 
variacións hormonais e condutas 
algo atolondradas, define a chave 
ou o inicio dun proxecto vital aín-
da non determinado. Só cando un 
se achega á barreira da pre-
maioría de idade (16 ou 17 anos) 
comeza a ver a magnitude do 
futuro que nos agarda. Só neste 
momento se empeza a tomar de-
cisións, moitas veces recomenda-
das polo propio sistema educativo 
e os seus membros. 

En conclusión, a obrigatorie-
dade da educación ata os deza-
seis anos é unha poderosa arma 
que nos confire unha capacidade 
inmensa fronte aos avatares que 
a vida e as consecuencias das 
nosas propias decisións nos po-
ñan no camiño. É un privilexio 
que a miúdo obviamos e incluso 
desprezamos sen ser conscientes 
de que case a metade do que so-
mos, defectos incluídos, llo debe-
mos a el. 

completo e contrastado durante 
nada máis e nada menos que tre-
ce anos (desde os tres ata os de-
zaseis) é máis un privilexio que 
un deber estudantil. E non só 
desde o punto de vista académi-
co, senón tamén desde a pers-
pectiva do desenvolvemento psi-
colóxico e de valores de convi-
vencia na xuventude. 

Ademais de adquirir unha se-
rie de coñecementos básicos que 
se especializan a medida que vai 
aumentando o nivel académico, 
un rapaz acollido ao sistema edu-
cativo actual afianzará ao longo 
de toda a súa infancia e adoles-
cencia unha serie de valores e 
amizades moi importantes para o 
desenvolvemento psíquico de 
calquera adolescente. E o feito de 
pasar tanto tempo en comunida-
de nos centros de ensino obríga-
nos a asimilar certas pautas de 
convivencia e traballo en equipo 
tan necesarias no mundo laboral. 

Aos dezaseis anos, o adoles-
cente comeza a facerse unha vi-
sión do mundo e de si mesmo, da 
súas propias calidades e poten-
cialidades, e proxecta en si mes-
mo unha futura madurez. Nese 
momento pode dicirse que ten 
suficiente información e persona-

OPINIÓN 

ATA OS DEZASEIS, POR FAVOR 

Fátima Sánchez 
Barreiro  
de 1º Bach A 

OS DEREITOS DA MULLER 

Araceli Mato  
Vázquez 
4º ESO A 

Na sociedade na que nos atopa-
mos un dos principais temas de 
debate que aínda segue activo co 
paso do tempo é a situación da 
muller, é dicir, se esta vive 
nunha sociedade en condicións 
de igualdade co home. 
Hai tempo as mulleres estaban 
sometidas sendo unhas verdadei-
ras “escravas” dos homes. Isto 
debíase principalmente a diver-
sos factores, como por exemplo 
que a muller non tiña dereito a 
decidir sobre ela mesma, non 
tiña dereito ó voto, precisaba do 
permiso do seu home para todo 
acto xurídico, o seu adulterío era 

máis grave que o masculino, ca-
se non tiña dereito á educación; 
en definitiva as mulleres parecía 
que só estaban destinadas para 
ter fillos, coidar deles e traballar 
nas tarefas da casa. 
No século XX a situación mudou 
acadándose importantes melloras 
como o dereito a participar na 
vida política a través do voto, o 
acceso ao mundo da cultura,a 
incorporación ao mercado labo-
ral,etc.Nos anos de posguerra a 
necesidade obrigou a moitas mu-
lleres a saír das súas casas e ir 
traballar fóra desta, fundamen-
talmente en fábricas téxtiles, ser-
vidumes etc. 
Pouco a pouco a igualdade entre 
o sector masculino e femenino 
vai chegando a un cauce igualita-
rio, aínda que a día de hoxe falta 
moito camiño por percorrer para 

chegar a un sistema que garanta 
esa pretendida igualdade. 
Actualmente podemos observar 
que houbo un pequeno avance, 
pero desgraciadamente aínda 
temos que vivir nun mundo no 
que os salarios da muller seguen 
sendo moito menores cós dos 
homes, e as condicións laborais 
seguen a ser diferentes. Ademais 
non debemos esquecer o tema 
da violencia machista e os asasi-
natos , a chamada violencia de 
xénero que é unha das lacras 
máis importantes da nosa socie-
dade. 
A cuestión está en xogo, dentro 
duns anos as mulleres podere-
mos decir que vivimos nunha so-
ciedade completamente igualita-
ria cos homes? 
Ti decides, a resposta está nas 
túas mans. 
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Non existiran xamais anos sufi-
cientes para que se volva repe-
tir a historia. Primeiro a repre-
sión; despois o muro; terceiro 
as burlas públicas. As mortes 
de inocentes. Cambio. 
Non nos conformaremos con 
esta realidade. O boicot está en 
marcha. Cambio e corto. 

