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Un ano máis, convocados por ADEGA (Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza) 

participamos na campaña de recollida do plástico que está a 

afogar os nosos mares.  

O venres 15 de outubro, o alumnado de 1ª da ESO pasou unha mañán na praia de  

Traba apañando residuos de plástico (sobre todo microplásticos) e, ao mesmo tempo, 
descubrindo o grande valor ecolóxico deste lugar, declarado Espazo Natural  

protexido da Lagoa e Dunas de Traba e recoñecido como Zona de Especial  

Protección de Aves (ZEPA) e Lugar de Interese Comunitario (LIC).  

O interese natural desta lágoa céntrase principalmente no gran número de aves  
invernantes que nos visitan no seu camiño a África. 

Tivemos a sorte de poder observar unha garza real (Ardea cinerea) nos campos a  

beira da lágoa e a herba de namorar (Armeria marítima) nas dunas. 



 

 

Co obxectivo de concienciar 

ao resto da comunidade 

educativa sobre esta  
problemática ambiental, 

trouxemos todo o plástico 

recollido na praia (uns 50 

kilos), o clasificamos e o  
expuxemos na entrada do 

centro. 



 

 

Fixemos tamén unha pequena exposición 

con datos relevantes sobre o impacto  

negativo dos plásticos nos oceános. 

Sabiades que … 



 

 

Un ano máis, dentro do programa "Para unha transición ecolóxica" o biólogo e  

monitor do CEIDA, Jorge Gude impartiulle ao alumnado de 1º da ESO unha  

charla sobre o impacto do lixo mariño nos oceános  

o luns 29 de novembro.  

Previamente este alumnado participara na limpeza e recollida de plástico na praia de 
Traba. 

A contaminación mariña polos plásticos representa unha seria ameaza para os peixes e 

as aves mariñas, que son excelentes bioindicadores do estado de saúde dos  

ecosistemas mariños. O alumnado tivo a ocasión de comprobar como nas egagrópilas 
(bólas formadas polos restos de alimentos non dixeridos que algunhas aves regurxitan) 

aprecianse claramente restos de vidro e plástico. 



 

 

Defendemos os Penedos de Traba e Pasarela 
O luns 13 de xuño o alumnado de 1º e 3ºESO realizou unha saída didáctica para 

coñecer os Penedos de Traba e Pasarela unha das Paisaxes Naturais Protexidas máis 

emblemáticas da Costa da Morte. 

Despois de estudar na aula a súa formación e os valores científicos e culturais desta 
paisaxe granítica única no mundo, tiveron a opotunidade de coñecer os penedos máis 

singulares e subir ata a Torre da Moa, desde onde puideron disfrutar das  

impresionantes vistas da Lagoa e o areal de Traba. 

Rematamos a nosa viaxe nas dunas e na praia de Traba, onde refrescamos os pés nas 
augas deste mar bravo. 



 

 

Vale máis unha terra con árbores que un 

estado con ouro nos bancos. 

Castelao 

Este curso continuamos coa plantación de 

árbores na leira que nos cedeu unha 

familia da localidade. O alumnado de 3ºESO traballou 

polo planeta plantando castiñeiros e abeleiras ... 

O planeta perdeu en 2020 un área de cobertura arbórea oito veces maior que a 

superficie de Galiza, incluíndo 4,2 millóns de hectáreas de bosques tropicais. 

 
A pérdida foi maior nos bosques tropicais, sobre todo, polo aumento da 

deforestación e os incendios na Amazonía. 

 

Esta destrución dos bosques tropicales, os ecosistemas con maior diversidade 
biolóxica do mundo, liberou 2.64 mil millóns de toneladas de carbono, unha 

cantidade equivalente ás emisións anuais de 570 millóns de automóviles. 



 

 



 

 

20 anos dunha catástrofe  

ambiental ... 
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GALIZA SUFRIU 7 DOS 11  

MAIORES DESASTRES MARIÑOS DE 

EUROPA ... 
 

O PETROLEIRO PRESTIGE FACÍA A 

VIAXE DE LETONIA A SINGAPUR 

TRANSPORTANDO 70.000 to DE 
FUEL PESADO DE BAIXA 

CUALIDADE (QUE NON PODÍA SER 

USADO EN EUROPA) ... 

TIÑA PROPIETARIOS GREGOS, 
REXISTRO LIBERIANO E 

BANDEIRA DE BAHAMAS ...  
 

O 13 DE NOVEMBRO DE 2002, 

SOFRE UNHA VÍA DE AUGA A 28 
MILLAS DO CABO FISTERRA ... 

