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Poemas  pola  Paz    
Convertinme en adicto á hora de Bagdad, 

No meu reloxo. 

Despois ateina ao meu nó 

E empecei a conxugar todos os tempos 

Na hora iraquí 
 

Confirmación 

Ali Al-Shalah 
(Kufa 1962. Na actualidade vive en Suiza) 

 

 

 

 

Como estará a nosa casa abandonada? 

Como estará a terra?.... 

Recoñecerémola ao volvermos? 

Ai de nós!... 

Anacos dun pobo refuxiado, perseguido. 

Ai de nós, da nosa vida de escravos! 

Volveremos? Volveremos? 
 

 

 

Porque nós? 

Samih Al-Qasim 
 
 

 

 
Bagdad, 

es unha patria ou un campo de tiro?... 

Morre, Bagdad. 

Volvamos ao lugar de onde viñemos 

aos desertos e ao infinito 

agardando un novo profeta 
 

 

Bagdad 

Salah Hassasn 
(Babilonia 1960. Vive en Holanda) 

Durme en paz, Mustafa, 

meniño de ollos zarcos. 

Pecha os ollos e verás cabaliños 

e a Basora coas súas dúas ribeiras. 

Durme, meu meniño, 

que o Profeta te garda 

e con el todos os santos irmáns. 

Durme, miña vida, durme. 
 

Mustafá (Elixía a un menino morto, a unha  

cidade atacada) 

Saadi Yúsuf 
(Abi ao-Jasib, Basora, 1934) 

 

 

 

 

 

 

 

E marchaches só ao teu exilio 

cantando, frustado ao vento 

Como unha estraña frauta, 

adeus patria miña á que non verei! 
 

O canto de uruk 

Adnan al-Asyeg 
(Kufa 1955, na actualidade vive en Suecia) 

 

 

.  

 

Somos innecesarios 

igual que o po de xiz ao final da clase. 

Somos innecesarios. 

Igual que os poetas no século XXI. 
 

Cóctel na despedida do século 

Abdulrazaq al-Rubayi 
(Bagdad 1961. Vive no Sultanato de Omán) 
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Por que viñeches a min desde o deserto de Nevada, 

soldado armado ata os 

dentes? 

Por que andaches o camiño ata a distante Basora 

onde os peixes estaban afeitos a nadaren  

debaixo dos chanzos  

das nosas portas? 

 
 

God save américa, my home sweet home ! 

Saadi Yousif 
 

(Basora, 1934. Abandonou Iraq en 1979 na actualidade vive 
en Londres)   

 
 
 

A poesía é 

experiencia e desterro, dous irmáns xemelgos. 

Nunca soñamos con outra cousa que vivir, 

só vivir, 

vivir e morrer ao noso xeito.... 

“Iraq, Iraq, non é senón Iraq”. 
 

Non é senón Iraq 

Mahmud Darwix 
(Birwa, Palestina, 1914) 

 
 
 
 

Ningunha civilización debe atribuírse os 

mellores valores do ser humano en 

exclusiva. 

O mellor de todas elas fundaméntase no 

respecto polos demais. 

Suxerir o contrario é racismo. 
 

Edward Said 
 
 

 
http://mesturas.blogspot.com/ 

Deixa o café e bebe  outra cousa 

mentres escoitas os invasores: 

“Coa graza do ceo 

facemos unha guerra preventiva; 

desde o Hudson e o Támesis 

traeremos a auga da vida 

para facela fluír no Eufrates e o  Tigris”. 
 

 

Bagdad, saúdote 

Ali Ahmad Saíd, 
“Adonis” 

(Qassabin, Siria, 1930) 

 

 

 

 

Escribe que son árabe, 

que teño o pelo negro 

e os ollos castaños; 

que, para máis detalles, 

me cubro a cabeza cun veo; 

que son as miñas palmas duras como a rocha 

e pinchan ó tocalas. 

E gústame o aceite e o tomiño.... 

¿Enfadarate por iso? 
 

Escribe que son árabe 

Mahmoud Darwish 
 

 

Para cando 
as espigas da nosa terra 
e a dozura do noso ceo? 

Para cando 
o sol no corazón? 
Veremos un día, 

o día, 
como todo o mundo?  

 
Para cando? 

Muhammad Aziz al-Hababi 

 Poemas  pola  Paz    
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Las armas a la mierda 

La paz ante la guerra y la maldad 

Las armas no, bajo ningún concepto 

La paz con todo el mundo 

La paz contra el desprecio 

La paz de todo el mundo 

La paz desde todos los puntos de vista 

La paz en Irak 

La paz entre nosotros 

La paz hacia la libertad 

La paz hasta el fin 

La paz para la gente 

La paz por todas partes 

La paz según Dios  

La paz sin tapujos 

La paz sobre todas las cosas 
La paz tras el odio 

La paz durante el infinito 

La paz mediante la libertad. 
 

RITA RODRÍGUEZ 
VÍCTOR GARCÍA  

 2º  ESO B 

 
Sí al amor y no a la guerra 

La paz ante nuestros ojos 
El futuro bajo nuestras manos 
Alegría con amor en el mundo 

Paz contra guerra 

Nuestro mundo de alegría todos los días 
Paz desde el norte al sur, desde América has-

ta Asia 
El futuro hacia el cambio 

Amor para la paz 

El mundo por la paz 

El mundo según la humanidad 

El mundo sin guerra 

La paz sobre la guerra 

El mundo tras la paz 
 

    CONSTI ACUÑA   
                  2º ESO A 
  

Este día deseado 

para niños como yo, 

no digo a la guerra, 
sí acepto a la paz. 

 

Las guerras son feas. 

Donde no tienen corazón, 
el corazón está escondido 

entre armas sin valor. 
 

La paz en cambio 

es todo lo contrario: 

todos se quieren, 

todos se aman. 
 

Donde haya paz 
siempre habrá alegría. 

 

       NEREA LÓPEZ  
       1º ESO A 

Os Nosos Creadores pola  Paz    
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LLAMAMIENTOS A LA PAZ. 

