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ParaÍso ParaNós nace coa vontade de ser o voceiro do IES Nº 1 de 
Ordes: un medio de comunicación para todos e todas os membros 
da nosa comunidade educativa. Nace tamén coa vontade de ser un 
instrumento de dignificación e modernización da lingua e do país e, 
polo tanto, do centro e da súa comarca. 
  
Desexamos que sexa unha ferramenta útil e un punto de encontro 
para o diálogo. 
 
Por último só nos fica dar o noso agradecemento a todas e todos os 
que colaboran neste primeiro número e lanzar un convite para 
futuras colaboracións. 
 

ENDL do IES Nº 1 de Ordes 
Maio de 2008 
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ARTE E XEOMETRÍA 
A PROPORCIÓN ÁUREA 
 

Pero é imposible combinar dúas cousas sen unha terceira: é preciso que 
exista entre elas un vínculo que as una. Non hai mellor vínculo que o que 
fai de si mesmo e das cousas que une un todo único e idéntico. Agora ben, 
tal é a natureza da proporción… 

PLATÓN, Timeo

“O número de formas 
distintas de dividir unha 
figura é, naturalmente, 
infinito; pero, a sección 
áurea produce unha 

impresión de harmonía lineal, de equilibrio 
na desigualdade, máis agradable que 
calquera outra combinación.Tal era a 
opinión de Leonardo da Vinci e da maior 
parte de artistas e sabios do 
Renacemento. 

A sección áurea caeu despois no 
esquecemento por espazo de máis de 
dous séculos e foi o alemán Zeysing quen, 
arredor de 1850 volveu a descubrila e 
proclamou: “Para que un todo, dividido en 
partes desiguais, pareza fermoso dende o 
punto de vista da forma, debe haber entre 
a parte menor e a maior a mesma razón 
que entre a maior e o todo”. 

Chama a isto lei das proporcións e declara 
que se cumpre nas proporcións do corpo 
humano, das especies animais que se 
distinguen pola elegancia das súas formas, 
en certos templos gregos (particularmente 
o Partenón), en Botánica, e ata na Música. 

A división dun segmento AB, por un 

terceiro punto C situado entre A e B, da 
lugar a seis razóns posibles e diferentes:            
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Analizando as proporcións (igualdade entre 
as razóns) que podemos establecer, sendo 
a>b, só é factible a que corresponde a 
igualdade: 

a
ba

b
a

a
c

b
a +=→=  

 
Obtemos así a partición asimétrica máis 
directa, e máis en harmonía. 
 
Hai un único punto C entre A e B tal que as 
lonxitudes AC, CB e AB satisfagan a 
condición imposta e, por conseguinte, só 
existe un valor numérico correspondente á 
razón 

a
b

 

A igualdade 
a
b

=
a + b

a
 pode escribirse 

tamén a2 = b a + b( ), e así resólvese o 
problema tratado por Euclides, coñecido 
como “División dunha recta en media e 
extrema razón”, e pode enunciarse: 
 
“Dividir unha lonxitude en dúas partes 
desiguais de tal xeito que a razón entre a 
menor e a maior, sexa igual á razón entre 
esta última e a suma dás dúas (a lonxitude 
inicial ).” 
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O que podemos expresar da seguinte 
maneira:    
 

maiorsegmento
totalsegmento

menorsegmento
maiorsegmento =  

 
Ás construcións xeométricas son moi 
sinxelas, unha delas é: 
 
1º- Partindo da lonxitude total AB 
calculamos o punto C: Partindo da 
suma atopamos o segmento maior e o 

menor. 
 
Dado o 

segmento 
AB = c, 

tómase 
sobre B e 

perpendicular a AB, un segmento 

BD=
A B c
2 2

= ; únese A con D, e obtense 

DE=DB=
c
2

. Con A, como centro, 

descríbese o arco de círculo EC, e C é o 

punto buscado, tal que 
AC
C B

AB
AC

=  

 
2º- Partindo AC  construímos CB: 
Partindo do segmento maior atopamos 
o segmento menor e polo tanto a suma.  