do. Din que se chama Israel. 
Cambio. 
A diana dos seus dardos. Esta-
do inocente. Milleiros de espe-
ranzas arrebatadas. Truncáro-
nas as balas, con financiamento 

mundial. Vítima da hipocris-
ía. Exterminaremos o nome 
de Palestina. Cambio. 
Hipotéticas acusacións ós 
antepasados veciños. Escu-
sa. Apoderarse do territorio. 
Obxectivo. Defensa propia. 
Escusa. Limpeza étnica. 
Obxectivo. Cambio. 
Illamento do resto do mun-
do. Non hai razón posible. 
Non existe posibilidade de 
razón. O muro: a condena 
duns, a vitoria doutros. Es-
peranzas plasmadas nas pin-

tadas, símbolo de 
que a guerra non 
está perdida. 
Algún día os no-
sos berros tirara-
no abaixo. Cam-
bio. 
Repítese a histo-
ria. 76 anos non 
foron suficientes. 

OPINIÓN 

NIN MUROS ENTRE OS POBOS NIN POBOS ENTRE OS MUROS. 

Desde Curco á base... 
Aquí Estado terrorista. Asasino 
de millóns de soños, un soño 
por cada vida. Albergue da 
inxustiza, personificación da 
impunidade. Vergoña do mun-

Sara Morandeira Vázquez,  
Rocío Manteiga Souto; 1º Bach A 

Similitude entre o abuso nazi e o israelita. 

Simplemente a realidade. 
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e polas terras de Boimorto e Mesía, 
onde exercen como profesores, en 
busca de persoas dispostas a com-
partir a súa sabedoría popular.O 
material por eles recollido en centos 
de cintas magnetofónicas foille ce-
dido ao Museo do Pobo Galego para 
ser dixitalizado e pasar a formar 
parte do Arquivo do Patrimonio Oral 
da Identidade para que o folclore 
volva ao pobo do que saíu . En 
conxunto, publican traballos como: 
A Carón da Escola (traballo de re-
compilación de folclore do Nadal), 
Cantares de Cego I e Cantares de 
Cego II (recompilación de Cantares 
de Cego), Contos de vellos pra ne-
nos (recompilación de contos tradi-
cionais), Somos lenda viva 
(recompilación de lendas tradicio-
nais)… Participaron tamén nestes 
últimos tempos na creación e repre-
sentación da obra de teatro Pan, na 
que se fai un percorrido crítico pola 
historia e pola intrahistoria galega. 
Xunto cun amplo abano de cantan-
tes e músicos galegos, participan 
no Kikiriki, un proxecto que saíu ao 
mercado no Nadal de 2008 e no 
que se combinan versións de cantos 
tradicionais propios desa época do 
ano cun DVD que recolle as grava-
cións, entrevistas con xente maior 

QUE LER 

XOSÉ LUÍS RIVAS CRUZ (MINI) 
Naceu en Pacios, 
Begonte (Lugo) 
no ano 1951. 
Traballa como 
mestre no CPI 
de Boimorto , 
labor que com-
paxina coa adi-
cación á musica 

e á recuperación do folclore ga-
lego. Músico e cantautor, for-
mou parte do grupo Fuxan os 
ventos desde o seu inicio ata 
1982. Dende 1984 forma parte 
de A Quenlla. Ademais de levar 
máis dunha ducia de discos edi-
tados cos grupos que vimos de 
citar, creou a música para víde-
os como Hª da lingua, Os seño-
res da palabra, 70 anos de Na-
cionalismo, Longa Noite de Pe-
dra… 
Unha parte da súa andadura 
como músico (nos grupos cita-
dos) e como recuperador do 
folclore discorre con Baldomero 
Iglesias Dobarrio (Mero). 
Xuntos, levan máis ou menos 
trinta e cinco anos desenvol-
vendo un inmenso traballo de 
investigación musical a través 
de toda Galicia, pero especial-
mente pola súa Terra Cha natal 

que lembra os antigos cos-
tumes… 
Para rematar, cómpre dicir 
que vén de outorgárselles 
o Pedrón de Ouro, premio 
que recoñece o seu traballo 
de recuperación e difusión 
da cultura galega. 
Grazas, Mini, por facer re-
soar pola rúas molladas de 
hoxe aquel cantar de cego, 
por facer que o avó lembre 
aquel cantar de reises, por 
enchernos os ollos de 
bágoas cando falas do que 
pasou no Amenal…grazas 
por poñer ante nós a 
imaxe do que ama profun-
damente o que fai. 