 
La paz a todo el mundo 
La paz ante la guerra 
La paz bajo nosotros 

La paz con Dios 
La paz contra la guerra 

La paz de la vida 
La paz desde el interior 

La paz en el corazón 

La paz entre nosotros 

La paz hacia España 

La paz hasta el cielo 

La paz para todos 

La paz por encima 

La paz según la vida 

La paz sin guerra 

La paz tras la gente 

La paz durante el inverno 

La paz mediante el amor. 

 

    ALBA VERA   
    2º ESO A 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Sí, sí a la paz y no a las guerras 

La paz ante la batalla 

Las armas bajo tierra 

Paz con todo el mundo 

La paz contra el racismo 

La paz de todo el mundo 

La paz desde Galicia 

Paz en todo el mundo 

La paz entre todos 

La paz hacia todas las personas 

La paz hasta la tierra 
La paz para siempre 
La paz por siempre 

La paz según los gobernantes 

La paz sin lucha 

La paz sobre la guerra 

La paz tras la guerra 
La paz durante toda la vida 

La paz mediante el cariño. 
 

MARTÍN AGUILAR  
 2º  ESO A. 

 
 
 

Os Nosos Creadores pola  Paz    
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 Melior tutiorque est certa pax, quam 
sperata victoria: “Mellor e máis segura é 
unha paz certa que unha victoria esperada”. 
(Tito Livio). 
 

 Bella, horrida bella : “Guerras, horri-
bles guerras”. (Virxilio) 
 

 Nervi belli pecunia infinita: “O ner-
vio da guerra é unha inagotable cantidade de 
cartos”. (Cicerón) 

 

 Facilius  est se a certamine abstine-
re quam abducere: “É máis fácil evitar unha 
disputa que saír dela”. (Séneca) 

 

 Nihil consensui tam contrarium est 
quam vis atque metus: “Non hai nada tan 
contrario ao consenso como a violencia e o 
medo”. (Ulpiano) 

 

 Concordia parvae res crescunt, dis-
cordia maxumae dilabuntur: “Coa concor-
dia crecen as cousas pequenas, coa discordia 
fúndense as máis grandes”. (Salustio) 
 

 Ibi semper est victoria ubi concor-
dia est: “A victoria está sempre alí onde está 
a concordia”. (Publilio Siro) 
 

 Maxima bella ex levibus causis: “As 
maiores guerras xorden das causas máis le-
ves” 

 

 Silent leges inter arma : “As leis en-
mudecen entre as armas”. (Cicerón) 

 

 

 

BORJA LÓPEZ SANTOS     
RODRIGO PENA BARBEITO 
1º Bacharelato B 
  
 
 
 Pacem cum inimicis bellum cum 
vitiis: “Paz cos inimigos, guerra cos vicios”. 
Figura como divisa ou emblema dalgúns per-
sonaxes famosos. 
 

 Pacem in maribus : “Paz nos mares”. 
Lema proposto na O.N.U. por Malta, en 1967, 
para o programa de colaboración dos pobos 
no aproveitamento pacífico dos recursos do 
mar. En 1970 adoptouno a O.N.U. nunha con-
ferencia especial e elaborou as bases dunha 
década internacional para o aproveitamento 
pacífico dos mares e océanos proxectada pa-
ra os anos 1975-85. 

 

 Pacem in terris: “Paz na terra”. Famo-
sa encíclica de Xoán XXIII promulgada o 11 
de abril de 1963 e dirixida ao mundo enteiro 
como un chamamento a favor da superviven-
cia do home na era nuclear.  

 

 Pacis amor deus est: “O amor é un 
deus de paz”. 
 

 Pax optima rerum quas homini no-
visse datum est; pax una triumphis innu-
meris potior: “A paz é a mellor das cousas 
que lle foron dadas a coñecer ao home; só a 
paz é mellor que innumerábeis triunfos”.  
 

 Arma non servant modum, nec tem-
perari facile nec reprimi potest stricti en-
sis ira: “As armas non teñen moderación; 
non é fácil aplacar nin conter a cólera dunha 
espada unha vez desenvaiñada”. (Séneca). 

 

Expresións referidas á Paz    

  Ulpiano                 Lucano                     Séneca 
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 Todos queren a paz e para asegurala 
fabrican máis armas que nunca.  (Antonio 
Mingote) 

 
 Os homes construímos demasiados 
muros e non suficientes pontes.  (Isaac New-
ton) 

 

 Cando me preguntaron sobre algún 
arma capaz de contrarrestar o poder da bom-
ba atómica eu suxerín a mellor de todas: A 
PAZ.  (Albert  Einstein) 
 
 Non haberá paz na terra mentres per-
duren as opresións dos pobos, as inxustizas e 
os desequilibrios económicos que aínda exis-
ten.  (Juan Pablo II) 
 

 Unha nación que gasta máis diñeiro en 
armamento militar que en programas sociais 
acércase á morte espiritual. (Martin Luther 
King) 

 
 A guerra volve estúpido ao vencedor e 
rancoroso ao vencido. (Friederich Nietzsche) 

 

 Pax et bonum: “Paz e ben.  Expresión 
franciscana. Segundo a lenda, esta expresión 
repetíaa polas rúas de Asís un home do pobo 
antes do nacemento de San Francisco. 

 

 Leges bello siluere coactae: “A gue-
rra obrigou enmudecer as leis”. (Lucano). 

 

 Na paz os fillos enterran ós pais, a gue-
rra altera a orde da natureza e fai que os pais 
enterren aos fillos.   (Heródoto) 

 

 Excelente cousa é ter a forza dun xi-
gante, pero usar dela coma un xigante é pro-
pio dun anano.  (W. Shakespeare) 

 
 A guerra non é máis ca un asasinato en 
masa, e o asasinato non é un progreso.  
(Alphonse de La Martine) 
 
 Intelixencia militar é unha contradición 
nos termos.  (Groucho Marx) 
 

 A paz  máis desvantaxosa é mellor que 
a guerra máis xusta (Erasmo de Rotterdam) 
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 O Entroido ou Antroido é unha festa de 
carácter tradicional que, ao longo e largo do 
planeta, se celebra entre os meses de febrei-
ro e marzo (inverno no hemisferio norte e ve-
rán no sur). O entroido non ten data fixa. 
Coincide co período inmediatamente ante-
rior á coresma (tempo de xaxún de 40 días 
anteriores á Pascua, conforme o calendario 
cristián). Apoiándonos no tempo litúrxico po-
demos facer unha aproximación: 
 

Domingo fareleiro : Septuaxésima.  