Se o 
segmento 

dado é AC = 
a, 

constrúense 
b e c. 
 
Sobre AC 

debúxase o cadrado ACFG; trázase a recta 
OF que une F co punto medio O de AC, e 
con O como centro descríbese o arco de 
círculo FB. A lonxitude buscada b é o 
segmento CB (fig. 3). Para facer esta 
construción pódese aplicar, en xeral, a 
propiedade sintetizada na fórmula 
a
b

a b
a

=
+

  

 

Obtense así a proporción que Paccioli 
chama proportion divina; Kepler que é o 
primeiro que menciona o seu interese en 
Botánica e para o cal é “unha xoia preciosa 
: un dos tesouros da Xeometría”, chámaa 
tamén sección divina; Leonardo da Vinci 
dálle o nome de sección áurea, e de aquí 
a denominación de sección dourada, e a 
de número de ouro. 
 

Tamén Vitrubio, un dos 
grandes dentro da 
arquitectura fai mención 
da mesma do seguinte 
xeito: 
 
Dado un segmento AB, 
dise que está dividido en 
media e extrema razón, 
cando: "[...] se hai da 

parte pequena á parte grande a mesma 
relación que da grande o todo". 
 
A partir do Renacemento recibiu o nome 
de Divina Proporción.  
 
VALOR NUMÉRICO DO NÚMERO DE 
OURO  
 
Consideremos novamente a igualdade  
a
b

a b
a

=
+

  

 
dividindo por b os dous termos do segundo  
 

membro teríamos:    

b
a

b
b

b
a

b
a +

=  

 
Se consideremos a/b= x, chegariamos a 
seguinte expresión: 
                    

 11 2 +=⇒
+= xx
x

xx  ou o que é  

 
o mesmo    x2-x-1 = 0  
Resolvendo esta ecuación de segundo 

grao en x, ten como raíces:    x =
±1 5
2
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A raíz negativa, que ten como valor 
absoluto o inverso da raíz positiva, 
corresponde a unha posición de C, exterior 
ó segmento AB, e como non nos interesa 
polo de agora, tomamos como valor da 
razón buscada 
                                     
a
b

=
+

=
5 1
2

1 61803398875, ...  

 
que é un número alxébrico 
inconmensurable. Denomínase Número 
de Ouro     
 
 
 
 
 
Graficamente: Se o lado do cadrado vale 2 
unidades, está claro que o lado maior do 
rectángulo vale 1 máis a raíz de 5, polo 
que a proporción entre os lados é 1 máis a 
raíz de 5 todo elo dividido entre 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtemos así un rectángulo no que os 
lados están en proporción áurea. A partir 
deste rectángulo podemos construír outros 
semellantes.  

Unha propiedade importante dos 
rectángulos áureos é que cando se 
colocan dous iguais como indica a figura, a 
diagonal AB pasa polo vértice C. 

Isto pódelo facer co teu DNI, o que me di 
que ten a proporción áurea 

  
Algúns exemplos da Arte onde atoparás 
esta proporción son: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Á PROCURA DE ELEMENTOS 
XEOMÉTRICOS 

En todos os aspectos cotiás temos gran 
cantidade de elementos xeométricos, 
que estamos tan afeitos a ver que xa 
non nos decatamos deles. 
 



8 
 

Nas seguintes imaxe podes facer o 
seguinte: Recoñecer elementos 
xeométricos. 
 