DESDE O MOMENTO DA CHAMADA 

DE SOCORRO O BARCO É  

OBRIGADO A FACER  
INEXPLICABLES CAMBIOS DE 

RUMBO ... 

O QUE PROVOCA O  

ESPALLAMENTO DO CRU ... 

 
O 19 DE NOVEMBRO O 

PETROLEIRO PÁRTESE EN DOUS E 

AFÚNDESE A 133 MILLAS DAS 

ILLAS CÍES ... 



 

 

R EVI S TA  D O  IN S TI TU TO 

D O  A NO 20 0 3  
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R E V I S T A  D O  I N S T I T U T O  

D O  A N O  2 0 0 3  

O 22 DE XANEIRO DE 2003, 50.000 ALUMNOS E 

ALUMNAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE TODO O 

PAÍS FORMAN UNHA CADEA HUMANA DE 40 Km, 

ENTRE LAXE E MUXÍA, PARA REIVINDICAR A 

PROTECCIÓN DO NOSO MAR ... 



 

 



 

 

A ciencia é a  

poesía da  

realidade  

(Richard Dawkins) 

Recomendámosvos o libro de divulgación científica 

"A MAXIA DA REALIDADE" do biólogo Richard  

Dawkins que podedes atopar na biblioteca. 

Aquí tedes un resumo dun dos seus capítulos: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

MURAL REALIZADO POR ALUMNADO DA MATERIA EPVA DE 4ºESO 



 

 

 

No hablo gallego porque es una 

lengua bruta que suena mal 

 

No hablo gallego porque es una 

pérdida de tiempo, todos 

deberíamos hablar inglés 



 

 

 No hablo gallego porque 

no todos lo hablamos 

y hablar gallego cuando 

hay alguien que no lo habla  

es de mala educación 

 

No hablo gallego porque 

no lo habla nadie 



 

 

 

No hablo gallego porque es una 

lengua impuesta 

 

No hablo gallego porque es una 

lengua minoritaria 



 

 

 

No hablo gallego porque no lo 

conseguimos hablar bien 

 

No hablo gallego 

porque no 



 

 

O noso compañeiro  

Lucas Rama  

Camino, apoiado  

pola profesora Ana  

Baneira, conseguiu o  
primeiro posto 

na da IX  

Olimpiada  

Filosófica de 

Galiza. 

 

Lucas falou sobre o  

transhumanismo. Se 

queres saber de que vai 
isto nas seguintes páxinas 

nolo explica ... 

PARABÉNS 



 

 

“Contra-humano” 

 As incógnitas, que poden xurdir máis frecuentemente con respecto ao 

transhumanismo, comezan xirando sobre todo en torno á pregunta fundamental da 
antropoloxía: Que somos os humanos?  

Pois se o produto final do transhumanismo é un novo ser distinto do humano (o 

post-humano), é preciso preguntarse que é o que somos neste momento. Pode parecer 

fácil aínda así, dar unha definición de “post-humano”, pois sería este algo tan 

sumamente diferente e afastado do noso presente, que a aplicación dunha nova 
definición que marcase a disxuntiva sería totalmente imperativa. Mais a min paréceme 

curiosa a nosa arbitrariedade á hora de definir, pois non é verdade que nos referimos 

aos primeiros homo-sapiens coma seres “humanos”, a pesar de parecerse a nós 

unicamente na palma das mans? Segundo o que se entende como ¨post-humano¨ 
dentro do movemento transhumanista, acaso non posuímos unha esperanza de vida, 

unhas capacidades racionais e un vínculo coa técnica que resultarían impensables para 

unha persoa que vivise fai tan só 400 anos? Non seriamos nós para eles 

“post-humanos”, como para nós o son os futuros homes bi, tri e incluso 
cuadracentenarios, que posiblemente serán capaces de almacenar inxentes cantidades 

de información nas súas memorias, realizar proezas físicas increíbles e un milleiro de 

cousas máis, gracias á síntese da tecnociencia coa fisioloxía humana? Entrando noutras 

materias, estes ¨post-humanos¨ serían acaso unha mellor alternativa á precaria masa 
de tendóns e osos que chamamos “corpo”? Por que e baixo que criterio decidimos que 

a alternativa transhumana é, en efecto, mellor que o presente orgánico? 