Xoves de comadres. 

Domingo de corredoiro.- Sesaxésima. 

Xoves de compadres. 

Domingo gordo. Quincuaxésima. 

Luns de entroido. 

Martes de entroido. 

Enterro da sardiña.- Mércores de Cinza. 
 

 Cada un de estes domingos, segundo 
os lugares, pode adoptar outra denomina-
ción:domingo lambedoiro, domingo oleiro, 
etc. 

 Os xoves poden ser tamén : de lardei-
ro ou lardeira, respectivamente. 
 

 O Entroido é unha festa popular que 
ten a súa orixe como indicación da fin do in-
verno e o comezo da primavera. Nel conflúen 
rituais cristiáns e páganos, sendo a época na 
que se poden romper tódalas normas, cam-
biar de personalidade ou identidade e ironi-
zar sobre as institucións máis asentadas.   
 

 Na zona norte de Galiza emprégase 
antroido, como no antroido ribadense, men-
tres que no sur é máis frecuente entroido. A 
palabra aparece citada desde o século XIII. O 
antroido coñécese tamén como carnaval,  
que tamén é un termo galego, ou co francés 
 

 

 

MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ  
1º Bacharelato B 
 

  Nas súas orixes o Entroido ten paren-
tesco con algunhas festas relixiosas grecorro-
manas: As Saturnalia, Lupercalia, Anteste-
rias… 
 

 As Saturnalia, dedicadas a Saturno 
(17-19 de decembro), presentaban licencias 
no comportamento, vacación, trampas no xo-
go, inversión de papeis (o señor que serve 
aos escravos). 

 Nas Lupercalia dedicadas a Luperco/ 
Fauno (15 de febreiro) os lupercos saían en-
mascarados, tinguidos de sangue e cubertos 
con pelicas. Tamén se flaxelaban con februae 
(correas). Era tamén unha festa da fecundida-
de. 

 As Antisterias (Dionisíacas), dedica-
das a Dionisos/ Baco (febreiro- marzo) dura-
ban 3 días. Nestas festas as Bacantes coroá-
banse de hedras e vestíanse con pelicas de 
cervo. 

 As Liberalia, dedicadas a Liber/ Baco 
(17 de marzo) tiñan carácter agrario. Carac-
terizábanse polos cantos rudos e as máscaras 
colgadas das árbores. 
 

 Ademais ten unha fonda influencia do 
ciclo litúrxico cristián: 

INTROITUS= entrada a Coresma, e o nome 
de carnestolendas (vén de carnes tollendas 
“ as carnes deben ser suprimidas”. Abrevia-
ción da frase latina dominica ante carnes to-
llendas “ domingo antes de suprimir as car-
nes, é dicir, antes da coresma, ou sexa, o en-
troido) fai referencia a despedida honrosa 
que se lle da ás carnes, en especial á de por-
co, nas vésperas da abstinencia coresmal, tan 
rigorosa noutro tempo. 

 

O ENTROIDO    
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 Cóbrese cunha capa de 
seda vermella ou negra, ador-
nada con cintas de cores, e leva 
un cinto de campás ou casca-
beis, de sons moito máis agu-
dos que o dos peliqueiros. 
Cobre o seu rostro con careta, 
que sempre representa a un de-
mo con bigote e barba pontia-
guda. Tamén vai provisto de ar-
ma de castigo, consistente en vexigas de ani-
mais, infladas, que ao batelas producen un 
ruído moi peculiar. Con elas azoutan, sen vio-
lencia, a quen non se disfrazan e, se cadra, a 
todo aquel que pase preto dunha pantalla. 
 

 

Boteiro de Vilariño de Conso. 
 

 Do Boteiro destaca o es-
pectacular colorido por exem-
plo da camisa, que vai bordada 
con infinitos anacos de fitas de 
cores formando distintas figu-
ras xeométricas. Din que dúas 
mulleres lévalles 25 días facer 
a camisa.  
 

 O pantalón, xeralmente encarnado, de 
seda, con flocos de cores nos laterais, unha 
faixa con picos e borlas; un cinto con esquilas 
ou campaíñas; unhas polainas, tamén chama-
das legues, de cor negra; na man levan unha 
pértiga á que lle chaman monca, rematada 

nunha pequena borla. 

 A máscara pesa varios 
quilos, formada por unha ca-
reta negra tallada en madei-
ra e con aberto sorriso 
(máscara de Pradoalvar) e 
unha figura xeométrica a 
modo de pantalla frontal por 
riba da cabeza formada por  

de mardi gras, "martes graxo" ou da graxa 
(touciño). Nalgúns países onde o entroido de-
sapareceu por presión eclesiástica ou poli-
cial, cando foi recuperado utilizouse o termo 
carnaval.  
  

    O Entroido e un tempo para a diver-
sión e para o bo xantar... porque outra com-
poñente -importantísima do Entroido é a gas-
tronomía: o lacón con grelos como prato for-
te, acompañado de doces como as orellas ou 
as filloas, son as comidas típicas destas fes-
tas. 
 

 Protagonistas do Entroido son os 
"xenerais" en Boqueixón, Vedra, A Estrada, 
Vila de Cruces e Silleda; as Pantallas que 
percorren Xinzo de Limia, os boteiros e 
"foliós" en Viana do Bolo, as máscaras traba-
lladas dos Volantes en Chantada , ademais 
dos xa coñecidos Cigarróns de Laza e Verín 
son algúns dos sinais desta festa que se pe-
chará un mércores de cinza coa queima do 
Momo e o Meco ou o enterro do Ravachol en 
Pontevedra. 

