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Ciencia e Literatura    
   
 
 «Había nun dos plane-
tas que xiran en torno da es-
trela chamada  Sirio, un mozo 
de moito talento [...]. Era o 
seu nome Micromegas. Tiña 
oito leguas de alto, quero 
dicir, vinte e catro mil pasos 
xeométricos de cinco pés 
cada un. Algún matemático, 
casta de xente moi útil ao pú-

blico, tomará a pluma neste transo da miña histo-
ria e calculará que tendo o señor Micromegas, 
morador do país de Sirio, vinte e catro mil pasos, 
dende a cabeza aos pés, que fan cento vinte mil 
pés, e nós, cidadáns da Terra, non máis por o co-
mún de cinco pés, e medindo a circunferencia do 
noso globo nove mil leguas, é absolutamente 
preciso que o planeta onde naceu o noso heroe 
teña cabalmente vinte e un millóns e seiscentas 
mil veces máis de circunferencia que a nosa mi-
núscula Tierra.»  

 É o comezo de Micromegas, un relato do 
filósofo e escritor francés Voltaire que pon en 
evidencia que, aínda que aparentemente disocia-
das, a ciencia e a literatura mantiveron unha es-
treita relación ao longo da histo-
ria. 

 

 Outro xenial exemplo ato-
pámolo en Lewis Carroll, en par-
ticular en Alicia no País das Mara-
billas e A través do espello, dous 
libros repletos de alusións a con-
ceptos matemáticos e lóxicos, nal-
gúns casos de forma velada. 

  

 Tamén Jorge Luis Borges escribiu en va-
rias ocasións sobre xeometría, mundos cuánticos 
e outros conceptos físicos e matemáticos. Non 
menos interesante é o caso de Moby Dick, de 
Herman Melville, onde se describe con gran 
mestría o funcionamento do campo magnético 
terrestre e dos imáns.  

 

  
  

  

 Pola súa banda, o coñecido 
Johann Wolfgang Goethe, pre-
cursor do romanticismo alemán, 
publicou unha novela titulada As 
afinidades electivas inspirada no 
concepto químico de «afinidade», 
aínda que aplicado ás relacións humanas. E nin-
guén pon en dúbida que as historias de robots 
máis verosímiles chegaron ás librarías de mans 
do xenial Isaac Asimov. Nin que as mellores no-
velas policíacas se escribiron apoiándose nos co-
ñecementos dos seus autores sobre a ciencia fo-
rense máis vangardista. 

 

 Tampouco teñen des-
perdicio as palabras que o 
mexicano Jorge Volpi dedica 
ao electrón na súa novela En 
busca de Klingsor: «Que é o 
electrón? Os físicos veno, antes 
que nada, como a un gran cri-
minal. Un suxeito perverso e 
astuto que, tras cometer incon-
tables e atroces delitos, deuse 
á fuga. Sen dúbida é un tipo 
listo, e todos os esforzos por localizalo se estrelan 
coas súas tácticas de evasión: coa preparación 
dun trapecista, é capaz de saltar dun lado a outro 
sen que nos decatemos; dispara impunemente 
contra os seus inimigos cando tratan de cercalo; 
sempre ten coartadas que opoñer ás investiga-
cións e mesmo se chegou a sospeitar que non 
opera só, senón nunha enorme banda de asaltan-
tes similares a el, ou no mellor dos casos, podería 
dicirse que ten un problema de personalidade 

múltiple » .  
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 Outra brillante mostra de como a sim-
biose entre poesía e ciencia pode atopar na 
obra do contemporáneo dramaturgo e poeta 
español Alfonso Vallejo, que comeza un dos 
seus poemas dicindo: 

  

« Cien mil millones de neuronas 

y mil billones de sinapsis 

en cada cerebro humano, 

dan más de sí que de no, 

y no al revés. 

Nadiés quiennoés. 

 

Quien piensa y descubre la vida, 

entiende y ve, 

y el que ni ve ni descubre, 

va de través y al revés. 

No es genovés ni alavés. 

Niés ni noés. 

Sólo bulto sospechoso y ciego ciempiés. 

 

El genial concierto bioquímico que somos 

suena igual en sí que en no. 

Cada átomo sabe el trayecto, 

dónde va y cuál es su ruido, 

cada molécula sus empalmes, 

cada función su sonido. 

Cien mil millones de neuronas 

dan más de sí que de no. 

. 

Todo sigue y siempresigue. 

Todo salta y se transforma. 

Todo explota y transciende, 

volviéndose memoria, materia y acción.»  

 

 

 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – FECYT 

 
 

 A ciencia e os científicos 
tamén serviron de inspiración 
aos poetas. Froito desa interac-
ción son versos como os que de-
dicou Gabriel Celaya, enxeñei-
ro de profesión, ao astrónomo 
Johannes Kepler [Así escríbese a 
ciencia  (homenaxe a Kepler)]:  

 

 

«Kepler miró llorando los cinco poliedros 

encajados uno en otro, sistemáticos, perfectos, 

en orden musical hasta la gran esfera. 

Amó al dodecaedro, lloró al icosaedro 

por sus inconsecuencias y sus complicaciones 

adorables y raras, pero, ¡ay!, tan necesarias, 

pues no cabe idear más sólidos perfectos 

que los cinco sabidos, cuando hay tres dimensio
                        nes.» 

   

 

 Ou o orixinal poema Gamma-6, tamén escri-
to por Celaya: 
 

« Siempre vemos al hombre biológicamente 

(las células, etcétera...), 

nunca como un conjunto eléctrico de cargas.  

Lo que pasa en él brilla, va y se transforma,  

no existe en realidad,  

se vuelve su contrario más-más, y más sin más.  