BOIMORTO MEMORIA DUN SILENCIO 

Mediados de agosto do 36. Boi-
morto. 17 homes son chama-
dos para asinar uns papeis. Vis-
ten coas súas mellores roupas e 
ao despedirse danlles un bico 
as súas mulleres, sen saber que 
sería o derradeiro. Todo é unha 
fraude. Os homes enganados 
acoden á escola, como lles foi 
ordenado. Unha vez alí son de-
tidos e levados a Sobrado dos 
Monxes, onde pasaran dous 
días, dous duros días cheos de 
fame e de maltratos de todo 

tipo. O final é tráxico: os homes 
acaban fusilados (agás un que logra 
sobrevivir). Os corpos sen vida son 
postos en lugares visibles para se-
ren atopados polos veciños e se-
mentar dese xeito o terror e medo 
no pobo. 
Esta é a historia dos “HOMIÑOS DE 
BOIMORTO”, unha historia chea de 
silencio, de convivencia co terror. 
Xamais ninguén soubo dar unha 
razón convincente deste masacre, 
un masacre provocado só por ter 
unhas ideas diferentes. Anos e anos 
coa mesma dúbida, con todo o noso 
pasado tapado. Por que tanto tapa-
mos? Tan difícil nos era e nos é re-
coñecer que estes homiños querían 
e loitaban por un mundo mellor e 
que puxeron a súa vida en perigo 
por todos nós? Como é posible que 
exista tanta maldade? Como pode-

mos ser capaces de matar 
simplemente por unha di-
ferenza de opinión, por in-
tentar mellorar o mundo? É 
algo inexplicable, algo que 
ninguén entende, algo in-
humano, algo que semen-
tou o eterno silencio. 

Erika García e  
Patricia  
Taboada.  
2º Bach A 
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Cómpre, finalmente, destacar 
que cinco dos corpos aparece-
ron en O Amenal e seis en Or-
toño (Ames). 

tes sucesos. Era Polos Fillos dos 
fillos de Xosé Manuel Sarille. A 
súa lectura levoume a entender 
algo da situación daquela época, 
como que era ser “roxo”, que era 
a Falanxe, o que significaba o 
verbo “pasear” (asasinar), expre-
sións como “dar café” (asasinar á 
alba), un toque de queda, etc. 
O libro de Xosé Manuel Sarille 
narra o asedio que viviu Monte-
cubeiro, unha aldea do concello 
de Castroverde (situada na mon-
taña lucense) por parte persoas 
afíns o réxime franquista. Dicían 
que a aldea era un niño de víbo-
ras, porque había familias con 
ideas republicanas. Pero cebá-
ronse non só con estas, senón 
tamén con persoas humildes que 
non tomaban parte na política da 
época, e que atendían ós seus 
labores como calquera labrego 
hoxe, só que pasando moitos 
máis traballos. 
O fenómeno da emigración estivo 
moi presente nesta época en to-
da Galicia, pero na aldea de Mon-
tecubeiro non só marcharon pola 
escaseza, senón tamén fuxindo 
do terror que se instalara na al-
dea. 
A historia comeza cando uns Gar-
das Civís se enfrontan a unha 
partida de guerrilleiros nun con-
cello limítrofe; foron detidos e 
algún confesou que en Montecu-
beiro había outros tantos. Os 
Gardas Civís presentáronse na 
aldea á súa procura. Cando un 
deles tentaba fuxir disparóuselle 
a escopeta, e produciuse un en-
frontamento cos gardas no que 

morreu un deles e outro resultou 
ferido. Dende aquela a paz na 
aldea acabouse. 
Había unha listaxe na alcaldía 
dunhas sesenta e cinco persoas 
que debían ser asasinadas. O 
párroco de Montecubeiro colabo-
rou na elaboración. Posterior-
mente engadíronse vinte e cinco 
nomes máis. Os falanxistas e os 
cregos participaron na escolla 
macabra. 
O libro conta algúns destes ca-
sos, destas vidas marcadas pola 
intolerancia e o fanatismo. Para 
min esta obra faite reflexionar 
sobre a inxustiza, a liberdade , a 
España dividida, a miseria que se 
viviu na posguerra, etc. É, sen 
dúbida, unha parte da nosa his-
toria que debemos coñecer e que 
non debemos esquecer. 
 