 

Pantallas de Xinzo. 
 

 As pantallas non ac-
túan soas, senón en grupos 
nutridos, e teñen, en certo 
xeito, unha misión de vixi-
lancia ou policía, porque 
están sempre dispostas a 
castigar, claro que in-
cruentamente, a veciños 
que se atreven a saír á rúa 
sen disfrace algún nun lu-
gar onde absolutamente 
toda a poboación ha de participar no Entroi-
do. 
 A pantalla viste calzón longo e camisa 
da mesma cor, polainas negras e leva á cintu-
ra unha faixa vermella.  

O ENTROIDO    



É posible que ta-
mén os seguise ou os es-
perase na porta de casa 
increpándolles. Os Ciga-
rróns de Verín, 
(Peliqueiros en Laza), son 
a representación daque-
les recadadores, unha 
figura temida e respectada que impón a súa 
lei.  

Caracterízanse por cubrir a cabeza 
cunha careta de madeira pintada de recha-
mantes cores, que se prolonga cunha espe-
cie de mitra de metal, con motivo zodárico 
(león, lobo ou touro). Detrás levan unha pel 
de can, raposo ou lobo. Precisamente desta 
pel (pelica), vénlle o nome de peliqueiro 
que se lle dá en Laza. 

 Ademais, os cigarróns 
corren sempre sobre as pun-
tas dos pés e moven a cintura 
para facer soar as seis chocas 
que levan colgadas. A súa 
función é fustrigar coa zama-
rra (látego) a todo o que non 
se aparte e increpar ao que 
non vai disfrazado, son tamén 
os encargados de escoltar ás 
comparsas nos desfiles.  
 O traxe componse de: Chaquetilla, 
pantalón de flocos, ligas, pelica, faixa, cho-
cas e zamarra. 
 

Troteiros de Bande 
 Os troteiros levaban 
unha vara e corrían polos ca-
miños meténdose coas mulle-
res e os vellos. Ao parecer xa 
saían en Bande logo de reis, 
segundo Bouza Brey. 

A súa indumentaria non era 
especial, pero o normal era  

unha estructura de cartón e arame formando 
debuxos variados e multicolores. A Pantalla 
case ten un metro cadrado nalgúns boteiros. 
 

Felos de Maceda. 
O Felo de Maceda enlazase coa 
indumentaria convencional dos 
Peliqueiros de Laza e os Ciga-
rróns de Verín. Medias negras, 
calcetíns de la brancos, ringleiras 
de borlas de distintas cores, col-
cha con flocos claros arredor do 
van, rabo de zorro no alto da mi-
tra, colares varios e caxato como 
arma intimidatoria, conforman as súas particu-
laridades iconográficas. O canónico aconsella 
pintar na mitra animais ou aves rapaces da Se-
rra de San Mamede e non fauna nin motivos 

alleos. A máscara -de 
sorriso retranqueiro- 
representa a virilidade 
máis fidedigna. O Felo 
da medo. Pódeselle in-
sultar. Endexamais to-
car nin tentar sacarlle a 
carauta. 

 O termo Felo, indica que pode azoutar. 
Felón e felonía vincúlase coa rebelión do vasa-
lo contra o señor feudal. Maceda asenta bas-
tión fortificado dende o século XII. 
 

Cigarróns de Verín e Peliqueiros de Laza. 
 Os cigarróns son os personaxes centrais 
de entroidos da comarca de 
Monterrei, especialmente o 
de Verín. Dise que fai sécu-
los, os señores feudais con-
cretamente os señores de 
Monterrei  de  Ver ín 
(Ourense), puxeron en marcha unha iniciativa 
parecida á que hoxe existe en forma de 
"cobrador do frac". Consistía nuns funciona-
rios que baixaban aos pobos facendo soar 
unha campá e vociferando os nomes dos que 
debían algún tributo atrasado ao señor.  
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O ENTROIDO    



envolverse nun cobertor ou 
unha saba.  
 Levaban caretas feitas en 
casa de cartón, con campaíñas 
ao redor. 

 O chapeu lévano adornado con postais 
e espellos, seguramente para protexerse do 
"mal de ollo ou doutros perigos", a cara có-
brena con tapetes bordados.Gozaban do pri-
vilexio da impunidade, por exemplo levanta-
ban as saias das mulleres. 

 Troteiro vénlle do nome de trouleo ou 
trote polas rúas e polos camiños. 

 

 Irrios de Castro Caldelas 
 En Castro Caldelas cháma-
selle irrio a calquera máscara. 

 O irrio leva unha máscara 
de madeira que representa a un 
home con barba. Viste unha espe-
cie de frac con grandes botóns no 

peito e un pano encarnado na ca-
beza e na man leva un látego for-
mado por un pao e unha correa de 
pel de ovella. 
 Polo demais o irrio é o má-
ximo no entroido e todos deben 
obedecer e gardarlle o debido 
respecto. A súa orixe pérdese na 
historia. 

 

Charrúas de Allariz. 
 As Charrúas de Allariz , 
percorren as rúas de Allariz 
sempre soa ou como máximo 
dúas e se a recoñecen cambia 
de traxe. O seu berro de gue-
rra é "charrúa merda crúa".  

 No ten traxe específica, 
podendo levar calquera roupa, 
sempre que sexa de moito co-
lorido. Tamén pode levar pelicas e chocas. 
Os materiais empregados eran o coiro de va-
ca, a madeira e a pel de coello. 
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 De todos os 
xeitos a investiga-
ción etnográfica fala 
dun personaxe es-
trafalario, vestido 
con roupas de moi-
tas cores, chocas, vergallo e unha monteira 
ou pelica. Xeralmente levaba unha vara na 
man segundo Vicente Risco. 
 

Vergalleiros de Sarreaus. 
 O Vergalleiro é típico de 
Sarreaus, onde tamén os entroidos 
son moi soados. Equivale ao ciga-
rrón ou peliqueiro pero presenta as súas dife-
renzas. 
 