Os pintores para xeometrizar, collen 
unha figura, e en cada paso van 
quedándose con so algúns elementos 
que sigan dando unha idea da figura da 
cal partiron 
 

 

 
Xeometrización de Van der Leck 

 
A xeometrización que se fai no mundo da 
moda vai en sentido inverso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No mundo da moda a xeometrización está 
máis presente do que podemos imaxinar e 
os grandes creadores emprégana como 
aspecto base para logo facer os deseños. 
En primeiro lugar parten de figuras 
xeométricas planas e logo van enchendo 
as mesmas ata chegar o que desexan. 
 

A gran Coco Chanel afirmaba que todo o 
que se pode deseñar na moda segue os 
seguintes patróns: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Outros exemplos: 
 fotografía, escultura, pintura, deseño   
 

 
Jowras: Esfera e caixas 
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Newman 
 

 
 

Xogadores de cartas- Doesburg 

                                                
Cafeteira de 
Rosi para 
Alessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podes atopar moitos outros exemplos da 
relación existente entre a ARTE e a 
XEOMETRIA. 
 
Outros aspectos cotiás da xeometría 
presentes na nosa vida son:  
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Hipatia de Alexandría foi, sen dubida, 
unha das primeiras mulleres na historia 
que contribuíu o desenrolo das 
matemáticas. Naceu en Alexandría, Exipto 
no ano 370 da nosa era e morreu nesa 
mesma cidade no 415.  

Da nai de Hipatia non se ten ningún 
rexistro pero sábese que seu pai, a quen ela 
adoraba, foi Teón de Alexandría, un ilustre 
filósofo e matemático desa época e que foi 
o mestre de Hipatia dende que ela era 
pequena. Realmente Teón era unha 
excepción e permitiu que a súa filla se 
convertera en astrónoma, filósofa e 
matemática, cousa que era sumamente 
inusual nun sistema no que as mulleres 
non tiñan dereito á educación e as súas 

vidas transcorrían nos espazos privados 
das súas casas, familias, amigas e "das 
tarefas femininas”.  

Teón quixo que Hipatia fora, dito nas súas 
propias palabras: "un ser humano perfecto" 
e por elo vixiou moi de cerca a educación 
da súa mente e do seu corpo. Contan os 
biógrafos de Hipatia que dende moi cedo 

dedicaba varias horas ó exercicio físico, 
despois tomaba uns baños que a relaxaban 
e permitíanlle concentrar a mente para 
dedicarse, o resto do día, o estudo das 
ciencias, a música e a filosofía. Ao parecer 
este rigoroso adestramento conseguiu o seu 
obxectivo pois o dicir de Sócrates 
Escolástico, historiador de Hipatia, 120 
anos despois da súa morte: "a beleza, 
intelixencia e talento desta gran muller 
foron lendarios, superou a seu pai en 
tódolos campos do saber, especialmente na 
observación dos astros". 

Hipatia dedicouse durante vinte anos, a 
investigar e ensinar Matemáticas, 
Xeometría, Astronomía, Lóxica, Filosofía e 
Mecánica no Museo, ocupaba a cátedra de 
Filosofía platónica por lo que os seus 
amigos e compañeiros chamábanlle "a 
filósofa". Ganou tal reputación que ó 
Museo asistían estudantes de Europa Asia 
e África a escoitar as súas ensinanzas sobre 
"a Aritmética de Diofanto" e a súa casa 
converteuse nun gran centro intelectual. 
Citando novamente a Sócrates Escolástico: 
"alcanzou un grao tal de cultura que 
superou con moito a tódolos filósofos 
contemporáneos. Herdeira da escola 
neoplatónica de Plotinio, explicaba tódalas 
ciencias filosóficas a quen o desexara. Por 
iso, quen desexaba pensar filosoficamente 
ía dende calquera lugar ata onde ela se 
encontraba... pero ademais de saber 
filosofía era tamén unha incansable 
traballadora das ciencias matemáticas" 

Hipatia converteuse nunha das mellores 
científicas e filósofas da súa época, erudita 
dun coñecemento que os cristiáns 
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identificaban co paganismo e que polo 
tanto perseguían. 

