
Nº 41 Outono  2012 

Boletín Biblioteca A3P 

Contidos 

Celso Emilio Ferreiro 2 

50 años de The Rolling 

Stones 
6 

Xeo nos polos de Mercu-

rio 
8 

Cine 9 

Medo na noite de Samaín 10 

Os nosos creadores  18 

Os lectores opinan 23 

O curruncho do enxeño 32 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesdavidbujan/category/17/108 



Páxina  2 Boletín Biblioteca A3P 

  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 O 12 do 12 do 2012, ás 12h, puxemos o 

ramo ao ano Celso Emilio Ferreiro cunha ac-

tividade que consistiu no recitado do seu po-

ema “Deitado fronte ao mar”. A actividade 

partiu da Coordinadora de Equipos de Nor-

malización Lingüística e a ela sumámonos as 

Bibliotecas escolares. No noso centro o reci-

tado do poema fíxose en cada aula. Como 

lembranza deste autor do que se cumpriu es-

te ano o centenario do seu nacemento vela-

quí tedes unha breve escolma dos seus poe-

mas. 

 

 

DEITADO FRENTE AO MAR  

 

Lingua proletaria do meu pobo,  

eu fáloa porque si, porque me gosta,  

porque me peta e quero e dáme a gana;  

porque me sai de dentro, alá do fondo  

dunha tristura aceda que me abrangue  

ao ver tantos patufos desleigados,  

pequenos mequetrefes sen raíces  

que ao pór a garabata xa non saben  

afirmarse no amor dos devanceiros,  

falar a fala nai,  

a fala dos avós que temos mortos,  

e ser, co rostro erguido,  

mariñeiros, labregos da linguaxe,  

remo i arado, proa e rella sempre.  

 

 

 

CELSO EMILIO FERREIRO 

Eu fáloa porque si, porque me gosta  

e quero estar cos meus, coa xente miña,  

perto dos homes bos que sofren longo  

unha historia contada noutra lingua.  

Non falo pra os soberbios,  

non falo pra os ruíns e poderosos,  

non falo pra os finchados,  

non falo pra os baleiros,  

non falo pra os estúpidos,  

que falo pra os que aguantan rexamente  

mentiras e inxustizas decotío;  

pra os que súan e choran  

un pranto cotidián de bolboretas,  

de lume e vento sobre os ollos núos.  

Eu non podo arredar as miñas verbas  

de tódolos que sofren neste mundo.  

E ti vives no mundo, terra miña,  

berce da miña estirpe,  

Galicia, doce mágoa das Españas,  

deitada rente ao mar, ise camiño... 
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CELSO EMILIO FERREIRO 

A POESÍA É VERDADE 

 

Un procura a verdade 

por tódolos camiños, baixo as pedras, 

nas raigames escuras das olladas, 

mais alça das escumas i os solpores. 

 

Busco a verdade en ti, rexa poesia 

dos homes que labouran, 

tacto real das cousas 

que están e son, anque ninguén as vexa. 

Home total, 

que vas e vés sin sombra polas rúas 

e tes a túa verdade nos curutos 

do mundo, no profundo da historia, 

na esperiencia dun día calisquera, 

e non ves os paxaros nin as nubes 

nin as lonxincuas maus do vento dondo 

que acariñan o mundo dende sempre. 

Investiga a verdade do teu tempo 

i alcontrarás a túa poesia. 

MONÓLOGO DO VELLO  

TRABALLADOR  

 

Agora tomo o sol. Pero até agora  

traballei cincoenta anos sin sosego. 

Comín o pan suando día a día 

nun labourar arreo. 

Gastei o tempo co xornal dos sábados, 

pasou a primavera, veu o inverno. 

Dinlle ao patrón a frol do meu esforzo 

i a miña mocedade. Nada teño. 

O patrón está rico á miña conta, 

eu, á súa, estou vello. 

Ben pensado, o patrón todo mo debe. 

Eu non lle debo 

nin xiquera iste sol que agora tomo. 

 

Mentras o tomo, espero.  
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 TEÑO O CORAZÓN SENLLEIRO… 

 

Teño o corazón senlleiro 

e orfo na noite fría. 

Non importa, agardaréi 

polo albor do novo día. 

Teño lobos, teño sombras, 

teño a sorte fuxidía. 

Non importa, agardaréi 

polo albor do novo día. 

Está mudo o reixiñol 

que outrora cantar solía. 

Non importa, agardaréi 

polo albor do novo día. 

Que está comigo a esperanza, 

fiando, fía que fía… 

Ela fía i eu confío 

no albor do novo día. 

CELSO EMILIO FERREIRO 

NON 

 

Si dixese que sí, 

que todo está moi ben, 

que o mundo está moi bon, 

que cada quén é quén... 

Conformidá. 

Ademiración. 

Calar, calar, calar, 

e moita precaución. 

Si dixese que acaso 

as cousas son esí, 

porque sí, 

veleí, 

e non lle demos voltas. 

(Si aquíl está enriba 

i aquil outro debaixo 

é por culpa da vida. 

Si algunhos van de porta en porta 

cun saco de cinza ás costas 

é porque son unhos docas). 

Si dixera que sí... 

Entón sería o intre 

de falar seriamente 

da batalla de froles 

nas festas do patrón. 

 

Pero non. 

 



O REINO 

 

No tempo aquil 

cando os animales falaban, 

decir libertá non era triste, 

decir verdá era coma un río, 

decir amor, 

decir amigo, 

era igual que nomear a primavera. 

Ninguén sabía dos aldraxes. 

Cando os animales falaban 

os homes cantaban nos solpores 

pombas de luz e xílgaros de soños. 

Decir teu e meu non se entendía, 

decir espada estaba prohibido,  

decir prisión somente era unha verba 

sin senso, un aire que mancaba 

o corazón da xente. 

 

¿Cando, 

cando se perdeu, 

iste gran Reino? 
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IRMÁUS  

 

Camiñan ao meu rente moitos homes. 

Non os coñezo. Sonme estranos. 

Pero ti, que te alcontras alá lonxe, 

máis alá das sabanas e das illas, 

coma un irmáu che falo. 

Si é túa a miña noite, 

si choran os meus ollos o teu pranto, 

si os nosos berros son igoales, 

coma un irmáu che falo. 

Anque as nosas palabras sean distintas, 

e ti negro i eu branco, 

si temos semellantes as feridas, 

coma un irmáu che falo. 

Por enriba de tódalas fronteiras, 

por enriba de muros e valados, 

si os nosos soños son igoales, 

coma un irmáu che falo. 

Común temos a patria, 

común a loita, ambos. 

A miña mau che dou, 

coma un irmáu che falo. 

Antoloxía poética galega 

DUN TEMPO E DUNHA TERRA 

Ilustracións: David Pintor 

Editorial TAMBRE 

CELSO EMILIO FERREIRO 
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 O último disco publicado ata a actua-

lidade é A Bigger Bang (2005). 

 Ningún grupo de rock ata a data sos-

tivo tan duradeira e recoñecida traxectoria 

como The Rolling Stones; con Jagger, Ri-

chards e Watts como membros fundadores 

en activo, continúan sendo os máis lonxe-

vos da historia do rock. 

 Os seus primeiros discos incluían 

versións e temas de blues, rock and roll e 

R&B norteamericano. Non obstante, na súa 

evolución engadiron toques doutros xéne-

ros para adaptarse a cada época, adoptan-

do influencias dende a música psicodélica, 

country, punk, música disco, reggae ou 

música electrónica.  

 Malia encabezar xunto a The Beatles 

(rivais en popularidade) a «British inva-

sion» nos primeiros anos da década de 

1960, non foi senón ata o lanzamento de " (I 

can't get no) Satisfaction" en 1965 cando al-

canzaron o éxito internacional e se estable-

ceron como unha das bandas máis popula-

res na escena musical. Outras cancións que 

pasaron á historia son "Jumpin ' jack flash", 

" Brown sugar", "Let's spend the night to-

gether", "Tumbling dice”, “Start me up",  

50 AÑOS DE THE ROLLING STONES 

 The Ro-

lling Stones é 

unha banda bri-

tánica de rock 

orixinaria de 

Londres.  