 

 Cando en 1486, o humanista Giovanni Pico della Mirandola escribe o seu Oratio de 

hominis dignitate, planta unha semilla que xermina hoxe máis vividamente que nunca. 
Planta a semilla do desconcerto e a duda sobre a identidade do propio home. Nunha 

parte da obra, Giovanni fai referencia a un certo parágrafo bíblico: “Non che din nin 

rostro, nin lugar algún que sexa propiamente teu, nin tampouco ningún don que che 

sexa particular, ou Adán!, co fin de que o teu rostro, o teu lugar e os teus dons sexas ti 
quen os desexe, os conquiste e de esta forma os poseas por ti mesmo”. A pesar de que 

o Italiano se referise máis ben a unha autoconfiguración do ser humano no sentido 

humanista, este fragmento foi utilizado (non poucas veces) para establecerlle un punto 

de inicio ao movemento transhumanista. Citaríase neste contexto por primeira vez da 
man de Nick Bostrom e el relacionaría esas palabras coa autoconfiguración corporal que 

promete o transhumanismo. 



 

 

 Cando falamos de modificación corporal e evolución sintética na xerga  

transhumanista existe un término que se utiliza para sinalar a entelequia deste  

proceso: o post-humano. Este é o produto final deste proceso de síntese  
“home-máquina”. Na liña do que dixen antes: sería este ente tan perfecto e tan distinto 

da nosa forma actual, que xa non podería ser chamado humano. O problema que lle 

vexo é que aínda chegado a o culmen do transhumanismo, o término “humano”, non  

desaparecería. Queremos dar unha definición sobre algo que aínda non ocurreu, non 
digo que non se poida facer, mais creo que é inútil. Era o sol para gregos e exipcios, un 

paisano que voaba nun carro flamante polo ceo. E hoxe para nós, é unha estrela, unha 

xigante bola de plasma que flota na inmensidade do espazo vagando co sistema solar a 

costas. Igual que co sol, con este término tamén pode pasar o mesmo. Podemos hoxe 
darlle unha definición, e chegado o momento, debido ás circunstancias, podemos  

cambiala, mantela ou olvidala. 

 

 É perspectiva, o imprescindible na definición. Nun futuro, non existirán  
¨post-humanos¨ como tal. Seguiremos sendo humanos, pero presentaremos outras 

cualidades. Eran humanos, como xa dixen, os primeiros homo sapiens e diferimos con 

eles o suficiente en canto a aspecto e características, coma para poder decir que eran 

cousas distintas. A definición das cousas e como se perciben, van determinadas polas 

circunstancias nas que se viva. Se unha persoa do ano 2020 se atopase cunha dos anos 
1700, esta segunda crería que se acaba de atopar cun Deus ou cun bruxo. Podemos  

falar con xente que non está con nós, podemos voar, vivimos unhas 9 décadas,  

curamos enfermidades que serían intratables como a gripe, manexamos un carro que 

se move sen cabalos e posuímos un cabalo que se move con rodas. Sosteño que, o  
¨post-humano¨, tan só é unha proxección de nós mesmos cara o futuro, pero cando 

este se torna presente, as cousas cambian. 

 

 Débese ter en conta a definición que o transhumanismo suxire do ser humano.  
Esta é unha definición baseada nas súas principais características fisiolóxicas 

(esperanza de vida, aptitudes físicas e mentais...), o que me fai pensar que o  

transhumanismo é de tendencia monista, pois non se dá importancia ao que poda  

existir máis alá da carne. 



 

 

Non obstante, desde o monismo somos incapaces de explicar certas cousas segundo 

eu, como as artes. Somos os únicos animais que nos emocionamos vendo cores con 

forma sobre un papel, ou que disfrutamos escoitando sonido ordenado segundo unha 
determinada xerarquía tonal e rítmica. Certamente, non parece que exista un rexistro 

fisiolóxico fiable que nos explique porque presentamos estas actitudes. Sabemos que as 

nosas reaccións sentimentais, son froito da química orgánica, mais o porque nos 

producen esas sensacións é descoñecido. E esta é a cousa: en vistas dos grandes 
cambios que nos prometen os transhumanistas, hai algunha certeza de que poidamos 

seguir desenvolvendo este tipo de actividades? Quero decir, ese misticismo que rodea 

ás artes e como nos afectan, non é só mental. Cando nos asustamos, erízansenos os 

pelos do brazo. Cando lemos unha novela de Lovecraft, por exemplo, tamén. Cando 
estamos tristes, choramos. Se escoitamos esa canción en específico, tamén. Son 

reaccións físicas cara un estímulo que se afronta de forma intelectual. Sería distinto se 

suprimísemos corpo ou mente. 