Os cristiáns queimaron e destruíron 
tódolos templos e centros gregos, 
perseguiron a tódolos académicos do 
Museo obrigándoos a converterse ó 
cristianismo se non querían morrer. 
Hipatia negouse; negouse a converterse ó 
cristianismo, negouse a renunciar ó 
coñecemento grego, á filosofía e á ciencia 
que aprendera e ensinara máis de vinte 
anos no Museo. Na coáresma, en marzo do 
415, acusada de conspirar contra o 
patriarca cristián de Alexandría, foi 
asasinada. Un grupo de cristiáns 
exacerbados atopárona no centro de 
Alexandría e, deixando falar a Sócrates 
Escolástico: "Arrancárona do seu carruaxe, 
deixárona totalmente espida; cortáronlle a 
pel e as carnes con caracois afiados, ata que 
o alento deixou o seu corpo..."  

Ó asasinar a Hipatia asasinaron a unha 
muller, a unha matemática e filósofa, la 
primeira na historia e a máis notable da súa 
época; pero non puideron asasinar o 
pensamento filosófico e matemático grego. 

 

Esta conversa foi escoitada na aula de segundo 
de auto un luns 29 de Febreiro de 2007. 
Participan na mesma un profesor, os alumnos, 
e outro, un tal Blas, que como Roque o de 
Miranda, debe ser invisible ou nunca estivo na 
clase. 
 

—Bos días a todos —di o profesor de 
seguridade o entrar na clase-, como vexo que 
non falta ninguén vamos comezar axiña. Pero 
antes, facer solo un comentario relacionado cun 
accidente de tráfico que vin esta fin de semana 
en Santiago. 
 
—¿Non sería o da Avenida de Lugo? —
pregunta Andrés—. Se foi ese tamén o vin eu. 
¡¡Miña nai , como quedaron os coches!! 
 
—E logo, ¿por que te acordaches? —comenta 
Daniel—. Non estarían conducidos por mozos 
coma nós!! 
 
—Pois si. Por iso e pola nosa sinatura 
acordeime. 
 
—Pero é de supoñer que ó condutor e os 
ocupantes non lles pasou nada —engade 
Gonzalo. 
 
—Paréceche pouco? —replícalle Papín— xa 
bastante terán con ter que arranxar os coches. 
 
—O principal e que non lle pasara nada a eles, 
pois recordo que xa falamos do tema e, non 
debe ser así como teñen que dobrar as 
carrozarías actuais?, —suxire Expósito. 
 
—Como di o refrán: “Xente nova e leña verde, 

todo é fume”. Seguro que ían picados!! —
exclama Serxio. 
 
—Pois logo salváronse desta por teren 
coches novos. Se fora con coches de ai uns 
anos, o mellor non o contaban –dixo Fontes. 
 
—Perooooo!! A que ven tanto misterio? —

di o tal Blas. 
 
—A ver, a ver, que o entenda eu —outra vez 
Blas. 
 
—Explícocho rapidamente —dille Carlos—. 
Mira se un ovo o tiramos dende certa altura e 
cae nunha superficie dura, escacha no 
momento.        
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—En cambio, —axúdalle Liñares— se o mesmo 
ovo, o tiramos da mesma altura, que acumule a 
mesma enerxía cinética, pero en vez de caer 
contra algo duro, cae enriba dun taco de 
plastilina branda, introdúcese na mesma e non 
rompe. 
 
—Sigo sen entender nada —susurra “o de 
sempre. 
 
—Non me digades que usan a tecnoloxía que 
se aplica dende sempre a fuselaxe dos avións! 
—ironiza Blas. 
 
—Pois si, —dille Moisés— a mesma e cos 
mesmos materiais. 
 
—Tampouco te pases, —contéstalle 
Busto—. Recorda que o material 
máis empregado na construción dos 
coches e o aceiro, por calidade, 
prezo e a que mellor se adapta para 
a súa construción. 
 