Obra: Polos fillos dos fillos 
Autor: Xosé Manuel Sarille 

Se non existiran persoas como 
estes homes, hoxe o mundo 
non sería o que é. Isto é o que 
nos conta Xosé Luís Rivas Cruz, 
coñecido como “Mini” ou “O 
maestro de Brates”, no libro 
Boimorto Memoria dun silencio. 
Logra romper así o eterno silen-
cio, e non sen moito traballo, 
recupera a tráxica vivencia das 
distintas familias . Mini fainos 
entender a necesidade de recu-
perar esta historia do silencio, 
de non esquecela nunca para 
que non se volva repetir, pois 

Este é un libro que sen dúbida 
levanta paixóns, un libro que 
revolve os nosos sentimentos, 
que matiza o noso interior. Un 
libro que nos traslada mental-
mente a eses tempos e que nos 
fai sentir protagonistas, ou po-
sibles protagonistas desas terri-
bles historias. Un libro que, sen 
dúbida, merece se lido. 
En agosto do 2007, en Boimor-
to fíxoselles unha homenaxe e 
diante do concello púxose a se-
guinte pedra en recordo e reco-
ñecemento a estes homes. 

QUE LER 

POLOS FILLOS DOS FILLOS 

Sergio Ares  
de 4º ESO B 

Este libro suscitou o meu interese 
a raíz dunha noticia que falaba de 
que o xuíz Baltsasar Garzón daba 
a súa autorización para levantar 
os cadáveres que se atopaban en 
fosas comúns de persoas asasina-
das en circunstancias... durante o 
réxime franquista. O comentario 
de miña nai, que escoitara falar a 
seu avó sobre algo diso sucedido 
preto da aldea de meus avós, e 
unha pedra recordando aos asasi-
nados que vin un día ó ir de ro-
maría á citada aldea, aumentaron 
a miña curiosidade sobre o tema. 
Unha amiga de miña nai comen-
toulle que lera un libro sobre es-
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(mostra o xeito de vivir as fes-
tas de Nadal) 
- Sementeira (1978) 
(prodúcese un boom e as súas 
actuacións multiplícanse ata 
levalos a facer actuacións fóra 
de Galicia) 
- Quen a soubera cantar (1981) 
- Noutrora (1984) 
-Sempre e máis despois (1999) 
Na memoria dos tempos (2002) 
(céntranse na catástrofe do 
Prestige) 
Na actualidade o grupo só re-
aparece nalgunhas ocasións 
especiais como o fixo en: Festa 
Labrega de Láncara (Lugo) or-
ganizada polo Sindicato Labre-
go Galego (SLG) para celebrar 
a supresión da 'cota empresa-
rial agraria'. En 2007 participan 
no proxecto colectivo Pelo Gato 
24, e en agosto dese mesmo 
ano actúan no Festival de Par-
diñas (Guitiriz) 
Fuxan os Ventos é, sen dúbida, 
un grupo moi interesante, 
cunha longa traxectoria profe-
sional, o que os levou a probar 
diferentes estilos musicais den-
de folk ata a música popular 
galega. A proba máis clara da 
súa transcendencia e do seu 
éxito é que este grupo foi crea-
do no 1972 e a día de hoxe aín-
da segue en pé, de xeito que 
demostra que nunca desagra-
daron ó seu público. 

mente nas músicas de raíces ga-
legas, polo que adican especial 
atención ó estudo dos cancionei-
ros galegos. 
Ó longo da súa carreira como 
formación musical difundiron e 
valoraron a música e cultura ga-
lega, levándoa a lugares recóndi-
tos do mundo. Un gran amigo e 
propulsor da música de Luar na 
Lubre foi Mike Oldfield, quen 
quedou namorado do mítico tema 
titulado “O son do ar” ( composto 
por Bieito Romero, membro do 
grupo) e das interpretacións ma-

rabillosas levadas a cabo por Ro-
sa Cedrón. En 1992 Oldfield 
propúxolles colaborar na súa 
xira, xa que estes lle ofreceron 
un concerto privado nunha coñe-
cida sala de concertos coruñesa. 
Dese improvisado concerto saíu 
unha grande amizade que levou 
a Mike a facer unha versión do 
tema citado , o cal incluíu no seu 
CD “Voyager” (1996) como tema 
número 1, e así chegoulles a 
Luar na Lubre a fama internacio-
nal. 
Os compoñentes do grupo Luar 
na Lubre (2005) son Sara Loura-
ço Vidal, que se incorporou tras a 
estela de Ana Espinoso e de Rosa 
Cedrón (vocalista e violonchelista 
que decidiu seguir a súa carrreira 
en solitario) e confirmou un apor-

os vellos e vellas do lugar gar-
dan na memoria e que irán in-
corporando ao seu repertorio. 
Paralelamente, a maduración 
persoal dos membros do grupo 
fainos conscientes da realidade 
socio-política galega e van ad-
quirindo un compromiso cada 
vez maior, que se traduce na 
paulatina incorporación de can-
cións de denuncia da realidade, 
sumándose deste xeito a outros 
colectivos que loitaban na mes-
ma liña de oposición á ditadura 
e de reivindicación dun pobo, 
dun idioma e dunha cultura 