Don Neutrino y Don Protón, se dicen:  

-y usted, ¿qué tal?  

Porque presumen de estables 

pero ¡qué va!  

Hay partículas que existen un instante nada más.  

¿Son importantes? » 

 

 
    
 
. 

Poesía e ciencia 
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 Tamén se mantivo sempre ao corrente das 
viaxes árticas e utilizou os mapas do Almirantado 
británico para situar as súas aventuras nos polos, 
como A esfinxe dos xeos. O seu curmán, o mate-
mático Henri Garcet, ensinouno canto sabía de 
mecánica e contribuíu á base científica de moitas 
das súas obras. E antes de que escribise os seus 
Vinte mil leguas de viaxe baixo os mares, o inven-
tor norteamericano Robert Fulton xa se somerxe-
ra cun prototipo de submarino, un experimento 
que sen dúbida Verne coñecía de primeira man. 

 En definitiva, as súas novelas foron unha 
clara aposta pola divulgación científica máis ac-
tual. Hetzel, o seu editor, expresouno rotunda-
mente no prefacio ás Obras completas: as nove-
las de Julio Verne eran un intento de «refacer, na 
forma máis atraente que lle é propia, a historia do 
Universo». 

 ademais, grazas ás súas amplas nocións, o 
novelista adiantouse a algúns acontecementos 
futuros. Por exemplo, propuxo o uso da electrici-
dade como fonte masiva de enerxía, mesmo de-
baixo da auga para propulsar e iluminar o Nauti-
lus do seu misterioso capitán Nemo. Tamén se 
considera un claro exemplo de anticipación ver-
niana a descrición dos escafandros para camiñar 
baixo a auga. E en A illa de hélice suxeriu o uso 
da corrente eléctrica para transportar informa-
ción, voces e imaxes, algo que moitos identifica-
ron como un augurio de Internet.  

 

 

 

 
 

 

  

 Cando, a media-
dos do século XIX, un 
novo francés aspirante 
a escritor chamado Julio 
Verne, farto de escribir 
operetas e dramas de 
pouco éxito, decidiu 
buscar unha parcela da 
literatura na que desta-
car atopou un tema ori-
xinal e moi de moda na 
súa época: o progreso 
científico. 

  Antes de abordar aquela tarefa tan ambi-
ciosa, Verne decidiu que debía pasar varios me-
ses na Biblioteca Nacional de París, estudiando a 
fondo química, botánica, xeoloxía, mineraloxía, 
xeografía, oceanografía, astronomía, matemáti-
cas, ... Simultaneamente empezou a frecuentar os 
faladoiros do Círculo de Prensa Científica para 
conversar con exploradores, xornalistas e cientí-
ficos franceses. 

 

 Por fin en 1863, coa publicación de Cinco 
semanas en globo, demostrou que, tal como pre-
vira, era posible conxugar o fantástico e o científi-
co nunha obra atractiva para o gran público. Aca-
baba de inventar a «novela da ciencia». 

 

  
 Agora ben, para consolidar a súa prolífica 
carreira como escritor Verne tiña claro que era 
imprescindible estudiar toda a ciencia que caía 
nas súas mans e estar ao tanto do que acontecía 
na comunidade científica. En Viaxe ao centro da 
Terra fixo gala dos seus coñecementos sobre xeo-
loxía, adquiridos nos seus contactos co vulcanól-
go Sainte-Claire Devillle, que estudiara sobre o 
terreo os volcáns das Antillas, o Teide e o Strom-
boli. Para concibir a pesada máquina voadora de 
Robur o conquistador, moi similar aos posteriores 
helicópteros, crese que se inspirou nos traballos 
dos enxeñeiros Gabriel de Landelle e Gustave 
Ponto d 'Amecourt. E para a detallada e autoriza-
da descrición das paisaxes lunares de Alrededor 
de la Luna analizou a fondo as cartas lunares da 
súa época. 

Verne e a «novela da ciencia» 
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 Baixo o título Ciencia póñense en circula-
ción dúas coleccións de selos autoadhesivos de 
Correos dedicados, respectivamente, á Química 
(táboa periódica de elementos de Mendeléiev e á 
Astronomía) e ao 425 aniversario do calendario 
gregoriano. 
 

 O primeiro dos motivos fai referencia á 
clasificación periódica dos elementos químicos 
proposta por Dmitri Ivánovich Mendeléiev, en 
1869. Para desenvolver esta teoría, o químico ru-
so formulou por primeira vez que os elementos 
químicos exhibían unha "propiedade periódica", 
polo que organizou os elementos segundo o seu 
peso atómico nunha táboa con ringleiras e colum-
nas. Na táboa deixou uns cadros baleiros, que 
corresponderían a elementos descoñecidos nese 
momento, as propiedades dos cales puido pre-
ver. A hipótese atopou confirmación ao descu-
brirse tres novos elementos: o galio, o escandio e 
o xermanio, que viñan a encher as casas baleiras, 
o que deu validez á súa clasificación. 

 Mendeléiev (1834-1907) realizou traballos 
sobre o isomorfismo, a cohesión molecular e as 
propiedades do aire enrarecido. Foi autor do tex-
to Principios de química, todo un clásico na mate-
ria, e durante varios anos estivo á fronte do de-
partamento de Pesos e Medidas de San Peters-
burgo.  