—É moi fácil, —axúdalle Oswaldo— 
o material que mellor se adaptaría 
sería o aluminio, pero polo seu 
prezo solo ves que este metal queda 
reservado para berlinas altas de 
gama, é dicir, para coches grandes e 
caros. 
 
—Aclaremos —di Manteiga— as 
pezas que compoñen a carrozaría 
troquélanse en perfís de distinta    
resistencia a serncomprimidos por 
deformación. 
 
—Logo estas únense ben por soldadura, ou por 
unións desmontables para configurar todo o 
ensamblado. 
 
—A carrozaría, -axúdalle Boga- de maneira que 
sexa máis feble nos extremos e máis ríxida na parte 
central. 
 
—De todas maneiras tampouco é o único 
material empregado —aclara Maroño— pois 
aletas e portóns xa se fan en moitos coches de 

plástico ou de fibra de vidro, e resisten o 
mesmo e non se oxidan coma o aceiro. 
 
—Xa van sendo horas de que te decates Blas—
dille Álvarez— máis claro non cho podemos 
explicar. 
 
—Vale xa!! —di o profesor— xa vexo que 
estades moi ao día, pero agora dediquémonos 
ao que nos toca. De todas maneiras recordade 
que o mellor accidente sería o que nunca 
ocorreu. 
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Xa chegou Xabarín, que eu xa o vin, fozando na 
area... do Paraíso! E é que aquí tamén pertencemos á 
xabaxeración, esa que medrou zampando bocatas de 
nocilla pegada á televisión vendo Dragon Ball, 
Arale, Doraemon (ten un peto máxico) ou 
Sailormoon, si, a nena de loiros chichos kilométricos 
con traxe de mariñeiriña. 

Pero temos que remontarnos ao 18 de abril de 1994, 
data en que os galeguiños e galeguiñas de todo o 
país espertamos cun porco bravo na tele. Era obra de 
Miguel Anxo Prado, probablemente o autor máis 
sobranceiro na historia da banda deseñada galega. 
Comezou coa pintura e a finais dos setenta iniciou o 
seu percorrido no mundo do cómic, participando en 
1979 na fundación do fanzine "Xofre". Colaborou 
en varias revistas ata publicar en 1985 o seu 
primeiro álbum en solitario: "Fragmentos da 
Enciclopedia Délfica", e máis tarde "Stratos", en 
1987. Colaborou con "El Jueves” facendo 
"Quotidiania Delirante" durante varios anos. E en 
1990 publicou o seu álbum mellor acollido, "Trazo 
de xiz", de relevancia internacional. Con todo, moi 
pouca da súa obra dispoñible en idiomas como 
castelán ou portugués pode conseguirse en galego, 
agás o álbum "Páxinas crepusculares", editado en 
1993 pola Deputación da Coruña. É de salientar o 
seu requirimento en 1998 pola factoría americana 
Dreamworks para deseñar os personaxes da serie de 
animación "Men in Black". Ese mesmo ano 
comezou a dirixir a revista sobre banda Consellería 
de Cultura e da que só saíu un número. Tamén  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desde 1998 dirixe o salón "Viñetas desde o 
Atlántico". En 2003 publicou conxuntamente con 
Neil Gaiman o libro colectivo "Noites eternas”. 
 