 Non obstante, é preciso falar dun elemento relevante tanto no transhumanismo, 
coma na historia humana: a técnica. A técnica, basicamente, son as ferramentas, os 

elementos que, sendo axenos a nós, nos axudan a vivir (unha lanza ou un arco para 

cazar, son técnica, ao igual que un ordenador ou un libro). Existen múltiples definicións 

e usos sobre a técnica, mais eu quero sinalar ao célebre filósofo Ortega, que define a 

técnica coma aquilo que o ser humano utiliza para adaptar á natureza a el, 
transformándoa: “A técnica é a transformadora da natureza”, decía. É imposible pois, 

que o ser humano algunha vez vivise como tal na natureza. Este sempre atopaba a 

forma de adaptala ás súas necesidades evitando no proceso, a interacción coa mesma. 

Desde as súas orixes, entón, o ser humano desenvolviuse sempre nunha burbulla que, 
en certa medida, o mantiña alonxado da hostilidade natural e permitíalle crear e fundar 

o seu propio sentido da vida. Isto causa problemas á hora de afrontarnos coma seres 

naturais e tamén a nivel social. O ser humano en si, é un produto da época na que se 

encontre, do lugar no que naza, da familia na que medre etc. Nós xa non sobrevivimos, 
agora, o que impera é vivir, e vivir ben. Non somos “animais” no sentido racional. 

Superamos a barreira intelectual do instinto gracias á técnica e á razón. Dese binomio, 

nace o “humano” entendido, non coma ser vivo; senón coma concepto. O ser humano 

coma ser vivo é claramente fillo da natureza, pero o ser humano racional ou intelectual 

ha de facerse, pois non nace. Hoxe en día, de feito, chamamos “proceso de 
hominización”, á evolución biolóxica humana, e “proceso de humanización” á 

asimilación dunha cultura que dota a ese ser natural de “humanidade”. Esa  

humanización non é natural e créase unha disxuntiva: Entre o corpo natural e orgánico, 

mesturado coa razón articifial e técnica. 
 

 Nas súas orixes, a técnica puido axudarnos a manter a raia os perigos naturais, 

mais co tempo, a natureza deixou de supoñer un problema para nós e terminamos 

obviándoa. Xa non nos era unha amenaza. A técnica, axudounos a trascender 
completamente a esta, relegándoa a un segundo plano na xerarquía de influencias e 

poderes sobre o planeta. Superada a natureza, que sucede coa técnica? Obviamente 

segue avanzando, con paso firme, cara adiante. Sempre buscando o máis óptimo, o 

máis preciso, o máis novo. Desde a escola de Frankfurt, criticarían este uso da técnica, 
o famoso “fracaso do proxecto ilustrado”. A técnica era agora algo para o que vivir, 

algo ao que estar sometidos, pois esta aseguraba o noso benestar e á súa vez, 

permitíanos seguir “avanzando” como especie. De medio, pasa a ser  fin. O fin da 

técnica, vena os transhumanistas no post-humano. Queremos trascender o corpo que 

herdamos da natureza, e fusionarnos completamente coa técnica. Pasaríamos do 
imperfecto e caótico natural, cara un orden científico e técnico. Este uso da técnica 

bautízao moi ben Paula Sibilia como “tecnociencia fáustica” (inspirándose no clásico de 

Goethe). 



 

 

 Resumíndoo todo un pouco: temos un corpo natural baixo o mando dunha razón 

articifial, temos un post-humano, actuando de horizonte, temos unha concepción de 

avance e progreso, temos un problema coas artes e o transhumanismo e temos tamén 
unha visión idealizada do transhumanismo como a seguinte meta que deberá cruzar a 

especie humana. Que metas temos? Cara onde estamos indo? 

 

 A produción é o que nos está movendo hoxe en día. Vivimos para traballar para 
vivir (paradóxicamente) e o transhumanismo adaptarase a iso sen dúbida. Vivimos nun 

entorno moi cómodo ademais, onde calquera cousa que se saia dos parámetros do 

“normal” ou do “igual” é controlado ou temido. Vexo nas artes un gran refuxio. Un 

portal a outro mundo. Unha evasión ou un divertimento. Un respiro que sinto co meu 
corpo e ca miña mente. Imaxinemos que estamos a punto de poder poñer en marcha 

un proxecto de post-humanismo serio (refírome a modificacións xenéticas do 

organismo, por exemplo), con cambios do orgánico polo técnico. Todos eses cambios 

propiciaranse por unha necesidade. As necesidades líganse ás metas e a meta é 
producir. Os cambios do ser humano cara o transhumano serán en virtude da demanda 

do mercado. Os cambios a nivel fisiolóxico serán médicos ou prácticos. 

 

 O natural (a negatividade) é imperfecto, mellor dito, é inexacto. A natureza fai 

cousas que están ben feitas, pero que non somos capaces de comprender de todo. O 
articifial (a positividade) é perfecto e exaxeradamente exacto. A adopción dun corpo 

tecnocientífico sería un paso adiante no proceso de entendernos na nosa totalidade. 