 Fundouse en abril de 1962 por Brian Jo-

nes, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart e 

Dick Taylor. Tras a saída de Taylor en decem-

bro de 1962, ingresaron no seu lugar o baixis-

ta Bill Wyman e en xaneiro de 1963 ao bateris-

ta Charlie Watts, Brian Jones foi despedido en 

1969, falecendo ao pouco tempo, sendo subs-

tituído polo guitarrista Mick Taylor, que deixa-

ría o grupo en 1975 e á súa vez substituiría Ron 

Wood. Co retiro de Bill Wyman en 1993 inclu-

íuse ao baixista Darryl Jones ata a actualidade. 

 Sentaron as bases do rock contemporá-

neo, algúns dos seus discos están considera-

dos entre os mellores de todos os tempos; en-

tre eles destacan Beggars Banquet (1968), Let It 

Bleed (1969), Sticky Fingers (1971), Some Girls 

(1978) e quizais a súa mellor obra, Exile on 

Main St. (1972).   

 

 

Exile on main St.               Satisfaction    
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"Honky tonk women", "Angie" e a polémica 

"Simpathy for the devil" con letras que nos 

falan da 2ª Guerra Mundial ou o asasinato da 

familia Romanov, sempre con Bob Dylan en 

mente. 

 Estímanse unhas vendas de entre 200 e 

250 millóns de discos, converténdoos nun 

dos artistas máis exitosos de todos os tempos. 

 O 11 de outubro de 2012 publicaron a 

canción "Doom and Gloom" e o 8 de novem-

bro "One More Shot", ambas as dúas na súa 

canle oficial de YouTube. 

 O 25 de outubro de 2012 deron un con-

certo sorpresa en París, anunciado por sor-

presa en Twitter, e espérase unha nova xira 

mundial '50 And Counting', comezando no O2 

Arena de Londres o pasado 25 de novembro 

ante o delirio de 20.000 seguidores. 

 No verán de 2012, a banda cumpriu o 

seu 50 aniversario. 

Fontes: 

The Rolling Stone Encyclopedia of Rock. New York. 2001 

www.rollingstones.com/ 

en.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones  

 

50 AÑOS DE THE ROLLING STONES 

Sticky Firgers. Portada original 

Sticky Firgers. Portada do disco en Espa-

ña xa que a orixinal foi censurada por 

Franco, hoxe en día moi cotizada polos 

coleccionistas 

http://www.rollingstones.com/


XEO NOS POLOS DE MERCURIO 

O XEO EN MERCURIO 

O planeta que máis cerca 

está do Sol, ten auga conxe-

lada dun espesor de polo 

menos 45 centímetros e ma-

mais de 20 metros, segun 

descubriu a NASA. O xeo 

está no polo norte. 

Os científicos anunciaron o xoves que a 

nave orbital Messenger atopa evidencias 

de auga conxelada, aínda que Mercurio é 

o planeta máis preto ao Sol. O xeo está na 

rexión permanentemente a escuras do po-

lo norte mercuriano. 

Os científicos consideran probable que o 

polo sur do planeta tamén conteña xeo, 

aínda non hai datos que o confirmen. Mes-

senger orbita moito máis preto do polo 

norte que do sur. 

Medicións feitas con radar xa indicaran, 

desde facía anos, a presenza de xeo. Mes-

senger é a primeira sonda espacial que 

orbita Mercurio. Foi lanzada no 2004. 

 

LUCÍA CONCHEIRO MOSCOSO 

1º ESO B 

As observacións realizadas pola 

cápsula de exploración planetaria 

MESSENGER atoparon auga xeada e 

materiais orgánicos nalgunhas re-

xións do polo norte de Mercurio, 

informou a axencia espacial esta-

dounidense NASA. O artefacto de 

exploración, lanzado no 2004 para o 

estudo do planete máis próximo ao 

Sol é de 485 quilos, chegou ás proximidades de 

Mercurio no 2008 e entrou na súa órbita en 

marzo do 2011. A misión formal de recollida de 

información comezou un mes máis tarde e des-

de entón MESSENGER tomou máis de 100.000 

imaxes. 

As observacións previas de Mercurio, feitas 

desde a Terra e con telescopios e radar, indica-

ban que podería haber xeo nas áreas perma-

nentes en sombras nos cráteres nos polos do 

planeta. Desde a súa órbita en torno ao planeta 

MESSENGER observou áreas brillantes e escu-

ras definidas con luz infravermella nesas re-

xións. 

Os investigadores da NASA, nunha conferencia 

de prensa, explicaron que os datos dos instru-

mentos do MESSENGER, incluído un altímetro 

por láser e un espectrómetro de neutróns, con-

firmaron que hai xeo nos cráteres do polo norte 

de Mercurio. Os científicos cren que as áreas 

brillantes captadas nas imaxes representan o 

xeo que está preto da superficie de Mercurio, 

en tanto que as escuras corresponden a rexións 

onde o xeo está cuberto por unha capa de ma-

terial rico en compoñentes orgánicos.  
 

UXÍA LOUREIRO SALVADORES 

1º ESO B 
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 Quiero animaros, como buena cinéfila, 

a que os dejéis caer por una sala de cine de 

vez en cuando. No conozco mejor terapia pa-

ra los problemas, sea cual sea su origen. 

 ¿Qué estás bajo de moral o triste?, una 

buena comedia del tipo “La vida de Bryan” o 

“La cena de los idiotas”, harán que tu día me-

jore enormemente. 

 ¿Desengaños amorosos?, quizás tendr-

ías que ver las cosas con perspectiva, échale 

un vistazo a “Los puentes de Madison” o 

“Memorias de África”, y te darás cuenta que 

el amor no solo te afecta a ti, y que quizás tu 

historia no es la más dolorosa. 

 Además, nos quedan todavía la come-

dia romántica, la acción, el terror, el cine 

bélico, el cine protesta, el cine “indie”, que 

está tan de moda ahora, e incluso, el infinito y 

más allá..., pero eso queda para otro día. 

 

 EMMA LÓPEZ MOSCOSO  

1º BACHILLERATO C 

 

 

 

 PESADILLA  ANTES  DE  NAVIDAD  

 Esta famosa película de Tim Burton, 

creador de otras películas como La leyenda 

de Sleepy Hollow, Charlie y la fábrica de 

chocolate o Alicia en el país de las maravi-

llas, entre otras, nos cuenta la historia de 

Jack Skellington en Halloween town, donde 

los habitantes son monstruos, espectros, 

brujas y demás. Pero está agotado de la ruti-

na.  

 En un paseo tropieza con otra puerta 

a otra ciudad, Christmas town, donde cono-

ce la Navidad. 

 A su regreso, intenta celebrar la Navi-

dad en Halloween town. 

 Mi opinión sobre esta película es que 

está perfecta. Me sorprendieron mucho los 

decorados, el argumento, los personajes y 

la música. Los personajes me han parecido 

los de pesadillas y cementerio tenebrosos. 

Me ha gustado mucho esta película  y otras 

más de Tim Burton, pero esta ha sido mi fa-

vorita. 

 CINE  

CAROLINA GONZÁLEZ SANZ    

2º ESO B 



 MEDO NA NOITE DO SAMAÍN  
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 MEDO NA NOITE DO SAMAÍN  

A PANTASMA DE ANTÓN 

 

Era una tarde de outono de 2010. Eran 

as seis da tarde, pero xa case era de noite. Ía 

frío e vento. As follas caídas dos castiñeiros 

voaban polo aire coma pantasmas posuídas 

polo demo. Un home chamado Antón e o seu 

can Rouco, saíron dar unha volta. Chegaron 

ao parque da Fraga Misteriosa (que por algo 

se chamaba así). Antón soltoulle a correa a 

Rouco, colleu un pau e lanzoullo ben lonxe. 