 O traxe leva unha camisa de liño con 
tres cintas entrelazadas de 
cor verde, negra e vermella; 
un chaleco de feltro negro e 
polainas tamén negras con 
borlas vermellas, que van 
desde o xeonllo aos pés. Fai-
xa tamén vermella, colgando 
chócalas ou campaíñas pe-
quenas e borlas negras. O 
corno de vaca é imprescindi-
ble para chamar co seu son á festa. 

 

O Oso de Salcedo (A Pobra de Brollón) 
 O luns do Entroido, na localidade de 
Salcedo (A Pobra do Brollón), sae polas co-
rredoiras e rúas do pobo o oso, un personaxe 
vestido con peles de cordei-
ro e máscara de plantígrado. 
.Este, axudado por uns cria-
dos -normalmente catro- de-
dícase a “cazar” a tódalas 
persoas, que atopa no seu 
camiño, para tisnarlles a cara 
con cinsa recollida dalgu-
nhas cociñas do pobo, e, ás 
veces, con brea. 

O ENTROIDO    



 É bastante común que cu-
bra a súa faciana e maila súa ca-
beza cunha carauta realizada 
case sempre en pel. O seu rol é 
o de abrir paso ó Volante valén-
dose dunha correa de coiro que 
agarran polo pulso; coa mesma 
cargan sobre as xentes que apa-
recen no camiño. Na súa parte 
posterior, a altura do van, levan 
unha gran choca do xugo dos bois sen esque-
cernos que tamén portan unha pelica, de aí 
ven o seu nome. 

 

 Nalgunhas parroquias dos concellos 
de Boqueixón, A Estrada, Padrón, Santiago, 
Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces 
son característicos os personaxes dos xene-
rais e os correos, homes montados dacabalo 
que percorren distintas 
parroquias da zona 
vestidos con vistosos 
uniformes, os xenerais 
da Ulla. A orixe destes 
desfiles de xenerais e 
correos parece estar 
na Guerra da Indepen-
dencia. 
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Os Mecos 
 Son os persona-
xes máis numerosos. 
Visten de roupa vella e 
son os que se encargan 
de representar os dife-
rentes oficios, que te-
ñen como finalidade o de servir de parodia 
de distintos traballos e comportamentos so-
ciais. 
 
 

Os Volantes 
 

 Son as figuras máis 
rechamantes. Levan unha 
camisa branca cunhas ven-
das cruzadas desde os no-
cellos ós xeonllos; por riba 
da camisa levan posto uns 
grandes panos de muller, 
cruzados por cada ombro; 
na cintura portan un cinto, 
que sostén vintecatro campaíñas, chamadas 
“machos” ou “femias”, segundo causen un 
son grave ou agudo; por riba da súa cabeza 
levan “o pucho”, un armazón de fío de arame 
e madeira, provisto de cintas e flores de pa-
pel de todas as cores, que remata nunha bo-
neca de xoguete e dous penachos. 
 

 Os volantes, sempre do sexo masculi-
no, van saltando, o que da lugar a que as cin-
tas de papel voen polo aire e as campaíñas 
orixinen un constante e rítmico son.  
 

 Contrapunto do volante é O Peliqueiro, 
viste dun xeito farrapento e descoidado con 
roupa sempre vella.  

O ENTROIDO    
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MIRAR A PINTURA a través dos sécu-
los. 
 Carolina Desnoëtes.  
 
 Este libro é -desde o 
comezo- unha festa para os 
ollos, un saboroso achado 
con 18 obras mestras da 
pintura. Invita a entrar a 
pasearse polas teas, a observar as cores, a 
examinar os detalles ampliados... Unha boa 
idea dunha pequena editorial. 

 

 

O SEÑOR IBRAHIM E AS FLORES DO 
CORÁN 
Éric-Emmanuel Sclonitt 
  

 Momo é un adolescen-
te xudeu, desorientado e or-
fo de agarimo. Ibrahim é un 
tendeiro musulmán, de ca-
rácter reflexivo e pausado, 
cunha visión da vida marca-
da pala perspectiva e a ex-
periencia dos anos. Dous habitantes solitarios 
da rúa Azul, no París dos anos 60, que traban 
unha entrañable amizade que transcende as 
súas respectivas crenzas. Un aporta vitalida-
de, o outro sabedoría...  
 

 

A RETIRADA DE SIR JOHN MOORE 
Pepe Carreiro 
 
 Este é o título 
dun cómic de 48 páxi-
nas que relata a retirada á Coruña do xeneral 
británico, perseguido polo exército de Napo-
león ata á entrada da cidade, onde os dous 
exércitos se enfrontaron na batalla de Elviña. 
A historia está protagonizada polo arrieiro 
Teixugo e a súa cuadrilla. 
 

LA SONRISA DE PITÁGO-
RAS 
Lamberto García del Cid 
 

 Ante el recelo que tradi-
cionalmente suscitan las mate-
máticas y la habitual acusación 
de que no sirven de mucho en 
la vida cotidiana, el autor ofrece una explica-
ción muy amena y rigurosa del mundo de los 
números, su historia y sus innumerables 
aplicaciones prácticas. Tal como testimonian 
los distintos autores que García del Cid cita 
en su obra, las matemáticas pueden conside-
rarse un auténtico arte, y su importancia re-
sulta fundamental, pues nos hablan de la na-
turaleza de nuestra propia mente.  
 

 

A AURORA BOREAL 
Philip Pullman 

 
 Estrañas desaparicións. 
Unha nena moi especial. Un se-
gredo desvelado. Unha arriscada 
misión de rescate. Marabillosos 
enxeños. Mundos paralelos. Aliados e inimi-
gos...  
 
 

TODAS AS RESPOSTAS ÁS 
PREGUNTAS QUE NUNCA 
TE FIXECHES 
Philippe Nessman 
 

 Para que sirve o código de 
barras, en que melloraron a nosa vida as va-
cinas, a cremalleira ou a pila eléctrica, son 
algunhas das razóns para ler o capítulo de 
inventos e achados. Tampouco faltan activi-
dades tan dispares como o xadrez, o fútbol 
ou o ciclismo na área sobre lecer.  
 