MÚSICA 

FUXAN OS VENTOS 
Araceli Mato de 
4º ESO A 

BIOGRAFÍA 

Alá polo ano 1972 un grupo de 
rapaces/as que estudaban nun 
colexio de Lugo decidiron for-
mar un grupo de música folk, 
ao que chamaron Folk 72.O 
grupo formouse só como unha 
forma de divertirse, pero tras a 
súa primeira actuación no III 
Festival de San Lucas en Mon-
doñedo, reciben o primeiro pre-
mio pola súa canción “Fuxan os 
Ventos”, o que os leva a cam-
biar de nome. Fuxan os Ventos 
seguiu actuando en numerosos 
eventos por toda Galicia. 
O seu repertorio, inicialmente 
formado por música folk uni-
versal e música popular galega, 
vai pouco a pouco inclinándose 
cara esta última. O contacto 
coa realidade musical do país, a 
través das actuacións en núcle-
os rurais illados, fainos cons-
cientes de que existe un riquísi-
mo patrimonio cultural-musical 
descoñecido para grande parte 
da sociedade galega que 
cómpre dar a coñecer. As pro-
pias actuacións en lugares e 
aldeas permítenlle ao grupo 
'recoller' centos de cantigas que 

COMPOÑENTES 

O grupo Fuxan os Ventos che-
gou a ter ata 30 integran-
tes,pero non foi ata o ano 1983 
cando se produciu a definitiva 
modificación. 
Na actualidade entre os seus 
compoñentes atópanse:Carme 
Vázquez, Xoán L. F. Saave-
dra,Tereixa Novo,Alfonso 
Fernández, Moncho Díaz, Ma-
ruxa Fociños, Antón Castro, 
Xosé Vázquez e Pedro Lucas. 

DISCOGRAFÍA 

-Fuxan os Ventos (1976) 
- O tequeletequele (1977) 
- Galicia canta ó neno(1978) 

LUAR NA LUBRE 

Alejandro Espiñeira e  
Irene Calvo de 4º ESO A 

Luar na Lubre é un grupo galego 
de música Folk. Luar significa en 
galego resplandor da lúa, e lubre 
era unha especie de bosque 
máxico para os celtas. Nace na 
cidade da Coruña no ano 1986, 
converténdose co paso dos anos 
nunhas das formacións máis pro-
metedoras e referenciais da 
música feita en Galicia. O seu 
proxecto baséase fundamental-
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DISCOGRAFÍA 
O son do ar (1988) 
Beira Atlántica (1990): Álbum dedi-
cado case integramente a temas 
folclóricos adaptados: varias mu-
ñieiras, tres danzas e un compen-
dio de jigs e reels con aire escocés; 
ademais, unha canción de berce 
escrita por Celso Emilio Ferreiro 
con música de Bieito Romero. 
Ara Solis (1993) 
Plenilunio ( 1997): Oito temas tra-
dicionais adaptados polo grupo e 
catro orixinais, entre os que está 
unha revisión do famosísimo “O 
son do ar”(de Bieito Romero) 
Cabo do mundo (1999) 
XV Aniversario (2001) 
Espiral (2002) 
Hai un paraíso (2004) 
Saudade (2005): Recupera poemas 
de Federico García Lorca sobre a 
cidade de Bos Aires, unha pandei-
rada adicada ó Che Guevara e poe-
mas ós emigrantes. Conta coa co-
laboración de Pablo Milanés, Emilio 
Cao, Lila Downs e Adriana. 
Camiños da fin da terra (2007): 
Saíu á venda en outubro do 2007, 
con 14 cancións sobre as sensa-
cións de mar, terra e beleza. 
Ao vivo (2009): Novo cd/dvd que 
sairá á venda o día 24 de marzo e 
recollerá as 18 cancións que se in-
terpretaron nos días 22 e 23 de 
Xaneiro, no Teatro Colón da Coruña 
e en conmemoración do seu 25 
aniversario. 
Todos os temas clásicos (“Tu gita-
na”, “O son do ar”, “Chove en San-
tiago”…), un tema inédito 
(“Axéitame polainiña”) e tres cola-
boracións moi especiais de amigos 
como Luz Casal (“Camariñas”), 
Diana Navarro (“Romeiro ó lonxe”) 
e Pedro Guerra (“Memoria da noi-
te”) aparecen no disco. Ademais, 
Ao vivo recolle un documental, un 
DVD co concerto completo e un 
bonus track moi especial con Isma-
el Serrano cantando xunto a Luar 
na Lubre “El derecho de vivir en 
paz” en solidariedade co pobo de 
Gaza. 
En conclusión, o grupo Luar na Lu-
bre ten un grande prestixio e valor 
para a cultura galega, xa que na 
súa longa discografía buscan conti-
nuamente as raíces tradicionais da 
nosa música. Ademais, na súa dila-
tada traxectoria, encargáronse de 
levar a música galega a outras par-
tes do mundo. O seu traballo ten 
sido recoñecido con numerosos 