O can saíu correndo e pouco despois volveu 

con el na boca. Antón repetiu a manobra va-

rias veces ata que nunha destas o animal tar-

daba moito en volver. O home berrou o seu 

nome repetidamente,  pero non aparecía. 

Entón, empezou a buscalo por todos os si-

tios: debaixo do tobogán, entre os bambáns, 

escavando no areeiro … pero nada. Non es-

taba. Desesperado, Antón comezou a correr 

e internouse na fraga. Foise parando pouco a 

pouco. Estaba esgotado. No bosque había 

centos e centos de árbores cuxas follas esta-

ban todas no chan debido a que era outono. 

Antón, non sabía onde se metera, pero se-

guiu buscando a Rouco. De súpeto escoitou 

un ladrido aterrador. Primeiro pensou que 

era a súa imaxinación, pero logo volveuno 

oír. Mirou e mirou para ver se encontraba ao 

seu can. De novo, non viu nada. Seguiu ca-

miñando e observando todas ás árbores e 

arbustos. De repente, pisou un pau e asus-

touse. Mirou ao chan e reconoceuno … Era o 

que lle tirara a Rouco no parque! Entón, 

apartou as follas da matogueira coa man e … 

alí estaba o can. Faltábanlle os ollos e tiña 

unha fenda no abdome. O animal estaba 

sangrando rodeado de moscas e mosquitos.  

Antón  estábaos  apartando  cando  escoitou 

unha voz que o chamaba susurrando: Antóo-

on, Antóoon! Deixou ao can alí tirado e volveu  

saír. Fitou cara os lados. A voz seguía cha-

mándoo. Avanzou dous pasos, cando alguén 

lle tocou polas costas. Asustado deuse a volta. 

Parecía unha persoa disfrazada da Morte. O 

misterioso ser empurrouno. Desde o chan, 

Antón pensou que non era época de disfra-

ces, que faría ese así vestido? O que pasou 

despois ninguén o soubo.  

Antón e Rouco nunca voltaron á súa casa. 

Algunhas persoas din que a pantasma de An-

tón segue saíndo todas as tardes ás seis, pa-

seando o seu can e que sempre vai ao parque 

da Fraga Misteriosa xogar con el. E nas noites 

de inverno, cando o vento sopra forte, óese o 

aterrador ladrido dun can. 

 

SERGIO TORREIRO GARRIDO     

1º ESO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVÁN GARCÍA CROQUES  

1º ESO B  



Páxina  12 Boletín Biblioteca A3P 

  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 MEDO NA NOITE DO SAMAÍN  

No chan, amordazado e atado de mans e pés, 

as ”Tartarugas Ninja”e os “Power Rangers” 

seguindo as ordes da capitá “Barbie” come-

zou a sentir como lle arrincaban a pel en ana-

cos pequenos. 

 

 

 

 

 

 Esta foi a vinganza duns xoguetes can-

sados de que os abandonaran no fondo dun 

baúl cando seu o amo crece. 

 

 

DIEGO SÁNCHEZ-TEMBLEQUE  

1º ESO A 

 

 

A REVOLUCIÓN DOS XOGUETES 
 

Medo a que os xoguetes cobren vida. 

Medo a que as paredes do meu cuarto 

péchense sobre min. 

 

Xoán era un cativo de doce anos que vivía 

preto dunha aldea de Lugo. 

Un día de noite escura, a remates do mes de 

outubro, Xoán estaba na cociña tomando 

unha cunca de leite quente con galletas, 

cando escoitou de súpeto un ruído na parte 

alta da súa casa, xusto onde estaba o seu 

cuarto. 

O neno intrigado por ver o que pasaba, su-

biu á súa habitación. 

O rapaz tiña intriga, ademais de medo, xa 

que estaba só na casa porque os seus pais 

aínda non voltaran da leira. Só co ruído dos 

tronos e a luz dos lóstregos non lle apetecía 

moito esa pequena “excursión” acompaña-

do só pola luz dunha candea. 

Tan pronto como abriu a porta, quedou es-

pantado ante a imaxe que tiña fronte a el. 

Un exército de bonecos encabezados polo 

vello e manco osiño; armados da cabeza ata 

os pés, coma se de mercenarios se tratara, e 

baixo o berro “morte ao amo”;  provistos 

de coitelos, lanzas, navallas, serruchos e ata 

algún que outro fusil, intentaban a toda pré-

sa acurralar ao cativo. 

Xoán non tivo tempo a reaccionar, tras de si 

a porta pechouse de súpeto e nin sequera un 

berro pudo saír da súa gorxa. 

 

JONATAN VIZCAINO IGLESIAS 
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 MEDO NA NOITE DO SAMAÍN  

O SEGREDO DE ANTÓN 

- Que é iso? Unha luz?  Aquí no monte?  Non 

recordo que puxeran farois aquí no monte. 

A Antón no lle quedara máis remedio que 

volver ó monte. Pola tarde estivera xogan-

do cos seus amigos e esquecérase da cha-

queta nova. Non era un rapaz medorento, 

pero aquela noite o monte estaba especial-

mente escuro e aterrador. Nesa escuridade 

apareceu unha luz que asustou a Antón máis 

do que a escuridade xa o facía. 

Decatouse de que as luces se movían dun 

lado para o outro e se achegaban cada vez 

máis e máis a el. A Antón, as pernas come-

záronlle a tremer O corazón aceleróuselle e 

botou a correr como alma que leva o demo, 

sen acordarse da súa chaqueta nova. Na-

quel momento, o único que lle interesaba 

era desaparecer daquel lugar e volver á 

súa casa. 

Cando chegou ó seu fogar, subiu á súa ha-

bitación aínda pensando que aquelas luces 

eran froito dunha procesión da Santa Com-

paña. Cando a súa nai o chamou para cear, 

Antón baixou xa máis tranquilo. Naquel mo-

mento tamén entraba o seu pai: 

-Perdoade polo retraso, tiven que subir ó 

monte co pai de Xoán porque se lle esca-

pou o can. Fíxosenos de noite no medio da 

busca e menos mal que levaba lanternas! se 

non.... 

 
NUNO XOÁN MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

1º ESO  B 

A CASA ENCANTADA 

Ola! Son Iván, un neno de primeiro de E.S.O. 

que estuda no I.E.S. David Buján. Vouvos contar 

unha historia, DE MEDO!!!!! 

Martín, Gabriel e Irene quedaron o dia anterior 

ao Samaín para ir a unha “casa encantada”.-

Esta casa está abandonada desde hai moitos 

anos- dicía Gabriel, para meterlles medo aos 

seus compañeiros –o seu dono morreu entre 

terríbel sofrimento por unha enfermidade artifi-

cial moi rara.- seguía contando. 

Cando chegaron á casa, só de vela, xa tiveron 

un pouco de medo. 

Que repelús!- dixo Irene. 

Si! Brrrr!- respondeu Martín. 

Que va! Eu non teño medo ningún.- volveu res-

ponder Gabriel. 

Xa estaban diante da porta cando escoitaron 

gritos de moi lonxe que pedían axuda. Martín 

asomou a cabeza pola porta. Enfronte había 

unha escada tirada no chan e un lote de obxec-

tos tamén no chan. Á esquerda había unha por-

ta medio aberta e a dereita a entrada a un cuar-

to oscuro, esta vez sen porta. Gabriel dixo: 

Vou entrar.- 

Andou unhos poucos pasos ata desaparecer na 

escuridade. De pronto oironse uns gritos. Mar-

tín e Irene tamén gritaron chamando por Ga-

briel. Este nunca respondeu. Desaparecera. 

Martín chamou aos seus pais e estes á policía. A 

policía buscou por todos os recunchos da casa. 

Nada. De Gabriel non se volveu saber nada. 