Sería un borrón e conta nova. O único natural que había en nós (o corpo), súplese por 

algo tan articifial como a propia concepción de “ser humano”. Estaríamos, por fin, en 
perfecta harmonía con nós mesmos. Xa saberíamos de onde vimos, quen somos e cara 

onde imos. É isto o que queremos? 

 

 A música produce as emocións mediante o engano. Aprovéitase das nosas 
reminiscencias do instinto para enganarnos e producirnos sensacións. A pregunta que 

trato de lanzar é: Cun corpo articifial coñecido na súa totalidade por todos, poderíamos 

enganarnos? Que sentiríamos debaixo do teflón, da lata ou do que sexa que suplante á 

pel? A única forma na que sería posible causarnos algún tipo de emoción, sería a 

directa inxección de dopamina ou serotonina no noso cerebro, que nos permitise 
experimentar un sucedáneo corrupto do que se experimenta cunha canción. A 

practicidade, a mesmidade, a repetición e a certeza acabarían por convertirnos nunha 

engranaxe. As artes xacerían mortas aos pés das novas tecnociencias; o afán de 

superprodución remataría por convertirnos en cyborgs e borraría calquera rastro de 
subxectividade en nós. Marcámonos o noso “para que” e cuestionalo, chegado o punto, 

sería inútil, pois todo o noso ser estaría destinado integramente a el. Engranaxes 

dunha máquina perfecta. Todos dentro dun prototipo de igualdade e mesmidade, 

esterilizados e desintoxicados de calquera tipo de fenómeno artístico, tristes e 
totalmente vans. Aqueles que se ergan coma distintos, coma singulares que non 

encaixen na máquina da nova sociedade transhumanista, serán apartados, encerrados, 

“curados”… E moitos deles, levarán o nome de John o Salvaxe. 

LUCAS RAMA CAMINO 



 

 

Eloy Mato Rial, cabanés que estudou no noso centro e agora está estudando 

un ciclo superior de *Mecatrónica, gañou po primeiro premio no quinto concurso Aris 

del Puerto (Ponferrada) na categoría de acordeón tradicional. "Dediqueille bastante 

traballo ás pezas, pero un non sempre conta con gañar". Eloy, que compaxina os seus 

estudos coa música, decidiu mudar o piano polo acordeón cando tiña 11 años. 
"Meu pai ten un grupo e apetecíame moito poder sumarme cando tivese os anos. E o 

instrumento máis parecido, e máis práctico, que atopei foi o acordeón" 

PARABÉNS 

*A mecatrónica integra a computación, 

a mecánica, a electrónica e a robótica  

https://www.lavozdegalicia.es/temas/musica


 

 

Como viñamos  facendo 

en anos anteriores, 

o Equipo de Dinamización 
Linguística organizou un 

concurso 

de haikus 
para fomentar a creatividade 

e a poesía. 

Estes son os poemas premiados: 

VALERIA GONZÁLEZ 

MANUEL MOURELLE 

ALBA REGUEIRA 



 

 

Unha edición máis participamos nas xornadas educativas da Maker Faire 

Galicia. Como novidade este ano, a xornada celebrouse de forma presencial na Cidade 

da Cultura (Santiago) o venres 3 de xuño de mañán. 

Alumnado de 2º curso do ciclo de Informática de 

Oficina, acompañado pola profesora Marta Diz Alonso, encargouse de montar o 

posto na feira e presentar o proxecto aos/ás asistentes. Seguimos traballando en 

proxectos que fagan do noso centro, un espazo máis saudable. Esta edición  
presentamos o proxecto COANA (Condicións ambientais na 

aula), un sistema centralizado para o control desde unha aplicación web das condicións 

ambientais das aulas e os diferentes espazos nun centro educativo co obxectivo de 

garantir que son espazos seguros e confortables para a comunidade educativa. 
O nome do proxecto é moi acertado, xa que "coana" é cada unha das dúas aberturas 

posteriores das fosas nasais que comunican coa parte superior dá farinxe… non se nos 

escapa nada! 

O proxecto desenvolvese dentro do Club de Ciencia, encaixa dentro das liñas de 

traballo do centro para potenciar as capacidades STEM do noso alumnado. 
O proxecto tivo boa acollida, convidáronnos a participar na Feira de Ciencia (Open 

Science Cambre 2022). A nosa idea é compartilo con outros centros para que poidan 

construír o seu propio dispositivo COANA. 

Somos makers! 