MÚSICA 

das. 
O grupo recibiu numerosos 
recoñecementos e premios e 
son de destacar: 
- Premio ideal ó mellor grupo 
de folk de Galicia, outorgado 
polo diario “El Ideal Gallego”. 
- Dous premios Luar outorga-
d o s  p o l o  p r o g r a m a 
“Luar”(presentado por Xosé 
Ramón Gayoso) da TVG pola 
mellor traxectoria profesional 
e polo mellor tema galego. 
- Seis premios da S.G.A.E. 
- Premio Mellor Canción Novas 
músicas por “Tu gitana” 
- Premio mellor álbum de No-
vas músicas por “Cabo do 
mundo” 
- Catro premios por mellor 
canción en galego_ 
- “Chove en Santiago” 
- “Camariñas” 
- “Devanceiros” 
- “Hai un paraíso” 
- Premio á promoción cultural 
da cidade da Coruña concedido 
pola Comisión de fogueiras de 
San Xoán. 
- Premio de Audiovisuais gale-
gas “Mestre Mateo” pola músi-
ca do seu DVD “Un bosque de 
músicas”. 
É de destacar en 2004 a gra-
vación do seu primeiro DVD 
dirixida por Ignacio Vilar, onde 
se recolle parte da súa traxec-
toria e vivencias. É unha expe-
riencia magnífica onde se 
combinan as paisaxes do noso 
país, a música do grupo e as 
anécdotas persoais de cada un 
dos componentes. 

te de frescura e nitidez á nova 
etapa do grupo debido a súa do-
ce e persoal voz. O grupo 
complétase con Xan Cerqueiro 
(flauta), Xulio Varela (bouzouki, 
trompa, tarrañola e pandeireta), 
Patxi Bermúdez (bohdran, tam-
bor e djimbek), Bieito Romero 
(gaitas, acordeón diatónico e 
zanfona), Eduardo Coma (violín), 
Pedro Valero (guitarra acústica) e 
Xavier Ferreiro (percusións lati-
nas e efectos). 
Os instrumentos que usa este 
grupo son: gaita galega, acor-
deón diatónico, violín, flautas e 
whistles, chelo, guitarra acústi-
ca , bouzouki, tarrañola, pandei-
reta, bohdran e percusións , 
xunto coa doce e persoal voz da 
cantante lisboeta Sara Louraço 
Vidal. 
O estilo de Luar na Lubre resalta 
a cultura galega con temas tradi-
cionais da zona, aínda que non 
quedan fóra as influencias celtas 
de países con tradicións musicais 
moi similares, coma Irlanda, Es-
cocia ou a Bretaña francesa. Este 
grupo tamén ten conciencia e 
compromiso social coa actualida-
de. 
Dende 1986 o estilo e as tenden-
cias do grupo evolucionaron moi-
to, mellorando o seu son de estu-
do e consolidando a que é a súa 
mellor baza: o directo. 
O grupo Luar na Lubre leva ven-
didas máis de 300.000 copias 
dos seus traballos., sendo 
“Plenilunio” e “Cabo do mundo” 
discos de ouro consecutivos por 
superar as 50.000 copias vendi-
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go, falamos do Deportivo de A 
Coruña. É o único equipo gale-
go que se atopa na máxima 
categoría do fútbol español, 
mentres que outros equipos 
como o Celta de Vigo ou o 
Rácing de Ferrol xogan en ca-
tegorías inferiores. Outro plus 
para o equipo coruñés é o seu 
palmarés, posto que conta 
cunha Liga, dúas Copas do Rei 
e tres Supercopas de España. 
A nivel individual, podemos 
destacar a presenza na enti-
dade branquiazul dalgún xoga-
dor galego como Adrián López 
“Piscu”, natural das Pontes, 
que con tan só vinte e un anos 
de idade alberga un futuro 
prometedor na súa carreira 
futbolística. 
Outros deportes grazas ós ca-