IVÁN GARCÍA CROQUES  

1º ESO B  
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 MEDO NA NOITE DO SAMAÍN  

 O SON DO TIMBRE ENTRE  

OS TRONOS 

 

É o día 26 de outubro do ano 2012, 

noite pecha. O sono pode máis que as ganas 

de xogar. Van ser as doce. Subo ó meu cuar-

to.Vou durmir.  Doulle as boas noites á miña 

nai. Poño o pixama e reparo na fiestra. Vaia 

treboada! Chove moitísimo, as árbores mó-

vense dun lado para outro, como se fosen a 

ser arrincadas do chan. Os raios iluminaban 

todo o xardín, e os tronos soan de seguido, e 

claro, o noso can vólvese tolo. Non deixa de 

ladrar. E entón, baixo a persiana, déitome na 

cama, e fago por durmir. Mais, de súpeto, 

óese o timbre. O timbre? Miro o reloxo, que 

raro! , se son as catro da mañá! Agardo un 

anaco, será un soño? Non, non son imaxina-

cións miñas. O timbre volveu a soar. 

 Erguinme rapidamente, e fun cara o 

cuarto da miña nai, que tamén estaba esper-

ta, tamén o sentiu. Mirámonos con cara de 

medo, de terror, de sorpresa. A miña nai ten 

os ollos ben abertos e non articula palabra. E 

eu máis ou menos igual, morto de medo. 

Non sabiamos que facer. Víñanseme á cabe-

za as historias de roubos na miña vila, o tiro-

teo de hai uns días, unhas casas máis alá da 

nosa. Baixamos. Pero como pode chamar á 

porta alguén, se o portal está pechado? E ás 

catro da mañá? Será un ladrón, un asasino? 

Non o sei. E como a porta non ten por onde 

mirar, non podo saber quen é. Miña nai vai 

buscar o teléfono fixo, por se acaso, aínda 

que é un pouco absurdo chamar á policía 

sen saber quen está fóra. Malia iso, o teléfo-

no  non  funciona. Non  o  entendo.  Por que  

deixa de funcionar o teléfono? O ladrón  cor-

taría a liña telefónica? Se é que fora, hai un 

ladrón.O can non ladra, por que? Mataría o 

can? Vou buscar o móbil e un coitelo á coci-

ña,por se entra, estar preparado. Escondo un 

coitelo na manga e ato un o pantalón. O tim-

bre segue a soar, ininterrompidamente. Vou 

ao salón. Segue chovendo, mais non trona. 

Vexo algo pequeno e alargado, cruzando o 

xardín dun lado para outro. É dunha cor 

branca, ou iso parece, non o podo distinguir 

ben. Son as catro e cinco. E entón, a miña nai 

abre a porta, non hai nada. Vólvese ver o 

mesmo ser, corre cara nós. Non é un asasino 

nin un ladrón. É o noso can! Púxose sobre as 

súas patas traseiras a chamar á porta. E nós 

mortos de medo!  

 

DANIEL PALLARES SERANTES 

 2º ESO B 

CAROLINA GONZÁLEZ SANZ  

2º ESO B 
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 MEDO NA NOITE DO SAMAÍN  
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OS NOSOS CREADORES 

 Mira atentamente o cadro de Hopper 

mentres escoitas o saxo de John Coltrane in-

terpretando Naima, despois conta a historia 

que che suxire esta muller que se deixa aca-

riñar polo sol da mañá.  

 Isto foi o que fixo o alumnado de 4º, 

estas son algunha das historias que contaron 

seleccionadas por eles . 

 

  Ela estaba aló. Nese lugar que utiliza-

ba para pensar cando as cousas non ían ben. 

Sentada na cama que cadraba fronte ao mira-

dor. A ese que acudira tantas veces para so-

ñar. Cando as cousas aínda eran fáciles. Can-

do as preocupacións non existían. Agora, na 

contra, só quedaba esperar. E que o último 

raio de sol levara consigo todas aquelas 

amarguras da cabeza. Loitando por librar a 

mente de todos eses recordos que tanto mal 

lle facían. E así, cavilando en todo e en nada 

a un tempo, consumíase a tarde. 

 O seu rostro non deixaba adiviñar nin-

gunha emoción, non había nos seus ollos ras-

tros de tristezas ou bágoas pero tampouco de 

felicidade ou risos. Simplemente era ela cavi-

lando fronte á rúa por onde os demais seguí-

an tranquilos o seu camiño sen decatarse se-

quera da súa presenza. Algúns avanzaban 

máis rápido que outros, ás présas, temendo 

chegar tarde a onde quixera que fosen. Ou-

tros gozaban do último sol da tarde,  e os 

máis novos xogaban cun vello balón. Ela den-

de o seu mirador ollaba para eles tentando 

no seu maxín lembrar cantas veces gozara así 

das tardes, cantas veces tivera que andar ás   

présas para non perder o bus ou o metro. E 

tantas e máis veces sentada no banco que es-

tá fronte ao seu mirador vendo pasar as ho-

ras. Gozando dende ambos lados daquela 

paisaxe máxica que era a rúa, onde cada per-

soa é diferente da anterior. Sen repetidos. 
 

TANIA CODESIDO 

 4º ESO A 
 

 Ana, que así se chamaba a muller, 

acordou naquela cidade que apenas coñecía 

cando a luz do amencer entrou pola fiestra. 

Nos seus recordos aínda había imaxes da pa-

sada noite nas rúas dese lugar, escoitando 

música jazz e contemplando as numerosas 

persoas que influían na vida nocturna da ci-

dade. Ela fora participe nunha desas noites 

de festa e, aínda se podían ver sobre a súa 

face restos da maquillaxe, sobre o seu corpo 

o viso que levara baixo o vestido de seda, 

mesmo era posible ver no seu dourado cabe-

lo os restos dun elaborado peiteado xa case 

desfeito.  

ALBA IGLESIAS  

4º ESO A 
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Esta muller non ten nome, ou polo menos 

non importa. A súa historia é o importante. 

Rapaza orfa e rexeitada, fracasada na súa vi-

da laboral e persoal… pero sempre tivo un 

soño. Cando dorme imaxina un bar escuro, 

cheo de fume de puro e risas sonoras e… es-

coita jazz. Vese a si mesma sentada nun ban-

co, coas mans correndo con esa euforia que 

algúns momentos che fan sentir. Corren so-

bre branco e negro, sobre as teclas dun pia-

no vello e desgastado que acompaña saxo-

fóns, contrabaixos, trompetas… 

Pero sempre esperta, atopándose nunha ca-

ma incómoda dende a que pode mirar pola 

fiestra… e soñar co jazz, compoñer para ela. 

Logo vístese e, pola noite, podemos dar con 

ela sentada nun bar escuro e cheo de música, 

pero as súas mans non acarician un piano, se-

nón as copas que mil homes demandan para 

poder rir e fumar a gusto. 

 

ÁGUEDA PAZ POMBAR  

4º ESO A 

 

OS NOSOS CREADORES 

Era unha muller nova e solteira. Vivía nun 

pequeno piso ao lado do centro da cidade. 

Non traballaba nin estudaba nada, vivía das 

pequenas cantidades de diñeiro que os 

seus pais lle enviaban nun sobre mensual-

mente. Non coñecía a ninguén na cidade e 

sempre facía o mesmo. Levantábase para 

tomar o almorzo e ía dar un paseo ao par-

que que había a uns metros do edificio on-

de vivía. Alí compraba un café no pequeno 

posto que puxeran na entrada do parque e 

sentábase nun banco durante una hora 

mentres remataba o café. Gustáballe ese 

momento do día porque sempre era distin-

to. Escoitaba as conversas da xente, moi 

cómicas case todas, e admiraba a flora do 

parque. Despois volvía a casa e non facía 

nada ata que anoitecía. Sentaba na súa ca-

ma e quedaba inmóbil sen cavilar. 

Un día, mentres facía isto, ocorreu algo in-

sólito na súa monótona vida: comezou a 

pensar no que facía todos os días e deuse 

conta de que a vida había que vivila. Non 

como facía sempre. Saíronlle unhas pala-

bras máxicas da súa boca: 

-Por que non comezo de novo? 

Desde aquel día, a súa vida foi moi distinta, 

comezou a aproveitar toda a súa existencia 

o máximo posible. 