Parabéns para Marta Calero, Martín Castro, Gabriel Romero e Nerea Torrado 



 

 

Muíño de Murán 
(Quintáns, Zas) 

BRAIS LEMA 

CANALETA 

CAPA ou MOA 

PÉ 

VARA 

RODICIO 

MOEGA 

CULLER 
A VARA APOIA 

SOBRE UNHA 

TRABE DE 
MADEIRA OU 

UNHA PEDRA 

DE SEIXO. 

Os muíños 

de auga son  

pequenas edificacións de cachotes con  
cuberta a dúas augas, que aproveitan a forza 

da auga dun regato. 

A auga podíase reter nunha presa ou 

desviarse directamente por unha canle para 
accionar unha roda, o rodicio, ao bater sobre 

as culleres. A vara  é o eixo vertical que parte 

do rodicio e atravesa o piso do muíño e o pé 

até facer xirar a capa. O gran métese na 
moega e, co movemento da moa sobre o pé, 

vai saíndo a fariña sobre a mesa. 

Os muíños eran tamén lugar de encontro para 

mozos e mozas do lugar que, durante a 

espera, cantaban e bailaban creando as 
muiñadas ... 



 

 

Entrevista ao ex-alumno do centro 

Pablo Blanco Veiga 
 

P Por  que decidiches estudar deseño? 

R Creo que coma deseñadores, a miúdo pensamos en 

facer un mundo mellor, e reparar o que non é fermoso ou 

non funciona. Sempre fun creativo, unha persoa moi 
visual, e moi curiosa. A min o camiño do deseño 

pareceume unha maneira de artesanía (que me permitía 

facer coas miñas mans como fixeron antes os meus) e que 

estaba evolucionando moito coa tecnoloxía (que me permitía navegar con curiosidade e 
ollo crítico o progreso).  

Hai unha parte tamén de serendipia*, de decisións que fixen no camiño que me levou a 

onde estou sen saber onde acababa.   

 

P Agora  traballas de deseñador en NY en  AUTOMATTIC (a empresa nai de 

wordpress**). En que consiste o teu traballo? Que dificultades atopaches para 

desenvolverte en inglés? 

R Tentei sempre desenvolver o inglés. Crecín en Suiza cos meus pais migrados, e 

quizais por iso tes unha sensibilidade natural cos idiomas. Ainda así, unha cousa é 
entender e falar inglés, outra cousa é vivir en inglés.  

Vivín en Barcelona antes de aceptar unha oferta para irme a NY a R/GA, daquela a 

mellor axencia do mundo. O primeiro ano tiña moitos dores de cabeza e perdía moitos 

matices do arredor. Pero tentei ser paciente e sobre todo traballar moito.  
Agora son o líder de deseño de Automattic, e supoño que teño un nivel aceptable para 

dirixir o traballo de case 85 deseñadores en todo o mundo (e case 2000 empregados), 

cos que me comunico principalmente de maneira escrita.  

 

P Ainda que levas moitos anos fora de Galiza, sabemos da túa implicación na defensa 

e  divulgación da nosa lingua. Poderías explicarnos o proxecto Falame.gal? 

R O galego é a miña lingua nativa. Escribo en galego, falo en galego. Son as mellores 

maneiras de defender a lingua. Ademais diso, se teño o espazo e recursos para darlle 

un aire creativo á lingua, pois escribo contos en galego en forma de postais cun amigo, 
ou misturo o idioma co deseño coma en Fálame.gal, unha maneira de reivindicar o 

valor moderno e creativo do galego. Invitamos a creadores internacionais a xogar, 

diseñar co galego. Que por certo temos que continuar, por se alguén se anima a 

axudar!  

*Encontrar por casualidade algo que non se buscaba 
**WordPress é un sistema de xestión de contidos web (CMS o content management system), e dicir, 
un sistema para publicar contido na web de forma sinxela. É o líder mundial para a creación de webs 



 

 

P Utilizas para inspirar os teus deseños as obras dos 

artistas galegos de vangarda dos anos 20 e 30 do século 

pasado? Tes algún preferido? 

R Diría que Luis Seoane. Ainda non sei por que 

mais gústanme as súas cores. E sobre todo as súas 

portadas de libros, fantásticas.  

Picasso (que tivo un episodio galego) é un referente 
artístico.  

 

P Como interpretas a frase de Castelao “Somentes 

preservando as nosas enerxías autóctonas é como 

poderemos contribuir á civilización universal … isto 

imponnos a obriga de sermos cada vez máis galegos”? 