 

 

 O segundo dos se-
los está dedicado ao Ca-
lendario Gregoriano ao 
cumprir 425 anos de vi-
xencia. Este sistema de 
computar o tempo foi 
adoptado polo Papa Gre-
gorio XIII en 1582 para tra-
tar de axustar o desfase de 
días existentes e facer 
coincidir a duración do 
ano civil e o ano trópico. Se o ano ten, aproxima-
damente, 365 días, 5 horas, 48 minutos e 98 cen-
tésimas de segundo, acordouse fixar o ano en 365 
días e engadir un día máis cada catro anos, que 
sería bisesto. En aquel momento acumulaban un 
atraso de 10 días, polo que se decretou que o xo-
ves 4 de outubro de 1582 fose seguido polo ven-
res 15 de outubro, e que a partir deste momento 
fosen bisestos todos os anos múltiplos de catro, 
salvo os acabados en dous ceros, que só serían 
bisestos cando fosen divisibles por 400. 

 O novo calendario foi adoptado polos paí-
ses católicos a pesar do receo provocado entre a 
poboación, que pensaba que lles quitaran 10 días 
de vida. Acababa de nacer o Calendario Grego-
riano, vixente na actualidade . 

  

 

Ciencia e Selos de Correos 
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¿Preparado/a? Imos alá. As respostas –
para a autovaloración-  estarán no próximo núme-
ro.  

  
   TEST 
 
1.- Fun comer a un restaurante con nome de ele-
mento radiactivo. ¿Onde fun? 

 

A Chernobil A Vandellós 
Ós Urales  A Vic 
 

2.- “Nos falta fe” era unha canción de Juan e Junior 
de finais dos anos 60. ¿Que enfermidade debían 
ter? 
 

Asbestose  Diabetes. 
Anemia.  Psoriase. 
 

3.– Pódese fundir? 
 

Suponse, pero non sei a que temperatura. 
Non. 
Fúndese ou que? 
Claro, a 217 ºC . 

   

4.- Mira! Licuei! ¿Que temperatura tiven que aca-
dar? 

 

– 269 ºC.  36,5 ºC . 
100 ºC .  1000 K . 
 

5.- A paixón de Luciano Pavarotti, Josep Carreras 
e Plácido Domingo. 
 

Au.   Ca. 
Ag.   C. 
 

6.- Non  é un símbolo químico. 
 

Si.   No. 
Ca.   ¿Qué? 
 

7.- “No” é un símbolo químico. 
 

Sí.   Ca. 
Non.  Eu que sei. 
 

8.- NO é unha molécula, Si non. 
 

No si, Si non. NO non, Si si. 
Nin Si nin NO. Si e NO si. 
 

(Tomado de “Tortilla quemada. 23 raciones de 
Química cotidiana”. Claudi Mans) 

 
Pero non son as táboas escénicas dos ac-

tores, nin táboas de multiplicar, nin táboas de 
ximnasia, nin táboas de salvación. Nin son, ai! 
táboas de queixos, nin táboas de embutidos. Nin 
as táboas de logaritmos, obsoletas desde os 
anos setenta. Nin as Táboas da Lei, que Moisés 
recibiu no Sinaí e despois rompeu ó ver que os 
israelitas adoraban o becerro de ouro. Non, os 
químicos teñen –temos- a táboa periódica dos 
elementos. Alí temos ben ordenados todos os 
elementos químicos cos seus símbolos, cos seus 
números atómicos, coas súas masas atómicas... 
  
 A táboa periódica, como todo na ciencia 
e na vida, evoluciona e se modifica, porque van 
nacendo elementos. Tal vez non saibas que re-
centemente se teñen visto indicios do elemento 
116 , que non ten aínda nome definitivo, mais si 
un provisional. 

 
Quizás tampouco saibas que hai dous ele-

mentos con nome de científica: o curio, Cm, de 
número atómico 96, en honor a Marie Curie, e o 
109, denominado meitnerio, Mt, en honor a Lise 
Meitner, a súa descubridora. Ou que Glenn Sea-
borg foi a única persoa viva que descubriu un 
elemento e que, en vida do descubridor, foi 
bautizado co seu nome: o seaborgio, Sg, de nú-
mero atómico 108. Ou que en outubro de 2003 
deron ó elemento 110 o nome de darmstadtio, 
Ds, en honor á cidade de Darmstadt, en Alema-
nia, onde hai un importante centro de investiga-
ción sobre elementos transuránidos. Ou que o 1 
de novembro de 2004 aprobaron o nome do ele-
mento 111, o roentganio, Rg, en honor a Wil-
helm Roentgen, descubridor dos raios X. Todas 
estas curiosidades e moitas máis se poden con-
sultar na web da IUPAC, con moitas informa-
cións de interese. 

  
Supoño que todo lector deste artigo ten 

unha táboa periódica a man. Para min a mellor 
da rede é a de www.webelements.com, que, por 
certo, é unha web chea de galardóns. Agora fa-
remos un test, para saber cal é o teu nivel de no-
menclatura química. Non te preocupes, lector, é 
só un test indicativo, é anónimo. 

OS QUÍMICOS TEÑEN TÁBOAS 



 
19.- “Creo que vou deixar o exército. O sarxento 
envíame dun lado a outro todo o día sen descan-
so, e xa me estou fartando” ¿Qué elemento nos 
está explicando os seus problemas? 
 

O argón.  O xofre. 
O cloro.  O estroncio. 
 

20.- (Pregunta final autoalusiva). Este test ten 28 
preguntas. 

Certo. 
Non o sei. 
Ningunha das anteriores. 
Ningunha das anteriores. 

         

 

 

 CONCLUSIÓN 
 

Evidentemente este test é só un xogo de 
palabras. Un xogo con palabras que nos encruci-
llados aparecen tantas veces como recurso dos 
autores cando non lles queda outra opción: é a 
universal definición do símbolo químico. Eu me 
daría por ben pagado, amigo lector, se a partir 
de hoxe viras estas humildes verbas dunha ou 
dúas letras cun pouco máis de vida propia. E ta-
mén se vises química nas conxuncións –O, Y, 
Ni…-, nos pronomes –Te, Se, Os…-, nos verbos –
He, Ir, Es-, nos artigos –La-, e nos substantivos 
monosílabos –Re, Si, As, Fe…-. 