 

JOSÉ TOJO GARROTE   

4º ESO B 
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OS NOSOS CREADORES 

Era un día tranquilo de verán cando pasou o 

accidente nunha vila mineira dos Estados 

Unidos. Os mineiros entraban e saían da mina 

para comezar a xornada ou para xantar. Levei 

o meu fillo e o meu marido a traballar alí para 

o seu turno ao mediodía. Cando vin que xa 

baixaban no ascensor, arranquei o coche e 

saín de alí cara a miña casa. A medio camiño 

escoitei un estoupido que proviña da mina. 

Fun tan rápido como puiden. Cando cheguei 

alí, dixéronme que fora unha canalización de 

gas e que non pasaba nada. Ía marchar cando 

tremeu o chan e todo se veu abaixo. Os equi-

pos de rescate chegaron cando puideron. 

Comezaron a sacar mineiros pero non apare-

cían nin o meu fillo nin o meu marido. Entón 

entendino, eles estaban mortos. A mina pa-

soulles unha mala xogada tanto a eles coma a 

min. Por iso agora estou aquí sentada na miña 

cama mirando cara a mina tentando olvidar o 

sucedido. O meu nome é Anna e esta é a his-

toria de como perdín todo o que quería. 

 

DAVID VIÑAS  

4º ESO A 

  

Marchara onte o seu fillo, podía estar en 

calquera sitio. Xa a seguían había semanas e 

non puido durmir en toda a noite, non podía. 

A Resistencia estaba moi reducida e París 

sería evacuada en poucos días. Os exércitos 

alemáns ían arrasando todo ao seu paso  e a 

tensión era evidente. Tamén tiña na cabeza 

onde ir. Toda a súa familia desaparecera no 

norte do país e o seu home había meses que 

non o vira. A fronteira española era unha po-

sibilidade, pero ao tren só sobe a xente con 

contactos… 

 

JOSÉ LUÍS REPRESAS  

4º ESO B 

 

 

 

 

Edward Hopper (Nyack, 1882 - Nueva York, 

1967) Morning Sun (1952) Óleo sobre lenzo, 

71,43 cm x 101,91 cm; Columbus Museum of 

Art,Ohio 

http://www.columbusmuseum.org/blog/

collection/morning-sun/) 

Fontedaimaxe: 

http://webmuseum.meulie.net/wm/paint/

auth/hopper/ 

Música:John Coltrane, Naima  

http://youtu.be/p_ywkpVJ624 



TÉRMINOS MATEMÁTICOS 

 

ADICIÓN provén do término latino additio, 

“acto de engadir”. 

SUBTRACCIÓN provén de subtractionem 

que en latín significaba subtracción. 

FRACCIÓN vén de fractio (do verbo frango, 

quebrar, partir). 

PORCENTAXE provén de per centum, por 

cento. 

COCIENTE deriva de quotiens (cantas ve-

ces?) 

ECUACIÓN procede de aequatio , iguala-

ción, nivelación. 

 

RAÚL CASTELOS PARDO  

JOAQUÍN PARADELO PÉREZ  

 

 O peixe é un dos primeiros símbolos 

do cristianismo. Peixe en grego díse IXTHUS. 

Coas letras iniciais desta palabra os cristia-

nos dos primeiros séculos formaron un acrós-

tico: Iesous Xhristos Theou Hyios Soter 

(Jesucristo, de Deus o Fillo, Salvador) 

 

I (esous = Xesús) 

X (ristos = Cristo) 

TH (eou = de Deus) 

U (ios = Fillo) 

S (oter = Salvador) 

 

 ANTÍA GARCÍA MEJUTO  

  

SATURNALIAS  

 

 Eran unhas importantes festividades 

romanas. Tamén chamábanse “festas dos 

escravos” xa que nelas os escravos recibían 

racións extras, tempo libre…  

 Celebrábanse por dous motivos : en 

honor a Saturno e como homenaxe ao triunfo 

dun xeneral. Duraban sete días, do 17 ao 23 

de decembro. 

 As festas comezaban cun sacrificio no 

templo de Saturno, seguido dun banquete 

público. Decorábanse as casas con plantas e 

acendíanse velas para celebrar a chegada 

da luz. Amigos e familiares intercanbiában-

se presentes.  

 Posteriormente estas festas foron 

susbstituídas pola igrexa, que fixo coincidir 

con estas datas o nacemento de Xesús co 

obxectivo de acabar coas antigas festas pa-

ganas. 
 

CARMEN TAIBO BARBEITO  
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OS NOSOS CREADORES 

HUBERT DIZ VARGAS 

1º ESO A 
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"Ánxel Fole é coñecido fundamentalmente como 

narrador, porén escribiu dous poemas en cas-

telán cuxo tema é a exaltación do movemento 

obreiro e da II República, inspirado por estes 

poemas o alumno de 2º de Bacharelato A, JOAN 

RODRÍGUEZ DOMENECH escribiu este poema." 

 

VERME BLAUGRANA 
 

14N, 29M, 29S 

Datas da nosa liberdade, 

feitos dun mal verme 

que malia ser dous, 

comen da mema mazán. 

Co verme azul mal fomos, 

lustro e medio de promesas 

agochadas nunha porca virdade, 

esquiva para o cidadán 

que loitaba polo seu pan. 

Co verme vermello todo cantou, 

cantou a derradeira mentira, 

que por ser narrada día a día 

mais virdade sempre se nos facía.  

Pero chegou o momento 

no que, título en mán e liberdade noutra, 

temos que recoller tanta podrenta mazán 

esvarada nestes anos de inutilidade, 

de inutilidades política e monárquica, 

de falsa democracia, 

pero sobre todo, 

de palabra corrupta. 

 

Las estrellas se juntan 

de dos de dos 

pero no se quieren 

tanto como tú y yo. 

 

Los zapatos me aprietan 

las medias me dan calor 

pero los besos que tú me das 

me llegan al corazón. 

 

Si un día me ves con otro 

no dudes de mi querer 

que los caprichos se dan mil veces 

pero mi corazón se da una vez. 

 

Quisiera ser caramelo 

para derretirme en tu boca 

y tú te morirías niño 

por darme un beso en la boca. 

 

ESMERALDA MONTOYA JIMÉNEZ 

1º ESO A 

JONATAN VIZCAINO IGLESIAS 

OS NOSOS CREADORES 
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ALAS DE FUEGO 

Laura Gallego 

 

Alas de Fuego es un libro 

que trata sobre la ángel 

Ahriel. Esta tiene una im-

portante misión: proteger 

a la reina Marla, de solo 

dieciséis años, y guiarla 

por los caminos del bien y el reino de Karisha 

no sea un lugar corrupto. Pero un fatídico día, 

Ahriel descubrió las intenciones secretas de 

Marla cuyo propósito no era otro que dominar 

el mundo mediante la magia negra. 

Al intentar enmendar el error de Marla, Ahriel 

es encerrada en Gorlian, una prisión de la que 

nadie ha logrado escapar, e incapacitada para 

volar gracias a un cepo mágico que aprisiona 

sus alas. Ahriel es una ángel orgullosa e impa-

sible, pero ¿qué hará cuando nuevos senti-

mientos impregnen su corazón? ¿Logrará dete-

ner a Marla? Descubrelo en esta apasionante 

historia. 

Ángel, humano o demonio ¿quién eres en reali-

dad Ahriel? 

Recomiendo este libro a todo el mundo. Tiene 

una historia apasionante y es uno de los mejo-

res libros que he tenido el placer de leer. 

 

GLORIA GUINDOS BRETONES 

1º ESO B 

DIARIO DE GREG 

¡ESTO ES EL COLMO! 

Jelf Kinney 

 

Este libro trata sobre 

un año “normal” de la 

vida de Greg Heffley. 

El libro comienza con 

las vacaciones de Na-

vidad, el día de Año 

Nuevo, y acaba en las 

vacaciones de verano. 