 

 LIBROS RECOMENDADOS  
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OS LECTORES OPINAN 
EL CURIOSO INCIDENTE DEL PE-
RRO A MEDIANOCHE 
Mark Hadon 
 
ÁLVARO MORANDEIRA GARCÍA 
2º ESO C   
 

Este libro me gustó mu-
cho, sobre todo porque ves la 
historia desde un punto de vista 
completamente diferente al normal. El de 
Christopher, un chico de 15 años y con un des-
arrollado coeficiente intelectual, pero con mu-
chas extrañas manías como que no quiere ver 
el marrón ni el amarrillo o que no le gusta que 
los alimentos se toquen en el plato. 

 

Le recomiendo la lectura de este libro a 
todo el mundo que busque algo curioso, gra-
cioso y original a la vez. 

 
 

EL VECINO PROHIBIDO 
Xavier Bertrán 
 
ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍ-
GUEZ 
1º ESO A 
 

Este libro nos enseña có-
mo es la vida de una persona 
deforme. Su vida es muy dura porque nadie 
los quiere, no tienen amigos y los que cree 
que son amigos sólo lo fingen para aprove-
charse de él. 

 

El protagonista pasa toda la historia es-
condiéndose y, gracias a la ayuda de otros 
personajes, entiende que la única manera que 
existe para que la gente lo acepte es enfren-
tándose a la propia gente y sin temer nada ya 
que hay personas que te rechazarán y que te 
jorobarán mucho y otras que te aceptarán co-
mo eres. 

CONFUSIÓN E MORTE DE MARÍA 
BALTEIRA 
 Marica Campo 
 
LAURA CABALLERO GARCÍA  
1º Bacharelato C 

 
 Confusión e morte de 
María Balteira é un libro de 
relatos curtos composto por 
doce contos. O tempo e o espazo varía moito 
en cada relato, pero as historias están todas 
baseadas en lendas e personaxes populares 
galegas, e as protagonistas son sempre mu-
lleres. Algúns relatos, como o da fada, son 
adaptacións de contos que lle contaba á au-
tora de nena, pero a meirande parte dos 
contos foron creados por ela. O personaxe 
máis presente nos relatos é a meiga, pero 
tamén aparecen no libro trasnos, fadas,... 

 Este libro pareceume moi entretido e 
ten algúns contos moi fermosos. 

 

 
YAGO DOVAL MOSQUERA  
1º Bacharelato A 

 
 É un libro entretido, bo, na miña opi-
nión, na ambientación dos contos e na des-
crición dos lugares, sobre todos nos que hai 
vexetación, xa que a min polo menos fixé-
ronme imaxinar os escenarios que se daban 
detalladamente: fragas, bosques, castelos, 
etc. Aínda así, resultoume un libro complica-
do de ler, sobre todo cando abundaban os 
elementos simbólicos que me obrigaron a 
ter que ler unha segunda ou terceira vez al-
gún ca outro relato. 



Fíxome comprender mellor todo o que rodea 
ás guerras en xeral, e en concreto á de Iraq.  
 Tamén deume outros puntos de vista 
dos que non me había decatado, como o da 
aldea da historia e a súa posición ante unha 
guerra na que non teñen nada que ver ou a 
dun soldado que realmente quere axudar e 
non matar. Gustoume e paréceme que é un 
libro moi recomendable. 
 
 
 
ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ 
3º ESO C 
 

 A min Irmán do vento é un libro que me 
encantou. Non é unha simple historia máis, 
non, é moito máis ca iso. É unha pequenísima 
parte da realidade, desa realidade que non 
coñecemos ou pretendemos non coñecer pa-
ra non admitir erros e para non asumir res-
ponsabilidades. Desde as nosas casas a gue-
rra arrepiante e inxusta do Iraq víase coma 
un simple bombardeo, tiroteo ou combate 
nun afastado lugar emitido pola televisión; a 
realidade é outra. Esa outra realidade, a do 
sufrimento da guerra por parte de todo o po-
bo iraquí, amósase neste libro, un libro que 
conmove e que fai que nos deamos conta de 
que ningunha riqueza, ningún cargo impor-
tante, ..., nada xustifica unha guerra, e aínda 
menos a tal alto prezo. O Iraq só quería a li-
berdade, poder vivir en paz e loitaron por 
iso, o ouro negro para eles é o de menos. Ir-
mán do vento é un libro que fai reflexionar 
sobre os nosos actos, antes e despois de fa-
celos, e, sobre todo, que axuda e que amosa 
como ser persoa; ningún soño morre, nin 
cando se cumpre. 
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IRMAN DO VENTO 
Manuel Lourenzo Gonzá-
lez  
 

 

MARIA TAIBO BARBEITO 
3º ESO C 
 

 Irmán do vento é a historia dun mozo 
que vive nunha apartada aldea do Iraq. Ten 
soños, ilusións, proxectos, pero a guerra 
chega e o destrúe todo. A súa familia, que 
acaba de celebrar a segunda voda do pai de 
Khaled, xa que a súa anterior muller e nai do 
seu fillo morrera, vese outra vez rota.  Os 
homes marchan á guerra, deixando ás súas 
familias. Pero o pai de Khaled, o protagonis-
ta desta historia, non volve. O único que 
chega á súa casa é unha carta do goberno 
que anuncia que o soldado está desapareci-
do en combate e que non se volveu saber 
máis nada del dende unha batalla entre os 
americanos e os iraquís en Bagdad. Na carta 
tamén vai un cheque cunha importante can-
tidade de diñeiro en compensación polos 
servicios prestados. Por se esto fose pouco, 
a moza da que Khaled está namorado mar-
cha coa súa familia a unha cidade prometida 
en matrimonio. Khaled non soporta máis a 
situación e decide coller os cartos do che-
que e marchar cuns beduínos a Bagdad en 
busca do seu pai para saber que foi del, e en 
caso de que morrera, lévalo de volta a súa 
terra. Atravesa unha longa travesía ata a ci-
dade de Bagdad: polo deserto, as montañas, 
vai en barca, a pe... onde queda marcado 
pola situación do seu país e dos horrores da 
guerra. 
 