O DEPORTE GALEGO 

DEPORTES 

mundial. Se a isto lle 
engadimos que Gali-
cia conseguiu máis 
medallas que países 
como Turquía, Portu-
gal, Grecia ou Aus-
tria, entre outros, o 
sabor de boca é máis 
que agradable e sa-
tisfactorio. 
Agora o que toca é 
dar conta das perso-
as que fan posible 
este éxito, posto que 
as mesmas teñen no-

me e apelidos. 
En primeiro lugar, xa que o depor-
te rei por excelencia é o fútbol, co-
mezaremos referíndonos a el. Hoxe 
en día, se falamos de fútbol gale-

Pedro Penas 
Liñeira. 
2º Bach. A 

De existir un ano no que a 
xente puidese dicir: “O de-
porte galego está en auxe”, 
ese ano sería, sen dúbida, 
o 2008. É evidente que es-
te foi o ano do deporte ga-
lego e ademais parece que 
as bases están sentadas 
para que os vindeiros anos 
sexan prolongacións dos 
éxitos actuais. 
Hai que destacar tamén 
outra cousa da que os ga-
legos podemos presumir, e 
é que os éxitos deportivos 
non se reducen a un só de-
porte, senón que é desta-
cable a variedade de disci-
plinas que practicamos: 
fútbol, vela, triatlón, remo, 
ciclismo, etc… En definitiva, 
un amplo abano de logros 
que tiveron a súa máxima 
expresión nos Xogos Olím-
picos que se celebraron en 
Beijing, a capital de China. 
Galicia arrasou no xigante 
asiático: dúas medallas de 
ouro, outras dúas de prata 
e catro diplomas olímpicos. 
Foi un gran botín para 
unha comunidade de me-
nos de tres millóns de 
habitantes e con só doce 
representantes na gran cita 

Iván Raña 

David Cal 
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les o nome dalgúns galegos é 
coñecido en toda España e 
mesmo mundialmente son o 
ciclismo e o triatlón. No caso do 
primeiro, o ciclismo galego al-
canzou o seu cumio no ano 
2006 grazas á vitoria dun tal 
Óscar Pereiro no Tour de Fran-
cia. Por outra parte, os triatle-
tas Iván Raña e Xavier Gómez 
Noia xa levaron o nome de Ga-
licia por todo o globo, posto 
que os dous son campións do 
mundo deste deporte. 
Pero se existe unha referencia 
indiscutíbel do deporte galego 
na actualidade estes son, sen 
dúbida algunha, os deportes 
náuticos. Piragüismo, kayak, 
vela, etc… son algúns exemplos 
do noso potencial, e para de-
mostralo temos as medallas de 
ouro conseguidas nos XX. OO. 
do ano 2008. Os deportistas 
Fernando Echávarri e Antón Paz 
en vela ou Carlos Pérez Rial 
“Perucho” xunto ó catalán Saúl 

Craviotto na competición de 
kayaks. 
Mención aparte merece un de-
portista galego que no ano 
2008 se converteu no máis lau-
reado da historia de Galicia nos 
XX. OO. Ese deportista non é 
outro que o remeiro ponte-
vedrés, nado en Cangas, David 
Cal. Este remeiro galego conse-
guiu un ouro e unha prata en 
Atenas 2004 e outras dúas pra-
tas en Beijing 2008, pasando 
así ós anais da historia do noso 
deporte. 
Por último, existen outros de-
portes como a natación, o judo 
e o taekwondo, nos que Galicia 
vén progresando significativa-
mente desde hai varios anos e, 
aínda que a día de hoxe, os no-
sos nadadores e judokas non 
son tan recoñecidos como os 
deportistas citados anterior-
mente, seguramente o paso do 
tempo, o esforzo e a constancia 
converteranos en deportistas de 

elite. 
Señoras e señores, o globo do 
talento galego está cheo de fu-
turo e xa iniciou o seu ascenso 
cara ó máis alto. Agora o que 
se necesita é o apoio e o esfor-
zo das federacións deportivas e 
os clubes. Educar desde a base. 
Iso é o necesario para que a 
canteira dea os seus froitos. O 
paulatino aumento do nivel de-
portivo, o incremento de insta-
lacións e a maior implicación 
das administracións deportivas 

farán que as novas promesas 
do noso deporte teñan un futu-
ro asegurado que, á súa vez, 
levará o nome de Galicia por 
todo o mundo. 