Greg tiene que aguantar su día a día a su 

hermano mayor Rodrick, que dirige una 

banda de rock llamada “Los celebros re-

torcidos”; a su hermano pequeño Manny, 

que es un bebé mimado (y lo digo literal-

mente) y a sus padres, que a veces le 

hacen la vida un poco complicada. 

También habla sobre el instituto y sobre 

sus extravagantes amigos. 

A mí me gustó mucho este libro porque 

me entretuvo bastante. El personaje prin-

cipal, o sea Greg, es muy divertido; y ya 

no os cuento sus amigos, todo lo que le 

pasa… 

Os recomiendo leerlo y si os gusta, que es 

lo más probable, leed los demás. Haced-

me caso, si estáis aburridos en casa y no 

sabéis que hacer, leedlo. 

 

NOEMÍ DOMÍNGUEZ IGLESIAS 

1º ESO B 

OS LECTORES OPINAN 
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ten un fillo. É peiteadora pero xa non traba-

lla. Tivo unha nenez complicada, xa que súa 

nai era alcólica e lle pegaba moito. Entón, ela 

marchou da casa da súa nai e coñeceu ao seu 

pai aos quince anos. Despois, o seu pai mo-

rreu nun accidente de tráfico. Ela foi vivir co 

seu noivo pero separáronse de mutuo acordo 

porque o home ía de viaxes laborais varios 

meses, e non se podían ver en todo o mes. 

Despois, máis tarde, coñeceu a Alberte nu-

nha discoteca. 

Lola, a irmá: Vintesete anos. Divorciada e 

casada de novo. Do primeiro marido ten unha 

filla, que vive coa súa avoa paterna e que so 

pode ver a Lola un mes ao ano. Ela quere 

moito a Lola e cando cumpra os doce vivirá 

con ela. Do segundo marido ten un fillo. Vive 

en Alacante. 

Os rapaces da casa onde traballa Rosa:Son 

uns adolescentes que temen que Luís entre a 

roubar na súa casa. No seu instituto xa viron 

xente drogándose.  

 

Nai dos rapaces: Dáse de conta do ambiente 

da casa de Rosa. Ademais , dálle cartos a Luís 

para mercar droga, porque este a chama de-

sesperadamente e a ela dálle pena . 

Fillos de Luís : Xaquín e Mónica, que case 

non se lembran de Luís. 

Ademais , hai que indicar que Cati, a muller 

de Luís, morreu xusto despois de ser agredi-

da por este , soa no seu leito dun ataque ao 

corazón.  

 

ALBERTO SUÁREZ FERNÁNDEZ  

2º ESO A 

CHAMÁBASE LUÍS 

Marina Mayoral 

 

Chamábase Luís. Tiña trinta anos e estaba ca-

sado con Cati, coa que tiña dous fillos, Xaqu-

ín, que era fillo doutro home, e Mónica, que 

era filla do matrimonio actual. Luís era droga-

dicto dende os vinte anos, como seu irmán 

Pablo. Era fillo de Rosa e de Pepe, e irmán de 

Pablo, Lola e Alberte, ambos os dous non 

drogadictos. Luís non traballaba, vivía cos 

cartos que a súa familia lle daba e das máqui-

nas dos bares. El xa está morto, pero deu pa-

so a numerosas historias despois da súa mor-

te. 

Este é un pequeno resumo da vida das perso-

naxes: 

Rosa, a nai: Cincuenta e sete anos, viúva 

dende hai dez. Catro fillos, entre eles Luís e 

Pablo, os dous drogadictos. Pablo morreu hai 

ano e medio. Rosa traballa de asistenta nunha 

casa oito horas diarias. Agora volve saír con 

Ramón, o seu primeiro noivo. Ela non pode 

evitar darlle a Luís cartos para a droga cando 

está moi necesitado. Critica moito ás mulle-

res dos seus fillos por non axudar na súa casa 

nas tarefas domésticas, xa que os seus fillos 

viven con ela. 

Alberte, o irmán: Trinta e un anos.Vive con 

Maribel, de quen ten un fillo de seis anos. 

Non quere saber nada do seu irmán Luís, por-

que non atura aos drogadictos. O consideran 

egoísta e quere moito ao seu fillo. 

Maribel: Vinteoito anos, vive con Alberte e  

 .  
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“Chamábase Luís” é un libro 

realista que trata os proble-

mas das drogas. A narración 

relata a vida e a relación cos 

coñecidos e familiares de Lu-

ís, un drogadicto e protago-

nista desta historia. Depende 

da droga e, por ese motivo a 

súa nai, Rosa, vese obrigada a 

traballar como asistenta nu-

nha casa e a coidar del. Luís é viúvo, con 

dous fillos, que, despois da morte da súa 

muller, Cati, apenas ve un par de veces. 

Ten dous irmáns e unha irmá: Pablo, ta-

mén drogadicto, que morre de tubercu-

losis e anticorpos;  Alberto, cun traballo e 

unha familia, detesta todo o  relacionado 

coas drogas e Lola, que vive en Valencia. 

O libro está dividido en partes que son 

narradas polas distintas persoas que te-

ñen algún tipo de relación con Luís. 

Non disfrutei deste libro, xa que,  segun-

do a miña opinión creo que é bastante 

difícil disfrutar dun libro que trata de 

problemas, sen misterio, nin acción e 

tampouco ningún feito fantástico ou sor-

prendente. 

 

CLAUDIA HERRON MULET  

2ºESO A 

CHAMÁBASE LUIS 

Marina Mayoral 

 

Este é un libro bastante interesante 

que toca un tema tan serio como a 

droga. A verdade é que se vai moito 

aos extremo, xa que a familia de Luís 

é demasiado desastrosa: dous fillos 

drogadictos, un fumador compulsivo, 

o pai morto, a nai traballando coma 

unha escrava, a outra irmá vivindo lonxe e sen 

a súa filla, os fillos de Luís non o coñecen...    

A historia é un drama moi grande, canto máis 

les peor se pon todo e menos queres avanzar, 

porque sabes claramente o que vai pasar ao 

final.  

O grandísimo problema é que todas as perso-

naxes falan do caso de Luís intercalándoo coa 

súa vida persoal e moitas veces o que xa dixo a 

nai repítese cando falan as outras. E ao fin o 

problema de Luís non ten solución e todos de-

sexan que morra axiña.     

A min a verdade é que o libro non me gustou 

nada, porque me resultou pesado, aburrido e 

os dramas da vida non son temas que me gus-

ten moito para ler no meu tempo libre. 

Aínda así, despois de ler o libro teño máis claro 

do que o tiña que non me vou meter na droga, 

nin fumar, nin beber. Todo iso o único que fai e 

destruírse a un mesmo e a todos os que te rode-

an.  
 

DANIEL PALLARES SERANTES 

 2º ESO B     
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LA LLUVIA DE PARÍS 

Lorenzo Silva 

 

Este libro narra la histo-

ria de Silvia, una joven y 

aún inexperta actriz, a la 

que le proponen la tenta-

dora oferta de ser la pro-

tagonista de una pelícu-

la, en París. Tras pensar-

lo seriamente, Silvia via-

ja a la ciudad de la Torre Eiffel para rodar el 

filme. Allí se encontrará con André, un joven 

director; con el arrogante Michel; con su 

compañera de piso, Ariane y a su hermano 

Eric. 

Todo parece sacado de un cuento con final 

feliz: la película, la ciudad, la gente… Pero 

un día, sin previo aviso, comienza a caer la 

lluvia de París y todo lo que era un sueño 

pasa a ser entonces una pesadilla… ¿Por 

qué? 

       

LUCÍA MESÍAS DE CONCEPCIÓN  

3º ESO A 

  

FINIS MUNDI 

Laura Gallego 

 

Esta novela nos cuenta la 

historia de un monje ado-

lescente llamado Michel, 

que esta buscando una Ciu-

dad  dorada, y que esta 

prediciendo el fin del mundo, recomiendo  

este otro fantástico libro de Laura Gallego a 

todos los aventureros que se adentran en es-

te tipo de libros llenos de misterios, peligros 

y   sobretodo aventuras. 