 Pensei que este libro ía ser aburrido e 
que ía tratar de heroicidades e batallas en-
tre americanos e iraquís cando souben o ar-
gumento, pero sorprendeume moito. É un 
libro fácil de ler, con moito mensaxe e que 
non me deixou indiferente.  

OS LECTORES OPINAN 



 

 Simo es un hombre que está viviendo 
en España, y a pesar de que pensaba que 
aquí tendría un trabajo y un vida mejor, no es 
así, no tiene un trabajo fijo y vive en un piso 
compartido con mucha gente que, como él, 
tuvo que pasar cosas muy duras para llegar 
hasta allí. 

 Él mismo me contó su historia, la del 
viaje más largo y duro de lo que parecía. 
  

 Él vivía en una pequeña aldea de Sene-
gal, donde no había posibilidades de ganar 
dinero, por lo que pasaban mucha hambre. 
Muchos de sus amigos ya había emigrado a 
España por lo que él decidió hacerlo también 
para poder sacar a su familia adelante. Se 
aprovisionó con lo poco que tenía, metió un 
poco de comida en una vieja mochila y se 
marchó. Tuvo que recorrer kilómetros de de-
sierto hasta llegar a la costa, donde pagó to-
do el dinero que tenía para irse en una pate-
ra. Era una barca alargada con un viejo mo-
tor, y si en ella podían ir normalmente veinte 
personas, iban como unas ochenta, todas 
ellas buscando lo mismo que Simo. 
 

 El viaje fue largo, la primera noche fue 
la más dura para él.  Pensaba en lo que se iba 
a encontrar y cómo sería su vida allí. Pero eso 
no conseguía quitarle el frío del cuerpo. A su 
lado viajaba una mujer embarazada, con la 
que entabló una amistad. Los días también 
eran duros, ya que hacía mucho calor y sol y 
muchas veces tenían que remar porque el 
motor se paraba, y nadie tenía fuerzas para 
ello. Cuando llegaron a un lugar donde ya se 
veía la costa de España, un barco de la Cruz 
Roja los recogió y les dieron la primera comi-
da desde hacía cuatro días. En la costa les es-
taba esperando un control,  para ver si tenían 
papeles, pero Simo consiguió separarse del 
grupo y huir. Y hasta hoy sigue en España ile-
galmente. 

SARA ARMESTO  
3ª ESO A 
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 Khaled es un inmigrante africano que 
vino a España en busca de trabajo y un futuro 
mejor para su hermano, que tiene 11 años. 
De momento viven en una habitación muy 
pequeña por la que pagan doscientos euros 
al mes y él gana ciento veinte. Peusha, que es 
como se llama su hermano, le ayuda vendien-
do CDs piratas. Su familia piensa que se están 
haciendo ricos porque cada dos meses Kha-
led les manda cuarenta euros que para ellos 
es casi como un sueldo. 
 Khaled y Peusha cada vez se siente 
más solos porque sólo se tienen el uno al otro 
y ellos sólo piensan en volver a Nigeria que 
es de donde vienen, pero no tienen dinero 
para ir en avión y sería muy arriesgado vol-
ver en patera y volver a cruzar el peligroso 
desierto en autobús. 

 

OMAR MANTIÑÁN  
3º ESO A 

 
 
 
 
 

 OS NOSOS CREADORES 

Ángeles Míguez Chas 
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Mi cuerpo lloraba sangre, porque 

los ojos ya no podían hacerlo. 
 

En el largo y penoso 
Trayecto hacia mi muerte recordé qué hacía 
allí, y por todo por lo que  
Había pasado para alcanzar la segura muer-
te entre estos fríos hierros;  
Y me desgarré la piel de la vergüenza, 

Al saber que era la última esperanza 
Desesperada: pues yo era el sustento, 

Ahora el aire. 

Cada gota de sangre 

Que me cae es un lamento. Lamento 

La decepción y la pena, la desesperación 

Y el hambre con las que recogería mi familia 
el cuerpo frío de la esperanza. 
 

Lamento es mi último sentimiento 

Al pensar en mi familia. Porque esta  

Valla no solo me robó el cuerpo, le robó 

El pan a los que quiero. 
 

Conmigo se murieron ellos. Y con  

Los hijos de mis vecinos se murieron mis ve-
cinos. 

ANDREA GARCÍA  
3º ESO A 

 OS NOSOS CREADORES 

LAURA CABALLERO 

1º Bacharelato C 

 

Esperándote  
 

 Partida de ajedrez sin rey, puzzle sin 

una sola pieza; estoy cosiendo sin hilo y olien-

do una flor inodora. 

Que tristeza cuando ese  rey se perdió, y el 

resto de las piezas ya no pueden jugar más; 

cuando a un puzzle le falta una pieza ya no for-

ma la misma imagen. 

Te estoy escribiendo esto y mis lágrimas mo-

jan la carta, aún no sé si podré entregártela 

por el miedo de volver a verte. 

Me siento perdida en un cruce de caminos sin 

ninguna señal que me indique la dirección 

que debo seguir. 

Intento coser y me falta el hilo, aquel hilo tan 

importante que me unía a ti se rompió y se 

acabó, esa flor fresca que cuidábamos en 

nuestro jardín no supimos regarla y se marchi-

tó. 

Estaba muy cansada de tu doble vida, tus ex-

cusas por llegar tarde y de tu cobardía por ex-

plicar la existencia de tu nuevo amor. 

A pesar de todo lo  que me hiciste sufrir, inten-

to guardar en mi corazón solamente aquellos 

buenos recuerdos, espero formar parte de tu 

partida de ajedrez, aunque no sea el rey, me 

conformaré con ser tu peón. Sin el rey no po-

demos jugar esa partida; pero a veces un sim-

ple peón puede hacer “jaque-mate”. 

A pesar de todo te sigo (y seguiré) queriendo. 

 

INÉS FERREIRO ALONSO 

1º BAC. A 



OS NOSOS CREADORES 

Páxina  18 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

 

Las estrellas luminosas, 
las estrellas fluorescentes, 
alumbran el cielo que 
triste se siente. 