 
E así conseguiremos visualizar aquel eslo-

gan que reza “Todo é química” tamén na nosa lin-
guaxe oral e escrita: incluso son químicas as pala-
bras. 

“¿O No?” 
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9.- Fu e Fa, son elementos? 
 

Si.   Fa si. 
Fu si.  Nin Fu nin Fa. 

 
10.- Elemento que permite practicar unha pecu-
liar obra de misericordia. 
 

Antimonio. Iridio. 
Arsénico.  Protactinio. 
 

11.- A interxección máis básica. 
 

Ah!   Ai! 
OH!  Bah! 
 

12.- Hamlet tiña un sogro que ten un nome moi 
químico. ¿Cal? 
 

Renio.  Polonio. 
Rubidio.  Holmio. 
 

13.- Acompañaba sempre ás chocolatinas. 
 

Al.   Sn. 
Cr.   Ag. 
 

14.- Cal será o elemento máis espantoso? 
 

116.  118. 
117.  119. 
 

15.- Se tivéramos que buscar o As, onde o atopa-
ríamos principalmente? 
 

Nos ouros.  Nas copas. 
Nos bastos. Nas espadas. 
 

16.- Mellor que non intentes preparar unha infu-
sión con el. 
 

Escaramuzo. Mate. 
Te.   Hibisco. 
 

17.- A paciente preguntoulle: “Debo tomar algo 
para prevenir a osteoporose?” O médico respos-
tou: 
 

No!   Ca! 
Si!   Nin pensalo. 
 

18.- “La obtuvo por primera vez”. Quen? 
 

”La qué?” 
Fleming illou a penicilina. 
Mosander, en 1839. 
A verdade, non sei. 
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CANTIGAS PARA O SAMAÍN E O 
MAGOSTO 
 
 Magosto e Samaín teñen o mesmo 
rostro. Para todos os que discrepades ou 
estedes de acordo coas tradicións, velaí o 
noso magosto. 
 

Faise o magosto 

polos defuntos 

nenos e mozos  

troulean xuntos. 

   Dourado lume 

   arde no lar 

   e as castañas  

   póñense a asar. 

Polo serán 

ao son dos pandeiros 

bailan as nenas  

polos rueiros  

soan cantigas  

e nas lareiras  

cóntanse historias  

de caveiras. 

   A santa compaña  

   pasou pola aldea  

   amortallada 

           en farrapos de néboa. 

Polo magosto 

chove e ventea  

vén a sarabia  

e repeníquea. 

 

   Douradas lapas  

   prenden no lar  

   e as castañas  

   póñense a asar. 

 

ROCÍO UZAL VARELA 
2º ESO C 

 OS NOSOS CREADORES 
 

A NOIVA PANTASMA DA COSTA DE OIA 
 

Unha noiva estaba esperando polo noivo na igrexa pero o 

Noivo, polo visto cambiara de idea, non se presentou. 

Entón a noiva subiu a un coche e fuxiu sen que os 

invitados da voda fosen capaces de detela. 

A noiva colleu a estrada de Baiona cara A Guarda e nunha 

curva moi perigosa, en Santa María de Oia, concello de  

Oia (Pontevedra), que non viu pois caía unha treboada 

moi forte e ademais as bágoas impedíanlle a visión, 

envarou e morreu. 

Dende entón se alguén pasa unha noite de mal tempo 

polo cabo Silleira pode ser que se atope coa pantasma da 

noiva no medio da estrada e que chama polo que pasa.  

Segundo uns chama para avisar á xente que teña coidado  

na curva na que ela morreu; segundo outros o que  

realmente desexa é que o condutor se mate e así poder  

ter xunto ela a pantasma dun home como castigo polo  

que lle fixera o noivo en vida.   

Sexa o que sexa, moito olliño na estrada; con noiva  

pantasma ou sen ela é moi perigosa. 

 
    SILVIA ESPAÑA RIVEIRO 

     1º ESO A 
     OUTONO 
 

Alónxase o verán 
e o outono se achega. 

As follas caen 

e o frío medra. 

Tempo de castañas, 

vendimas, magostos, 

colleitas de millo, 

raios e lóstregos. 

Ventos e orballos, 

follas no chan. 

Cogumelos nas fragas 

e xeadas nas ventás. 

 

   EDUARDO MÉNDEZ BENÍTEZ 
            2º ESO C 
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rexión das montañas de area e acaba a rexión dos 
touros, o sangue, o mar e a verbena” E agora 
contesta ti: cal é o animal que non che gustaría 
bicar? 

A rapaza estba moi preocupada porque 
non sabía a resposta, pero empezou a pensar: “O 
país dos touros, do sangue, do mar e da verbena 
podería ser España, e a rexión das montañas de 
area, Marrocos ou o Magred, ou aínda máis lonxe 
Arabia. Marrocos e Magred empezan por “ma”, 
Arabia por “ara” e España acaba en “ña”... –Xa 
encontrei a resposta! É a araña, verdade que si? 

O trasno quedou moi sorprendido porque 
pensou que non o ía adiviñar e respondeulle: -Si, 
adiviñáchelo. Parabéns! Agora como che dixen 
poderás coller a auga e marchar. E a rapaza co-
lleu a auga e marchou. 

 

 

 

 

ÁNGELA BOTANA VÁZQUEZ 
 SARA PEREIRA VARELA 

3º ESO A 
 

 
 

 

 

 

Había unha vez unha rapaza loura que tiña 
os ollos azuis como o ceo e o pelo louro como o 
sol; era moi intelixente e gustábanlle moito as 
adiviñas. 