 

 

MEMORIAS DE HIDÚN 

Laura Gallego García 

 

Este es un libro que narra 

las aventuras de un chico 

adolescente que un día ve 

su vida normal volcada en 

una vida llena de peligro, 

en la que tendrá que luchar 

por la salvación de sus dos 

planetas, y por la venganza 

de la muerte de sus padres, en medio de to-

do esta guerra por la salvación conoce a va-

rias personas que le acompañarán, y le ayu-

darán en este asombroso viaje lleno de mis-

terios y peligros. Yo recomiendo esta saga 

de libros a todos los que les guste leer nove-

las/cuentos, Personalmente yo creo que es 

una gran historia única e inigualable. 

OS LECTORES OPINAN 

 

 

 

CAROLINA GONZÁLEZ  

2º ESO B 
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BALA PERDIDA 

Manuel Rivas 

 

Herr Doktor navega co seu 

tesouro nazi tranquilamente 

cando é asaltado por unha 

banda de piratas sen escrú-

pulos. Para os piratas ese te-

souro nazi é como a billeteira de Satanás e de-

ciden buscar axuda nunha moza xornalista do 

“Celtic News” co pseudínimo de “Ganso Salva-

xe” para desfacerse do escuro e maldito te-

souro. 

Recomendo este libro ás presoas que lles gus-

ten os libros de ficción e aventura, e sobre to-

do as lendas de piratas. 

 

MESÍAS DE CONCEPCIÓN, NUNO XOÁN 

1º ESO  B 

 

 

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN 

Laura Gallego 

 

Ésta es una novela de fantasía, amor, aventura 

y muchas otras cosas fascinantes. La historia 

está narrada en un tiempo del pasado, tiempo 

de duques, bárbaros, guerras y brujos, tiempo 

donde los árboles cantaban. 

La historia me encantó, es expresiva, intrigan-

te, sorpresiva… en pocas palabras ¡genial! En 

general, como he dicho, la historia es genial y 

sus personajes no son para menos. Viana, una 

joven   noble,   que  siempre  ha tenido todo al   

alcance de su mano con 

sólo pedirlo, pasará por lo 

que nunca imaginó ni en 

sus peores pesadillas. 

Tendrá que enfrentarse a 

guerras, muertes, traicio-

nes e historias llenas de 

fantasía y misterio. Tendrá 

que sobrevivir a las ga-

rras de su bárbaro marido y sobrevivir en el 

bosque, renunciar a su cómoda vida, em-

prender peligrosas expediciones a lugares 

inéditos, etc., para conseguir su propósito: 

liberar a Nortia de las manos de Harack, el 

rey de los bárbaros. Todo esto lo hará con la 

ayuda de Lobo, un viejo escudero que ha 

vivido de todo. Lobo es un personaje genial, 

inédito, astuto, valiente…, que ha vivido de 

todo: guerras, batallas perdidas, destierro. 

Es un personaje necesario para la historia, 

puesto que éste ayudará a escapar y sobre-

vivir a Viana, la joven heredera de Rocagrís 

y proscrita de la Nortia bárbara. 

Este libro cuenta como una joven, débil co-

mo Viana, se convierte en una de las más 

valientes guerreras nortianas y nos enseña 

que si de verdad quieres algo con insisten-

cia lo puedes conseguir. 

      

  

ALICIA GONZÁLEZ MÍGUEZ  

2º ESO B 

  



THE CORUNNA BOATS 

Xelís de Toro 

 

O protagonista desta historia 

chámase Robin, un rapaz in-

glés que é abandonado polo 

seu pai e polo exército  ao 

que acompaña, nunha vila 

chamada Gusendes. A partir de aquí Robin 

iniciará unha viaxe chea de aventuras para 

reunirse co seu pai, antes de que Sir John 

Moore presente batalla contra os Franceses.  

Durante esta aventura, Robin coñecerá a mi-

seria, dor, soidade, desesperación… na que 

viven os soldados ingleses, que foxen cara a 

Corunna Boats, co exército Francés pisándo-

lles os calcañares. Pero Robin, tamén desco-

bre nesta viaxe a valentía, o coraxe, o amor, 

a amizade… Quererá Robin partir nos bar-

cos de Coruña? 

Esta novela de Xelís de Toro, conta una his-

toria que transcorre na Guerra da Indepen-

cia. Por esta razón, existen no libro  perso-

naxes e feitos  históricos como son o xeneral 

Sir John Moore, a Batalla de Elviña, o derru-

bamento da ponte do Burgo, o xeneral de la 

Romana... pero mestúranse con feitos e per-

soas ficticias, da invención do autor, como 

pode ser Robin.  

Esta novela é unha posibilidade máis para 

achegarnos  á Guerra da Independencia, 

seguindo á vez o fío dunha historia de aven-

turas. 

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

4º ESO A 
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LA HIJA DE LA  NOCHE 

Laura Gallego 

 

La hija de la noche es un 

libro muy interesante, 

porque no te desvela el 

secreto ni al principio, ni 

al final. Te lo va contando 

poco a poco a lo largo de 

la historia. 

Este libro enseña que de-

bes sacrificarte por lo que verdaderamente 

quieres para que al final se salga adelante, 

porque al final todo esfuerzo vale la pena.  

 

ESTEBAN VIQUEIRA PÉREZ 

2º ESO A 

 

NARRACIONES EX-

TRAORDINARIAS  

Edgar Alan Poe 

 

Este famoso escritor de his-

torias de terror nos ofrece 

relatos espantosos y miste-

riosos que te hacen pensar en ellos bastante 

rato y preguntarte el por qué. Incluye rela-

tos tan famosos como “El corazón delator” y 

“La casa Usher”.  

En mi opinión, estos relatos son realmente 

fantásticos y extraordinarios para los lecto-

res de novelas de terror. Mis favoritos fue-

ron “El corazón delator” y “El gato negro”. 
       

CAROLINA GONZÁLEZ SANZ  

2º ESO B 
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Begoña Caamaño 

Begoña Caamaño naceu en Vigo no ano 1964, 

traballou nos servizos informativos da Radio 

Popular de Vigo e Radio Noroeste.  

Dende 1989  traballa na Radio Galega e bota 

a andar o "Trécolas", primeiro programa da 

emisora pública galega . En 1992 

 incorpórase á redacción central da Radio, en 

Santiago de Compostela, onde desenvolveu 

tarefas como redactora en distintos servizos 

informativos. Máis tarde  dirixirá e presenta-

rá os programas "Andando a Terra", "Club 

Cultura" e "Expresso de Medianoite". Ade-

mais do seu labor profesional, na Radio Gale-

ga desenvolveu tamén labores de carácter 

 sindical, formando parte en diversas oca-

sións do Comité de Empresa da Radio e ocu-

pando o cargo de presidenta do Comité Inte-

rempresas da CRTVG  e as súas sociedades, 

no que destacou na denuncia da manipula-

ción informativa en relación con sucesos de 

marcada relevancia para a sociedade galega, 

como foi o caso do afundimento do buque 

"Prestige".  
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MORGANA EN ESMELLE 

Begoña Caamaño  

 

En relación coa obra que lemos, Morgana en 

Esmelle, foi publicada neste mesmo ano. É 

unha novela que consegue propoñer unha 

ollada diferente sobre o mundo artúrico e 

sobre a Terra de Miranda.  

O capítulo máis salientable do personaxe de 

Morgana é “Da Voz de Morgana” , xa que 

relata toda a historia desde o seu punto de 

vista.  

A nosa protagonista nace en Tintaxel e vive 

placidamente cos seus pais ata que o señor 

de Cornualles, pai de Morgana, morre a 

mans do rei Uther, a partir de aquí, a nai de 

Morgana terá un fillo de Uther, que será me-

dio irmán e posteriormente amante de Mor-

gana.  

Cando nace Artur, Morgana marchará de 

Tintaxel por culpa de Merlín, xa que era un 

conspirador  en contra de Artur, cara Áva-

lon, illa de druídas onde se encontraba a súa 

tia.  