 Hugo Seijo Naviera 
   

 

Tú, vienes tan triste 
como una sombra 
en la oscuridad. 

 Cristina Gordido García 
 

 

Suele cantar 

la carretera 

nada más 

pasar la rueda 

de una simple 

y pequeña bicicleta. 
 

Suele ronronear 

la carretera 

nada más 

pasar la motocicleta. 
 

Suele chillar 

la carretera 
nada más 

llegar la camioneta. 

 Nerea López Manzanero 

ALUMNADO DE 1º ESO 
 
Estaba el gato encerrado 
como un niño mareado. 

Encadenado duramente 
pensaba tristemente. 

Alexandre C.R. 
 
 

Con la libertad de vivir 

no puedo ni pensar ni escribir. 

Lo que podía ocurrir 

después de morir. 

 Xavier M. Bouzas Teixeira 
 
 
MOTOS Y ACCESORIOS 

Motos sin silenciador, ruido con valor, 

Vinilos tribales son muy iguales, 

Espejos de carbono bañados en oro. 

Diego Grobas Paz 
 
 

MAR 
Mar, nombre precioso. 
Mar, nombre de amor. 

Mar precioso y reluciente. 

Mar, nombre melodioso. 

Jaime Cornide Muíño 



 RECANTO DE ECONOMÍA 
 

O prezo da vivenda en España 
 
 A baixada do prezo da vivenda en Es-
paña por primeira vez 
dende 1993 estase a 
converter nun dos prin-
cipais temas da actuali-
dade económica. Todos 
os analistas e, incluso 
algunhas inmobiliarias, 
xa recoñecen abertamente o parón que está a 
sufrir o mercado da vivenda e a previsible 
baixada de prezos a partir deste mesmo ano. 
Non obstante, non se cre que este proceso 
chegue ao extremo do ocorrido en EE.UU. e o 
Reino Unido nos anos noventa, onde moitas 
familias tiñan hipotecas por un importe supe-
rior ao valor dos seus pisos cando estes em-
pezaron a baixar de prezo. 

 

 A pesar do evidente estancamento que 
está a sufrir este sector, tan-
to as empresas inmobilia-
rias como o goberno aínda 
non recoñecen publicamen-
te este máis que previsible 
descenso dos prezos. As 
primeiras, por mor de que 
isto afecte á decisión de 
compra de moitos clientes potenciais, os ca-
les ante as expectativas de baixada de prezos 
(deflación) veríanse animados a pospoñer a 
decisión de compra. Pola súa parte, o execu-
tivo, cunhas eleccións xerais á vista (9 de 
marzo), tampouco desexan dicirlle aos cida-
dáns, moitos dos cales teñen toda a súa ri-
queza investida nun piso, que o seu patrimo-
nio vai perder valor.  

 

          Despois de máis 
de dez anos de especta-
culares subidas de pre-
zo da vivenda,  
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alentadas polos baixos 
tipos de xuro, a mellora 
do nivel  de renda de 
moitas familias, a espe-
culación e a presión de-
mográfica da inmigración, agora os estudos 
realizados apuntan como principais razóns 
da baixada de prezos, a subida dos tipos de 
xuro, a fuxida dos investimentos especulati-
vos a outros produtos de maior rendibilida-
de, a crises das hipotecas de alto risco 
(“subprime”) e a súa contribución ao endu-
recemento das condicións crediticias por 
parte das entidades financeiras.  
 

 Producirase algún cambio ou segui-
rán a ter acceso á vivenda en propiedade 
nos próximos anos só os máis ricos? 

 

IAGO CASTRO VARELA  

NOELIA MECÍAS TORRE 

ALBA SÁNCHEZ GARCÍA 

 1º Bacharelato C 
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As solucións no próximo boletín 

4º Unha eiruga pensa que tanto ela como o 
lagarto están tolos. Se o que cre o cordo é 
sempre certo e o que cre o tolo é sempre fal-
so, ¿está cordo o lagarto? 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

 5º   Un home diríxese 
inexorablemente ao centro 
dun campo, sabe que can-
do chegue alí morrerá, pe-
ro non pode deixar de ir 
por máis que se resista 
¿Pode vostede. explicar a 
situación?.  
   
             

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 16 
Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º A salto de cabalo. Que ocorre cando Perséfone volta a te-
rra?        
                                   

 

 

 

 

 

 

 

                            Yolanda Rodríguez Boquete (4º PDC) 

  6º  Estas palabras forman unha 
progresión lóxica: 
 

 

 

 

 

 

 

Cal sigue: 
AGREGO, MUERTE, OPCCIÓN ou 
SÍMIL? 

 2º  Cal é o nome destes deu-
ses ou deusas? 

 1º  5º 2º Hermes 

(Mercurio), Hera (Xuno) e Atenea  Cronos    3º Cronos  4ºPlanteemos la ecuación: Si el niño 
tiene hoy x años, la madre tiene 5 + x años. Como dentro de 6 años la edad de la madre será 5 
veces la del hijo, resulta la ecuación: 21 + x + 6 = 5(x+6) .De donde x = -3/4 de año, o sea 9 me-
ses. Por tanto, la madre está concibiendo el niño, y el padre está con ella.      

Hera 

Hades 

Deméter 

Zeus 

Poseidón 

Hestia  

Xuno 

Plutón 

Ceres 

Xúpiter 

Neptuno 

Vesta  

Deusa do  matrimonio 

Deus do mundo subterráneo 

Deusa da agricultura 

Deus do ceo 

Deusa do mar 

Deusa do lume do fogar  

Ca so a de vez de Ce 

te o da se res re que 

rrin bre rra A des con flo 

PERSÉFONE có no  tor 

  te ver   na res.   

CLAMA 

BABERO 

ACCIONE 

DARDOS 

ENVIDE 

ALIFAFE 

 3º Como colocarías 10 lámpa-
das de pé ao redor dun estudio 
cadrado de xeito que haxa o 
mesmo número de lámpadas ao 
lado de cada parede? 

 