A rapaza vivía nunha casiña que estaba no 
interior dun monte. Un día foi buscar auga a unha 
fonte na que vivía un trasno, ao que tamén lle 
gustaban as adiviñas. Cando abriu a billa da fonte 
saíu o trasno e propúxolle algo: se quería coller 
auga tiña que resolver unha adiviña e senón a re-
solvía tería que quedar a vivir co trasno no inte-
rior da fonte.  

- Alto aí!! –dixo o trasno- Se queres coller 
auga tes que resolver esta adiviña: “Se cho fixera 
esgazaríate coas miñas poutas, pero iso só pasará 
se non o acertas. Non é fácil esta adiviña, xa que 
está lonxe, nas terras de Bonanza, onde empeza a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OS NOSOS CREADORES 



 

 Ponerlo en una fuente redonda, darle la 
forma de un montículo y meterlo en la nevera 
para que se endurezca. 

 Rallar el chocolate y ponerlo al baño ma-
ría con el agua y el aguardiente. Cuando se haya 
formado una pasta, verterlo sobre la crema de 
castañas y adornar el borde de la fuente con el 
resto de la nata montada. 

 

 

 

MERMELADA DE CALABAZA 
 

INGREDIENTES 
2 kg. de calabaza 
2 kg. de azúcar 
3 litros de agua 
2 hojas de cola de pes-
cado (unos 10 gr.)o ge-
latina 

 
 Pelar la calabaza, cortarla en trozos y po-
nerla a cocer en el agua con el azúcar. Cuando 
esté blanda, se pasa por el colador o pasapurés 
y se pone de nuevo al fuego con la cola de pes-
cado, que previamente estuvo a remojo en agua 
durante una hora. Se deja a cocer , removiendo 
constantemente con una espátula de madera 
hasta que espese. 

 Puede echarse en recipientes de barro o 
cristal y servirla como postre o envasarla como 
las otras mermeladas. 

 Se le puede dar aroma de canela o vaini-
lla, echándole una ramita el cocerla. 

 

ÁNGELES MÍGUEZ CHAS  

1º ESO A 

ROSCA DE CASTAÑAS 
 

INGREDIENTES 
1 kilo de castañas 
¼ kg. de azúcar 
2 onzas de chocolate amargo
(negro) 
2 yemas de huevo 
1,5 vasos de agua 

 
 Se mondan las castañas y se cuecen en 
agua. Se escurren, se les quita la piel y se pasan 
por tamiz. 

 En un cazo, se hace un almíbar con agua y 
azúcar. Cuando esté relativamente fuerte, se retira 
un vaso y se cuecen en él las castañas y con esta 
masa se forma una rosca. En el centro, se pone 
chocolate líquido, mezclado con el vaso de almí-
bar que hemos retirado y dos yemas de huevo. 

 Se pone al fuego y se deja a hervir revol-
viendo siempre en el mismo sentido. Se sigue re-
moviendo después de retirado del fuego hasta que 
enfríe un poco. 
 

 

 

 

CREMA DE CASTAÑAS 
 

INGREDIENTES 
500 gr. de castañas 
1/1 l. de nata montada 
4 claras de huevo 
4 cucharadas de azúcar 
250 gr. de chocolate 
4 cucharadas de agua 
2 cucharadas de aguardiente de hierbas o de 
brandy 
4 cucharadas de leche 

 

 Pelar las castañas, cocerlas y hacer con 
ellas un puré mezclándolas con la leche. Añadirle 
la mitad de la nata montada y las claras batidas a 
punto de nieve mezcladas con el azúcar. Incorpo-
rarlo todo con mucho cuidado para que no se baje.  
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RECEITAS DE OUTONO 



MEMORIAS DUNHA GISHA  
 Arthur Golden     
 

 

BORJA LÓPEZ SANTOS 

1º BAC. B 
 

 Chiyo é unha rapaza 
xaponesa que vive nunha viva 
vila mariñeira cos seus pais e 
a irmá chamada Yoroido. 

O pai é un vello pescador. E a 
nai está moi enferma e, finalmente, morre . O pai 
non pode manter as rapazas e véndeas a cambio 
de cartos. 

 As rapazas van a Gion, un distrito de Kioto. 
Chiyo ten “sorte” xa que, finalmente vai ser 
geisha pero, a súa irmá Satsu non correrá a mes-
mo destino, xa que ao ser máis fea ca irmá, acaba 
sendo prostituta. 

 Chiyo é admitida pola “ okiya nitta” (que 
son casas onde se preparan e viven as geishas) 
onde pronto coñece a Hatsumoto, unha das mello-
res geishas do momento no Xapón, pero esta fai-
lle a vida imposible e a nena ata intenta fuxir, pe-
ro rompe un brazo. Por isto castígana durante 
dous anos sen a súa aprendizaxe e fana “escrava” 
do fogar ata que outra geisha, chamada Mameha, 
ve nela a unha fermosa rapaza que pode chegar a 
ser unha das mellores geishas da historia e as do-
nas da okiya aceptan a idea de Mameha. 

 Pasan os anos e Chiyo pasa de aprendiza 
de geisha a ser unha das mellores de todo Gion. 
Isto implica moitos cambios, como por exemplo o 
cambio de nome de Chiyo a Sayuri. 

 A “okiya nitta” colle moito prestixio grazas 
a Sayuri e todo é prosperidade ata que a Xapón 
chegan os desastres e horrores da II Guerra Mun-
dial. Unha profunda crise económica obriga a pe-
char todas as okiyas e casas de té e todas as geis-
has exílianse en fábricas ou talleres levando unha 
vida de mala morte. 