Este novo espazo do Xabarín Club supuxo toda 
unha novidade no panorama da programación 
infantil-xuvenil española. Era o primeiro proxecto 
destas series de animación de produción propia 
(coma “Os vixilantes do camiño”) e tamén 
estranxeira, a maioría xaponesas. Xa nos últimos 
tempos comezaron a introducirse producións 
estadounidenses (Rocky e Bullwinkle, Tom e Jerry, 
os Picapedra...) Sen dúbida, a serie estrela do club 
e de toda a nosa infancia foi (e é) Dragon Ball. Foi 
a TVG a primeira canle de España en emitila alá 
polo1989 aínda fóra do Xabarín. A esta serie de 
hoxe e sempre lle dedicamos un pequeno espazo. 
Dragon Ball correspóndese cun manga e cunha 
serie de anime creados por Akira Toriyama. O 
manga foi publicado na revista semanal Shōnen 
Jump entre o #51 de 1984 e o #25 de 1995 
editándose en 42 tomos individuais. En 2004 
volveuse publicar nunha colección de 34 volumes 
chamados Kanzenban, que incluían un final 
lixeiramente modificado e un artbook en cor. As 
artes marciais, a amizade e o afán de superación 
son as bases do argumento desta serie que 
incrementou espectacularmente o interese polo 
manga en todo o mundo. Porén, a violencia de 
moitos dos seus episodios fixo que, en Occidente, 
se tivese pedido moitas veces o cese de emisión e 
incluso a súa prohibición. Aínda así, ou se cadra 
por este motivo, o éxito da serie levouna a ter máis 
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de 500 capítulos en total e vinte películas, así 
como videoxogos e demais merchandising. 

Pensamos que este pequeno resumo das liñas 
temporais da serie poderán aclarar moito o seu 
argumento: A historia de Trunks e Célula amosa 
que neste Universo as liñas do tempo son 
inmutables, é dicir, que cambiando sucesos no 
pasado non suceden consecuencias no futuro, xa 
que ámbolos dous momentos pertencen a liñas 
temporais distintas. Segundo o publicado en 
Wikipedia, tendo en conta tan só a serie Dragon 
Ball Z e tomando como referencia a estes dous 
personaxes teriamos: 

 Liña 1:: Son Gokū morre por un ataque 
ó corazón e os androides matan a todos menos a 
Trunks, que viaxa ó pasado una vez para darlle a 
Son Gokū a súa menciña, e outra para impedir que 
os androides se liberen. Ao volver e despois de ter 
vivido a experiencia no pasado e facerse máis forte, 
logra derrotar aos androides, pero é asasinado por 
Célula, que viaxa ao pasado (á liña 3). 

      Liña 2:: Son Gokū morre e os androides 
matan a todos menos a Trunks, que viaxa ao pasado 
unha vez para darlle a Son Gokū a súa menciña, e 
outra para impedir que os androides se liberen. Ao 
volver, logra derrotar aos androides, e máis tarde a 
Célula.  

      Liña 3 (liña presente): Trunks chega do 
futuro e mata a Freezer. Dálle unha menciña a Son 
Gokū. Libérase o androide A-16. Célula (o da liña 1) 
absorbe aos outros dous androides e logra a 
perfección, convocando un torneo de artes marciais.  

As películas de Dragon Ball e Dragon Ball Z, salvo 
algunhas excepcións, non encaixan na trama da 
serie, así como a saga de Garlic Jr. e o Torneo do 
Outro Mundo. Ámbalas dúas non aparecen no 
manga orixinal de Toriyama. Tamén segundo 
Wikipedia, aceptando como válida a Teoría do 
Universo Paralelo base no Paradoxo do avó, isto é, 
supoñendo que hai infinitos universos paralelos 
habería polo menos 7 liñas temporais diferentes que 
explicarían as 3 series, 17 películas, 3 especiais de 
TV e o OVA, aínda que as viaxes no tempo de 

Célula e Trunks precisarían segundo algunhas 
opinións outras 2 ou 3 máis liñas temporais para ser 
explicadas. 

CURIOSIDADES 

A serie foi comprada nun principio por unha canle 
francesa que a distribuíu a toda Europa. Esta canle 
censurou moitas escenas debido ó carácter 
presuntamente violento ou erótico dalgunhas delas, 
coma por exemplo: 

• Mutenroshi pídelle a Bulma que lle amose 
as bragas, e esta levanta o vestido sen saber que 
non as levaba postas. Véselle o cu. Porén, esta 
escena non foi censurada de ningunha das dúas 
películas nas que se relata esta escena: A lenda do 
Dragón Shenlong e O Camiño cara o Máis forte.  