R Son moi galego. E defendo e practico a miña lingua. Mais tamén moi universal. E 

quero que poidamos sentirnos máis orgullosos de ser galegos cara fóra (e non 

necesariamente migrando), tamén como aprendizaxe, reciclaxe, evolución. Un pouco o 
que fixo Seoane, que pode ser o máis internacional de todos. Hai que ser abertos e 

experimentar como cultura. Penso que ás veces nos pechamos en exceso. Ainda que 

tamén lle dou valor e estudio a cultura clásica, mentras me aburren moitas das 

expresións contemporáneas. Mais cada un temos as nosas contradiccións.  
 

P Concordas coa idea de Isaac Díaz Pardo de que “As formas, como as linguas han de 

ter patria, ao fin e ao cabo son unha linguaxe”? 

R Non coñezo tanto o seu traballo (mais alá do obvio) como para opinar con acerto 

desa frase e o seu contexto. Todo é unha linguaxe. E todo ten un orixe. Pero penso que 

no meu contexto de fluxo de información, de encontro de tantas culturas coas que 

convivo, non sei ata onde é certo ese purismo da linguaxe ou das formas. Todo está 

conectado, e incluso o máis puro xurde de outro lado.  

 

P Cres que sería posible un deseño galego diferenciado do mesmo xeito que existe un 

“deseño nórdico”? 

R Desgraciadamente, non o coñezo tanto. Pode ser. E penso que o hai. Hai xente 

talentosa facendo cousas, moitas das cales coñecín na conferencia que din o ano 
pasado no FEED* da DAG**. Pero non se codificou ben, nen se vendeu ben, nen o 

mercado o entendeu. Cando poidamos comunicalo mellor, espero que sexa moito máis 

aberto, universal, moderno.   

 

P Hai algún deseñador ou deseñadora galego/a actual que coñezas e nos podas 

recomendar? 

R Penso que a DAG ten un grupo moi xove, con moitas mulleres, que fan un moi bo 

traballo. Quizais recomendaría revisar a xente que é parte da asociación.  

Máis alá, supoño que Pepe Barro fai un traballo histórico e de divulgación importante. 

*O feed de Instagram é un destino para dispositivos móviles onde as persoas poden compartir fotos e 
videos, conectarse coa súa comunidade e explorar o contido que lles interesa 
** A DAG é a asociación que agrupa a diseñadores gráficos e industriais galegos 



 

 

P Ademais do deseño, cales son as túas aficións? 

R Cociño moito (sobre todo cousas galegas ou mediterráneas), fago bici cando poido e 

corro no monte. Leo ou tento ler moito, que me gusta desde que era un rapaz de 
Romelle que ía ao instituto de Baio. 

 

P Cales son as vantaxes e desvantaxes de vivir nunha gran metrópole coma NY? Que 

é o que máis añoras da túa terra? 

R A distancia coa familia, eses momentos rutinarios cos meus son cousas que boto de 

menos.  

Pero xa levo 10 anos en NY, teño a miña casa e supoño que xa son tamén daquí. 

Gústame a explosión cultural, a mistura, o constante movemento de cousas novas, e 
tamén pasar desapercibido. Esa sensación constante de que ainda hai moito que 

aprender.  

 

P Que lembranzas tes do noso centro? 

R Sempre boas. Coa distancia do tempo, paréceme que foi un bo laboratorio (un pou-

co anómalo no entorno) para a miña curiosidade; ía a miúdo á biblioteca a remexer os 

libros, e había un profesorado e un ambiente moi progresista que definiu moitas das 

cousas nas que penso ainda hoxe. Tamén o pasei moi ben como rapaz, hai que dicilo!  

DESEÑOS DE PEPE BARRO 



 

 

Parte do noso alumnado acode ao instituto sen almorzar ou, toma a primeira comida do 

día de xeito deficiente: a enorme influencia da industria publicitaria fai que en moitas 

ocasións sexa moi azucrado. 
Por iso parece necesario abrir o abano de opcións máis saudables que lles axudará a 

enfrontar con enerxía estable e duradeira a longa xornada de clases que teñen por 

diante, rendendo nas mesmas e controlando o apetito. 

Ao longo do curso foron varios os cursos que iniciaron a xornada escolar cun 

almorzo saudable preparado no propio Centro. 

Continuaremos no novo ano educando en nutrición con este tipo de actividades que 
conxugan saúde, benestar e pracer. 



 

 

Baixo o eco dos versos de Florencio Delgado Gurriarán, o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas, o noso Centro promoveu toda unha serie de actividades que tiveron como protagonista a nosa cultura e a nosa lingua en 
moitos e variados 
eidos. 