 Paulatinamente Xapón vaise levantando 
do acontecido, as geishas volven, as okiyas vol-
ven abrir…, pero só unha pequena parte de todas 
as geishas que houbo, ata que estas acaban por 
desaparecer. 
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 Sayori, finalmente, consegue ser feliz xa 
que ao final vaise  a vivir aos Estados Unidos co 
seu amor desde os nove anos. Alí monta un pe-
queño local cunhas poucas geishas e vive prós-
peramente ata a súa morte. 

 Practicamente coa morte de Sayuri morre 
a arte da geisha: unha tradición oriental ligada á 
seducción, a danza, a pintura e a clásica ceremo-
nia do té.  

 
 
 
EL DIARIO DE BRIDGET JONES 

Helen Fielding 
 

SILVIA ESPAÑA RIVEIRO 

1º ESO A 
 

 Este libro está muy bien, 
pero a la gente que no le guste 
leer mucho, no se lo recomiendo 
porque es muy largo y si por enci-
ma os da pereza… 

Bueno, sin enrollarnos, “El diario de Bridget Jo-
nes” va de una chica que escribe un diario y cada 
día le van pasando cosas diferentes. 

Bridget tiene más de 30 años, trabaja en una edi-
torial, vive sola y, al empezar su diario, se propo-
ne cinco cosas: perder peso, dejar de fumar, con-
trolar el alcohol, ser encantadora y conseguir una 
pareja estable. 

Sus padres empeñados en casarla, sus amigas 
adictas a los libros de autoayuda, un amigo 
homosexual, un compañero de oficina con el que 
tiene un ligue y le manda mensajes insinuantes 
por ordenador, y otros muchos personajes. 

El final os lo dejo descubrir a vosotros. 

 

 

OS LECTORES OPINAN 



 

Xelís de Toro  
(Santiago de Compostela, 
1962) é escritor e un "artista 
multimedia". É licenciado en 
Filoloxía Galega. Foi lector de 
galego nas universidades de 
Birmingham (1991-93) e Oxford (1993-97). En 
1990 fundou con Francisco Macías Edicións Positi-
vas. Xelís de Toro (Santiago, 1962) comezou no 
mundo literario galego escribindo e editando re-
vistas como Favorita e Terminal. Foi cantante e 
letrista dos Quinindiola.  

 No ano 1989 obtivo o premio Compostela 
Cultural coa novela Seis cordas e un corazón 
(Xerais Negra, 1989), que asinou cun dos seus 
seudónimos Roque Morteiro. En 1990 gañou o 
premio Cidade de Lugo con Non hai misericordia 
(1990, Xerais 2003), o libro co que obtivo o maior 
éxito de lectores. A esta obra seguiríanlle Termi-
nal (1994), co que realizaría performances poéti-
cas en Galicia e Inglaterra; Os saltimbanquis no 
paraíso (1999), novela premio Arcebispo Juan de 
San Clemente de 2000; e The Corunna boats 
(Xerais, Fóra de Xogo 2004),novela.  

 Na actualidade é colaborador habitual de 
Vieiros e reside en Inglaterra, onde traballa co-
mo editor internacional freelance. 

 
 
 
NON HAI MISERICORDIA 
 Xelís de Toro consolida 
nesta que foi a súa segunda nove-
la, publicado despois de Seis cor-
das e un corazón, un estilo narra-
tivo propio, tenso e contundente, 
que lle acae perfectamente a 
unhas historias e personaxes de 
vocación urbana. A estrutura da obra xira arredor 
dalgúns relatos que son pretexto para que varios 
conterludios dialoguen nun programa de radio 
sobre o tema da violencia. Esta idea sérvelle ó 
autor para facer unha recreación paródica do xei-
to de expresarse que ten cada un dos paticipan-
tes: un sociólogo, un teólogo, un psicólogo e un 
asistente social. 

Páxina  12 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

 OS LECTORES OPINAN 
 

OPINIÓN PERSOAL 

 
 É unha obra inxeñosa que procura a com-
plicidade do lector, utilizando unha linguaxe co-
loquial moi ben dosificada, xunto coa súa estrutu-
ra, coa súa temática, coa súa narración crúa, tensa 
e directa, a cal engancha ó lector. 

 

 

 

 

A METAMORFOSE 
Franz Kafka 
 

BORJA LÓPEZ SANTOS  

1º BAC. B 

 

 

 Este relato cóntanos o 
particular suceso que lle ocorreu a Gregorio  San-
sa unha mañá en Viena: espertou convertido nun 
monstruoso insecto. 

 Ao principio a súa familia non cre o que 
está a ver e non cre que ese bicho sexa o seu 
xoven Gregorio. Ata o seu xefe foi buscalo ao seu 
cuarto para ver que lle pasara. 

 Pero a familia acaba aceptando o atroz su-
ceso e o tratan como unha mascota. Finalmente 
Gregorio acaba morrendo e a familia opta por 
mudarse a unha casa máis pequena. 
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 ACTUALIDADE ECONÓMICA 
 

¿Cales son as necesidades bási-
cas? 
 

 Por necesidades básicas referímonos ás 
necesidades máis indispensables para ter unha 
vida digna, como son a alimentación, o vestido 
ou a vivenda.  

  

 Mentres un grupo de xente a diario póde-
se permitir todo tipo de bens e servizos cos que 
satisfacer necesidades básicas, secundarias e ata 
desexos que non atenden a ningunha necesida-
de, cousas sen as cales podería continuar a súa 
vida con total normalidade, millóns de persoas 
non son quen de satisfacer nin as súas necesida-
des de alimentación.  