DEPORTES 

Adrián López Piscu Antón Paz e Fernando Echavarri 

Oscar Pereiro 

Carlos Perez Rial e Saul Craviotto 

Xavier Gómez Noia 
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Museo do Humor 
Casa da Cultura.  
Fonte do Campo s/n. 
15500 Fene  
(A Coruña)  
Tel.:  
+34.81.34 14 51 

XAQUÍN MARÍN 

Biografía 
 

Xaquín Marín Formoso 
naceu en Ferrol (A Co-
ruña) no ano 1943. 
Dende moi pequeno 
cría que a súa inclina-
ción era a pintura, aín-
da que tras unha rápi-
da evolución deuse 
conta de que a súa 
verdadeira vocación 
era a banda deseñada e o 
humor. 
 
(Algúns) Libros editados 
 

2 viaxes (con Raimundo Pa-
tiño), Brais Pinto, Madrid 
(1975) 
Gaspariño, Ed. do Rueiro, A 
Coruña (1978) 
Alcacén para gaitas, Edicións 
do Castro, Sada (1980) 
Dos pés á testa, Galaxia, 
Vigo (1980) 
Gaspariño 2, Xerais, Vigo 
(1982), 
O home que falaba arameo 
(con R. Patiño), Sada (1988) 
Xunta e revolta, Xunta de 
Galicia, Santiago (1989) 
O A.B.C. do comic, Bahía, A 
Coruña, (1995) 
Cen Pés, Edicións do Castro, 
Sada (1996) 
Humor líquido, o caso gale-
go, Museo do Humor (2000) 
Trinta e tantos con Xaquín 
Marín, edición propia, Ferrol 
(2001) 
Malfeito, bufón, Casals, Bar-
celona (2003) 
O Peixe de Pedra, (con 
Ramón Loureiro), A Nosa 
Terra, 2005. 

 

Premios 
Entre os numerosos pre-

mios que recibiu destacan: 
 

•Paleta Agromán (1982 e 
1991) 
•Galicia de Xornalismo 
(1984) 
•Primeiro Premio Bienal de 
Gávrobo (1989e 1997) 
•Vieira do Humor (1983) 

•Humor Notario na Uni-
versidade de Alicante 
(2006) 

 
Xaquín Marín dixo: 
 

“Empecei debuxando 
para pintar” 

 
“O meu personaxe fa-

vorito é “Gaspariño” que 
actualmente está no paro” 

 
“Estou un pouco xa 

Xaquín Marín é un humorista gráfico galego 
que destaca por ser o fundador, xunto con Raimun-
do Patiño, da Banda Deseñada Galega. Foi creador e 
xerente dende 1984 do Museo do Humor de Fene. 

repetitivo, son xa moitos anos a 
facer humor, o normal é que se 
vaia mellorando mais pode 
acontecer que haxa un retroce-
so. Por exemplo,co xeito de tra-
ballo actual teño que mandar 
as cousas por ordenador, e iso 
acaba co meu raiado tradicio-
nal” 

 
“Quen fai rir, faise querer”. 
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AUTOR DA SOPA DE 
LETRAS: 
DANIEL GÓMEZ  
PUENTE 
 2º ESO A 

HUMOR 

PASATEMPOS 

BUSCA NA SOPA DE LETRAS 7 PAÍSES 

DE PROCEDENCIA DO ALUMNADO DO 

IES DE CURTIS 
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Contacontos 

E ti que les  

Charla micoloxía 

Festival de nadal 

Exposición John Lennon 

Alumnos de 1º de 
ESO pillado coas 
mans na 
“pintura”, reali-
zando o mural. 

Festival de nadal 
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Visita ó Castro de Viladonga 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Alumnas do CM de Xestión Administrativa pre-
miadas no concurso sobre as mulleres 

Semana branca. Coa de neve que caeu en Curtis 
este ano, algúns van ós Pirineos. 

Visita ó salón do automóbil de Madrid 

Visita a Taramundi Charla sobre a inmigración 

Traballos de xardinería Proxecto interdisciplinar. 
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SEMANA CULTURAL CURSO 2008/09 

Alfredo Diéguez. Evolución humana Aprender no cárcere 

Concurso de postres Elena Gálkina. Doa a doa 

Jorge Mira. Non todo é relativo Sergio Regos. Taller hip hop 

Sherezade. Contacontos A Cámara de comercio impartiu dúas conferencias: “Como 
crear unha empresa” e “Técnicas de búsqueda de emprego” 



Silvia Remeseiro. Como chegar a científco Xesús Balboa. Historia 

Singala. Normalización lingüística 

Taller cerámica 

Taller arqueoloxía 

Charla de Núñez Singala 

Día do 
libro 



Mini. Memoria histórica 

Charla da Garda Civil dentro do “Plan Director” 

Felipe Criado. Arqueoloxia 

Acto de clausura da XVII semana cultural  

Conferencia sexualidade 

Xoán Carmona. A crise 
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