A defensa a través do coñecemento do noso patrimonio (Felipe Senén, visita a Dombate, ao MELGA ou os enredos musicais de Emilio Lois), a importancia de conservar as especies arbóreas autóctonas (Nieves del Pilar Vidal González), a riqueza de coñecer os límites da Terra e do Universo (Íñigo de la Cuadra-Salcedo), o recoñecemento e respecto pola diversidade afectivo-sexual (Quérote+), o coñecemento de mulleres 
referentes no noso cine (Olga Osorio), a concienciación 
ante o abandono dos animais (Centro de Protección Animal de Zas), achegarse á creación fotográfica (Xurxo Lobato, Lois Cid ou Sol Mariño), 
poética (Dores 
Tembrás) e teatral 
(Invisibles de Redrum 
Teatro ou Pazos da 
Terra d´Os 
Quinquilláns). 

XVI 
Semana 
Cultural 

Contamos tamén cunhas necesarias recomendacións sobre hábitos saudables 

en materia de alimentación (Noa Vázquez) e imprescindibles valoracións sobre 

a saúde mental na adolescencia deteriorada e pouco tido en conta nestes dous 
anos de pandemia e que provocou un incremento significativo dos suicidios 

neste colectivo (Alberto Ramos da Unidade de Prevención do Suicidio C.S San 

José de A Coruña e Sara García da Unidade de Saúde Mental de Carballo) 

Finalmente, achegámonos ás tecnoloxías máis novidosas a través dos drons 
(Óscar Rey), ao deseño e á imprensión en 3D (Marta Diz) e da análise e 

reflexión sobre os xogos na rede (Adrián López) 

Pechamos as actividades desta nova edición cultural 

co concerto do grupo musical Arredores. 



 

 



 

 



 

 



 

 

As grandes potencias violan constantemente o dereito internacional, o mesmo que as 

máis pequenas cando poden conseguilo, normalmente baixo o paraguas dunha grande 

potencia protectora, como cando Israel se anexiona ilegalmente os Altos do Golán sirios 
e a Grande Xerusalén –consentido por Washington, autorizado por Donald Trump, que 

tamén autorizou a anexión ilegal do Sahara Occidental por parte de Marrocos. 

(...) 

As agresións das superpotencias non chegan ao Consello de Seguridade da ONU: as 
guerras de Estados Unidos en Indochina, a invasión de Irak por parte de Estados 

Unidos e Reino Unido ou a invasión de Ucraína por parte de Putin, por poñer tres 

exemplos de manual de "crimen internacional supremo" polo que os nazis foron 

colgados en Nuremberg. Máis exactamente, Estados Unidos é intocable. Os crímenes 
rusos polo menos reciben certa atención. 

(...) 

Ata practicamente o día da invasión rusa de Ucraína, moi posiblemente, o crimen 

podería haberse evitado (...) o seu principal obxectivo [de Putin] era "a desmilitarización 

e o estatus neutral de Ucraína". Eses obxectivos, dixo o Kremlin, "lograranse pase o 
que pase". 

Nun mundo racional, este comentario sería titular e os comentaristas estarían pedindo 

a Washington que aproveitara o que pode ser unha oportunidade para por fin á 

invasión antes de que se produza unha grande catástrofe que devastará a Ucraína e 

que pode incluso levar a unha guerra terminal se non se lle ofrece a Putin una vía de 
escape ao desastre que creou. En lugar disto, estamos escoitando os habituais 

pronunciamentos de "guerra-guerra", practicamente en todos os ámbitos. 

(...) 

Unha resposta racional á reiteración de Putin do seu "obxectivo principal" sería 
aceptalo (...) A racionalidade tamén implicaría facer isto sen as patéticas posturas 

sobre los dereitos soberanos polos que sentimos un desprezo absoluto –e que non se 

infrinxen máis do que se infrinxe a soberanía de México polo feito de que non poida 

unirse a una alianza militar con base en China e acoller manobras militares conxuntas 
México-China e armas ofensivas chinas dirixidas a Estados Unidos–. 

Todo isto é factible, mais presupón algo moi lonxano, un mundo racional, e ademais, 

un mundo no que Washington non se emocione co marabilloso regalo que lle acaba de 

facer Putin: unha Europa totalmente subordinada, sen tonterías sobre escapar do 
control do Amo.  

A mensaxe para nós é a mesma de sempre, e como sempre, simple e obvia: Debemos 

facer todos os esforzos posibles para crear un mundo sostible. 

NOAM CHOMSKY (Profesor emérito no Instituto Tecnolóxico de 

Massachusetts, é unha das figuras máis destacadas da lingüística del siglo XX. Tamén é 

coñecido polo seu activismo político e polas súas críticas á política exterior de Estados 

Unidos e doutros países) 



 

 

"COLLAGE" BASEADO NUN GRAVADO DE CARLOS MASIDE (LUCAS TRILLO, 1ºESO) 