Ata que un día, Morgana recibe unha carta 

do seu medio irmán invitándoa a abandonar 

Ávalon para reencontrarse con el. 

Para Morgana, Artur era o seu gran amor, o 

único que quería na vida. Pero Artur encon-

trábase sempre tristeiro xa que a súa muller, 

Xenebra, amaba a Lancelote. 

Segundo foron pasando os días  Morgana 

descubriu que Artur sabía que a súa raíña 

sería  sempre unha  boa  e xenerosa  compa- 
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MORGANA EN ESMELLE 

Begoña Caamaño. 

 

 
Morgana en Esmelle foi publicado en outu-

bro do 2012, pola editorial Galaxia. Neste 

libro Begoña Caamaño  volve visitar os mi-

tos clásicos para ofrecernos unha lectura in-

teresante e ampliar a nosa cultura sobre este 

tema, que é o que sabemos da materia de 

Bretaña sobre todo polos numerosos filmes 

que temos visto nas pantallas e polas recrea-

cións que a literatura galega nos ten ofreci-

do. Na novela de Begoña Caamaño, a medio 

irmá e amante de Artur entra na casa de Mi-

randa en procura de respostas á súa infelici-

dade. Coa súa dor e coas lembranzas de 

Merlín vaise tecendo o fío da memoria ata 

descubrir as razóns últimas da ruína de Ava-

lon e da caída de Camelot. Morgana en Es-

melle é unha reflexión en torno á responsa-

bilidade de asumir as consecuencias non 

desexadas de cada un dos nosos actos. Un 

debate sobre a necesidade de adoptar com-

promisos incómodos e implicarse nos mo-

mentos históricos. Sacrificada na loita entre 

dúas concepcións do mundo, Morgana inte-

rróganos sobre a lexitimidade das nosas ra-

zóns. 

 

Felipe de Amancia: comparación entre as 

dúas novelas: “Merlín e familia” de Álva-

ro Cunqueiro e “Morgana en Esmelle” de 

Begoña Caamaño. 

 

Felipe de Amancia  en  Merlín e familia  era o  
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ñeira, Xenebra,  pero que o seu amor e a súa 

paixón levábano ao rostro da súa irmá. 

Pero un día Artur rexeitou a Morgana debido 

ás andrómenas de Merlín e a nosa protago-

nista tivo que acabar regresando a Tintaxel. 

Por último, anos máis tarde, Morgana em-

prendería camiño á casa de Merlín en procu-

ra de respostas a súa infelicidade e de todo o 

ocorrido anos antes con Artur.  

Na miña opinión, despois de Cunqueiro con 

Merlín e Familia, Begoña Caamaño consegue 

propoñer unha ollada diferente sobre o mun-

do artúrico e a Terra de Miranda. A autora 

conserva o mundo mítico e fantástico de Cun-

queiro pero con importantes “actualizacións” 

coma o personaxe de Morgana ou incluso o 

propio Artur. En definitiva paréceme unha 

gran novela debido a como a autora compa-

xina os elementos antigos cos elementos da 

actualidade. 

DIEGO TORREIRO 

2º Bacharelato A 
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ta, de narrador que estaba presente en todos 

os relatos, mentres que en  Morgana  en  Es-

melle  ten  un  papel máis secundario, xa que 

a autora centrase máis no papel de Morgana 

e na visión feminista. 
 

Valoración persoal: 

 

Creo que o mellor adxectivo dende o meu 

punto de vista para describir esta novela é 

atraente. Durante o libro houbo cousas que 

non me esperaba por exemplo que Merlín no 

capítulo 12 decidise confesar que, pese a to-

do o que el urdiu, ama a Viviana por riba de 

todo  o que nos fai ver unha visión de Merlín 

máis humana a como aparece o longo da no-

vela. Co capítulo décimo quedei algo desco-

locada tamén, pois rematou o noveno índose 

Morgana para Ávalon e no seguinte apareceu 

a tensión entre Morgana, Xenebra e Merlín 

en Esmelle . Outra cousa que me sorprendeu 

foi o feito de que máis adiante Morgana e Xe-

nebra solucionen o seu conflicto entre elas 

dúas, sendo capaces de ver o que as uniu e 

as enfrontou liberadas de Merlín, que forma 

máis parte do conflicto que da solución (ó 

contrario do que puidese parecer ó princi-

pio). Por último, o  capítulo que máis me gus-

tou foi o último “Da voz de Morgana”, no que 

Morgana describe moi ben as emocións e 

ese sentimento de desolación que sinte. Ta-

mén me gustou porque está escrito nunha lin-

guaxe doada de entender, a diferenza de 

“Merlín e familia” que me custou un pouco 

máis lela xa que era un galego máis antigo. 

 

ANDREA MOSQUERA SUÁREZ 

 2º BACHARELATO C 

narrador dos rela-

tos que recorda na 

súa vellez, dos fei-

tos  acontecidos 

xunto o seu señor 

Merlín.  Pola  con-

tra, en Morgana en 

Esmelle aínda que 

comeza el a narra-

ción ledo por po-

der  contar  aquilo 

do que sempre se 

lle prohibiu falar (xa que quen llo prohibira 

morreu),  non é o único narrador do libro, 

porque precisa doutras voces (unha voz in-

dependente, a voz da conciencia de Merlín 

e a voz de Morgana). Na obra de Álvaro 

Cunqueiro, Felipe narraba os seus recordos 

baseandose máis na fantasía que no real. Es-

ta é unha diferenza importante entre os dous 

libros, xa que Begoña Caamaño en Morgana 

en Esmelle basease nun pensamente forte, 

na verdade dos feitos coas súas causas e a 

súa reflexión respecto á responsabilidade 

de asumir as consecuencias non desexadas 

de cada un dos nosos actos. . Tamén cambia 

a relación de Felipe co seu amo Merlín, o 

que servía como paxe e admiraba, xa que á 

diferenza de en Melín e familia, Merlín agora 

aparece retirado na fraga de Esmelle, na te-

rra  de Miranda,  axudado por  Felipe de 

Amancia, xa que se convirte nunha persona-

xe que quere pasar os seus derradeiros días 

afastado do mundo. Carecterizado como un 

Merlín cruel.  Outra diferenza, e que en Mer-

lín e  familia xogaba un papel de protagonis- 
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As solucións no próximo boletín 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 39 
Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º Pirámide: Completa esta pirámide utilizando las cifras que te 

damos, sabiendo que el valor superior es la suma de los dos núme-

ros inferiores. 

 

2º Cuál piensas tú era el nombre del potrillo.       3º Sudoku 

4º So tiñas que xirar a imaxe                                                      
    

1º  

 

 

 

  
Se o conseguiches, PARABÉNS!, era moi difícil.   
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4º  SUDOKU   

 

3º Habitación del crimen. Sujeto femenino: cadá-

ver de María. Sujeto masculino: cadáver de José. 

En la habitación: agua, cristales, una mesa y una 

ventana abierta.  Ambos cadáveres muertos en el 

suelo. ¿Qué ha pasado? 

 

5 2 8 6 7 9 3 4 1 

7 3 1 4 8 5 9 6 2 

6 4 9 2 1 3 8 7 5 

3 5 7 8 9 1 6 2 4 

9 8 6 7 4 2 1 5 3 

2 1 4 3 5 6 7 8 9 

4 6 5 1 3 7 2 9 8 

8 7 3 9 2 4 5 1 6 

1 9 2 5 6 8 4 3 7 

21 
 

10 
 

 

3 

   

35 
 

15 

  

96 23 

1 

11 

38 

4 

58 

12 

2 

23 Causa de la muerte: ahorcado con una cuerda 

colgada del techo. En el suelo hay un charco de 

agua.  ¿Cómo pudo morir el hombre si no hay 

nada más en la habitación? 

2º ACERTIJOS PARA 

LOS PEQUEÑOS DETEC-

TIVES. 

Habita-

ción del 

crimen. 

Sujeto: 

cadáver masculino.  

7 6  3 1  9 5  
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