 

 O máis grande problema que aínda temos 
sen resolver en pleno século XXI é o das grandes 
diferenzas existentes na cobertura das necesida-
des humanas nos distintos lugares do mundo, de-
rivado das grandes diferenzas existentes no re-
parto da renda e a riqueza a nivel mundial. O 
20% da poboación mundial posúe o 80% da ri-
queza.  

 

 O pasado día 16 de outubro celebrouse o 
Día Mundial da Alimentación. A Conferencia 
das Nacións Unidas para a Agricultura e a Ali-
mentación (FAO) estima que hai uns 900 mi-
llóns de persoas no mundo con problemas de 
malnutrición, a maior parte deles viven nos paí-
ses do Terceiro Mundo. Cada día morren no 
mundo 40.000 nenos por problemas relaciona-
dos coa desnutrición. Mentres, a axuda dos paí-
ses desenvolvidos segue a ser insuficiente e par-
te dos seus recursos gastados en guerras ou na 
prevención de ataques terroristas. Para cando un 
compromiso social serio para rematar con esta 
enorme inxustiza? 

 

 Para cando rematar con esta “guerra silen-
ciosa” que non é portada nos medios de comuni-
cación pero que xera un grande número de víti-
mas? 

 

RECOMENDAMOS: 
 

 A Xunta de Galicia está a desenvolver un 
Simposio Internacional sobre Pobreza e Desi-
gualdade no Mundo, que se realiza dende o 2 de 
outubro ao 29 de novembro con actos en distin-
tas cidades de Galicia. 

 
 “A pobreza é a peor forma de contami-
nación”. Estas palabras que dixo Indira Ghandi 
ante unha conferencia das Nacións Unidas en 
1972 son as que motivaron a presentación de Po-
bre Mundo Rico. A pobreza do individuo que 
non pode acceder aos recursos, ao coñecemento 
nin prosperar. 

 
 O obxectivo desta iniciativa é “mobilizar 
as vontades e espertar as conciencias co coñece-
mento da realidade”. 

 
 O simposio conta con conferencias arre-
dor da pobreza e todo tipo de desigualdades, te-
mas sobre muller, dereitos humanos, cambio cli-
mático, países empobrecidos e enriquecidos, mi-
crocréditos, conflitos, etc. Os actos combinan po-
nencias, pases de documentais, debates, etc. 

Máis informacións en www.pobremundorico.org. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REBECA LENDOIRO RODRÍGUEZ 

NOELIA MECÍAS TORRE 

1º BAC. C 
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TONECHO DE REBORDECHAO 

Breogán Riveiro 
Ilustracións de Evaristo Pe-
reira 
 
 Rebordechao é unha 
aldea que queda alá por... 
chegando á... O certo é que 
non é doado atopar Reborde-
chao, nen sequera aínda que 
a busques. Neste lugar perdi-
do vive Tonecho, o neno máis 
bo e máis guapo, o mellor de 
todos, porque en Reborde-
chao... non quedan máis nenos ca el. 
  
 

ALÉXANDROS  

Valerio Massimo Manfredi.  
 

Años después 
de la muerte de Ale-
jandro, Tolomeo, su 
amigo y compañero 
de batallas, cuenta su 
historia, un relato apa-
sionante de guerra y 
triunfo, de batallas y 
conquistas, y también 
de amistad y de cora-
je. Alejandro nace en 
el año 356 AC en Pella. Hijo de Filipo II, rey de 
Macedonia. De muy pequeño se separa de su 
familia para transladarse a Mieza, donde debe 
recibir las doctrinas del maestro Aristóteles, 
quien descubrirá en él dos temperamentos 
opuestos y complementarios: ser culto, refinado 
y amante de las artes, y guerrero impetuoso, 
con inquietante sombra en su ojo más oscuro. 

Gracias a sus brillantes dotes de militar y 
estratega, sus sueños se van materializando; pe-
ro contrasta con sus problemas familiares: asesi-
nato de su padre, en el que su madre se verá 
involucrada y muerte de su mejor amigo. Muy 
afectado sufre terribles pesadillas. Poco des-
pués fallece en Babilonia, a la edad de 33 años, 
no sin antes despedirse de cada uno de sus fie-
les amigos.  

O INFERNO DE MARTA 
Pasqual Alapont 
 

 Cando aceptou saír con 
aquel mozo, Marta non sabía que 
poñía un pé no inferno, e que a 
partir de entón sería tan doloroso 
penetrar como tratar de escapar 
de alí. Esta novela de Pasqual Ala-
pont, escrita ao xeito dun thriller, 
con psicópata incluído, pon os pe-
los de pé. Esta é a historia de Mar-
ta, unha moza que namorou da persoa equivocada; 
pero tamén é a historia dunha amizade a proba de 
bombas que cativa pola súa tenrura.  

 
LA FRATERNIDAD DE  EIHWAZ 
César Mallorquí 
 

 Intriga, misterio, terror..., unas gotas de se-
ducción y una fuerte dosis de aventura. Personajes 
del pasado y del presente conflu-
yen y discurren por las páginas de 
esta novela. 

 Todo comienza con la llega-
da de Óscar a Orballo de San Bue-
naventura, un tranquilo pueblo de 
la costa gallega, cuna de su familia. 
O quizá todo comenzó mucho an-
tes, muchos siglos atrás... 

 

 

FUGA DE PROTEO 100-D-22 
Milagros Oya 
 

 A consecuencia del cambio 
climático, el deshielo de los polos y 
de la aparición de un extraño virus, 
la humanidad ha desaparecido tal y 
como la conocemos. Solo un grupo 
de científicos ocultos en una base 
submarina ha sobrevivido a la catás-
trofe. Su civilización ha avanzado 
durante siglos bajo el océano como una sociedad 
hermética y ordenada. Para unos se ha convertido 
en un lugar perfecto para vivir, para otros no es 
más que una cárcel. Carso y sus amigos desean 
huir. Esta es la historia de su escalofriante fuga.  

 LIBROS RECOMENDADOS  
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 ......ademais de escritor e matemático, 
Lewis Carroll foi un fecundo inventor? 
  
 A Lewis Carroll considéraselle o pai dun 
xogo de palabras denominado doublets ou meta-
grama, que consiste en unir parellas de palabras 
de igual número de letras, como head-tail 
(cabeza-cola), grazas a unha serie de aneis inter-
medios nos que cambia unha soa letra cada vez 
(head, heal, teal, tell, tall, tail). 

 
 
 

......as orixes da ciencia-ficción remóntan-
se ata o escritor francés do século XVII 
Cyrano de Bergerac? 
 
 Cyrano de Bergerac, matemático e físico, 
escribiu dúas importantes novelas: a Historia có-
mica dos estados e imperios da Lúa (1657) e a 
Historia cómica dos estados e imperios do Sol 
(1662). Outros antecedentes remotos para os re-
latos de ciencia-ficción poden atopar en Los via-
xes de Gulliver (1726), do irlandés Jonathan Swift 

 
 
 

... a popular novela Frankenstein, escrita 
por Mary Shelley coa idade de 19 anos, re-
vela grandes coñecementos de medicina, 
química e electricidade? 
 
 Algúns expertos aseguran que a clave está 
en que tanto Mary como o seu esposo, Percy B. 
Shelley, estaban moi interesados polos avances 
científicos da súa época. Ao parecer ambos coñe-
cían a bioloxía evolucionista de Erasmus Darwin; 
lían a Voltaire e Diderot; eran seguidores dos 
descubrimentos de novos elementos mediante 
electrólise por Humphrey Davy; e coñecedores 
dos traballos desenvolvidos por Faradio, Oersted 
e Ampère, que revelaban unha relación entre os 
fenómenos eléctricos e o «misterioso» magnetis-
mo. 

SABÍAS QUE ... 
 

... o velcro inventouse hai máis de 60 
anos? 
 
 A idea ocorréuselle ao enxeñeiro suízo 
George de Mestral cando, en 1941, despois dun 
paseo polo campo co seu can, observou o compli-
cado que resultaba desenganchar dos seus pan-
talóns e do pelo do seu can os froitos do cardo 
alpino (Xanthium spinosum). Aquela planta ser-
viulle de inspiración para idear un sistema de 
apertura e peche rápido, que conta nun lado cuns 
ganchos máis ou menos deformables que se aga-
rran a unha tira de fibras enmarañadas. Hoxe en 
día o velcro desprazou en multitude de pezas e 
complementos ós cordóns e ás cremalleiras. 
 
 
... no ano 2000 a empresa canadense Nexia 
Biotechnologies conseguiu obter fío de se-
da de araña? 
 
 Nexia Biotechnologies utilizou técnicas de 
enxeñaría xenética para introducir nunha cabra 
un xene procedente da araña, logrando obter no 
seu leite a principal proteína da arañeira. Esta 
proteína é capaz de formar un fío extremadamen-
te resistente e lixeiro, e a empresa espera purifi-
calo para fabricar pezas especiais, como chalecos 
antibalas. 

 
 

... ao pasar o ferro á roupa "modificamos" 
a súa química? 

 
 A aparición e desaparición das engurras 
ten que ver cos enlaces químicos. As engurras 
fórmanse cando modificamos as unións entre os 
polímeros do tecido. Podemos resolvelo con axu-
da dunha prancha quente. Cando as moléculas 
elevan a súa temperatura é posible "estiralas", 
mantendo a súa nova forma cando se arrefrían. 
Algúns materiais como algodón, requiren o enga-
dido de auga para afrouxar os lazos intermolecu-
lares. 
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As solucións no próximo boletín 

6º     Busca 10 palabras referentes ao material 
escolar. 

3º  

 Os nomes de tres científicos 
escribíronse sen vogais.  

 Por favor, atopa as vogais 
que faltan e descobre de que tres 
grandes científicos se trata.  

 

SCNWTN  
LBRTNSTN  

LSPSTR  
 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

4º  
 A media das idades de Helena, Sara, Clara e Laura é 
20 anos. Sara é 8 anos maior que Helena e 15 maior que 
Clara. A suma das idades de Helena e  Sara é 46, mentres 
que a de Sara e Clara é 39. Cal é a idade de Laura? 

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º  
 Cal é a suma da columna que 
falta? 

 
  

5º  
 Por que os varóns chine-
ses comen moito máis arroz que 
os xaponeses? 

Z X M R O T U L A D O R E S R 

R T A P L B O T R Y W X O R T 

S B P A B C E A T E P R A C F 

G I E H G O M A J M Ñ K L P R 

Y A G X B G L F C I D M I U V 

A C A D E W E I L F L G H I F 

J K M Z Q L C L G M N Ñ C O Q 

R G E P H S T A U R S N O V I 

W S N X L I B R E T A Y M Z A 

A M T B J C Y K D L N F E O F 

J M O G K H N Q I U J Ñ O K O 

T L A P I Z M T Ñ P O B Q F R 

L P N Q T R V S W J T X W Y U 

Y A W S Z B V L I B R O C X Z 

D Y P V E Z U D F A Ñ G B O M 

Yolanda Viqueira Pérez 

 2º  
 Que signo matemático hai 
que poñer entre un 1 e un 2, para 
obter un número maior que 1 e me-
nor que 2 ?. 