• Mutenroshi pídelle a Oolong (que se fai 
pasar por Bulma) que lle deixe ver os peitos, e este 
ofrécese a algo máis. Na tradución só lle pide "un 
bico". Tampouco se censurou na Lenda do Dragón 
Shenlong.  

• Bacterian e Krilin botan sendas flatulencias. 
A censura continuou en Dragon Ball Z. En 
España, a única canle que censurou os capítulos 
máis do que xa estaban foi Antena 3, chegando a 
casos nos que un capítulo pasaba a durar 13 
minutos (polos case 20 que duran normalmente). 
Este último caso deuse durante a emisión do 
capítulo 79, no que Freezer atravesa a Krilín. Pola 
súa parte, Canal Sur decidiu retirar a serie a 
metade de emisión.  

TRADUCIÓNS E DOBRAXE EN ESPAÑA 

Aínda que é certo que houbo bastantes protestas 
pola dobraxe española, foron moi poucos os lectores 
do manga que quedaron contentos coas traducións 
da serie, en gran parte polas incongruencias da 
tradución francesa. Algúns exemplos son: 

• Kame Hame Ha: traducida como Onda 
Cameamé, Kame Ame Ka, Onda Vital, Rayos 
Paralizantes, Luz infinita, etcétera.  

• Onda vital: baixo esta tradución agrúpanse 
ataques tan diversos coma Kame Hame Ha, Kaioh 
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Ken, Masenko, Big Bang Attack, Makankosappo, 
etcétera.  

• Son Gohan: traducido como Son Gohan, 
Son Goján, Gohan, Sógodan y Songoanda. Son 
Goten: traducido como Goten, Son Gotán, Gotén e 
Son Goten.  
  •     Saiyajin e Super Saiyajin: intercámbianse 
ámbolos dous conceptos, chamados segundo o 
momento guerreros del espacio, super guerreros 
del espacio, super guerreros, etcétera. Aínda que se  

usaron principalmente as palabras "Super 
Saiyan"  
 •     Kakarotto: o verdadeiro nome de Son Gokū 
era traducido como Cácalot, Cágalot, Ka-arotto, 
Kákarot, ou simplemente Goku ou Son Gokū.  

   •      Kaioh Sama: Kaioh, Kaito ou Caíto son 
algúns dos seus nomes.  

En 2005, un estudo da Universidade de Valladolid 
comparou esta serie con David o Gnomo. Segundo a 
investigación, "mentres os participantes non 
tiveron ningunha dificultade para sinalar as 
motivacións dos personaxes de David o gnomo, e 
onde e en que momento da historia se atopaban, eran 
incapaces de situar correctamente aos seus 
homólogos de Bóla de dragón e de explicar as súas 
accións e intencións”; e segundo dixo un dos 
responsables do estudo, Jesús Bermejo, isto pode 
contribuír a que o neno entenda a vida coma un 
collage. O estudo foi realizado con 500 nenos, 
descoñécese de que idades. Aos responsables deste 
estudo hai que informarlles de que Dragon Ball é 
unha serie xuvenil non comparable a series infantís 
coma David o Gnomo. En outubro de 2002, preto de 
Tarapoto (Perú), 2 adolescentes chamados Edil 
Castillo e Christian Vílchez foron posuídos polos 
espíritos de Son Gokú e Vexeta tras invocalos 
mediante unha ouija, ou iso dixo o seu pastor 
evanxélico e ex-chamán Herber Vélez de Villa. Este 
relixioso atribúese o feito de ter expulsado aos 
malignos espíritos dos corpos dos adolescentes, 
aínda que algunha xente pensa que o pastor lles deu 
alucinóxenos aos mozos para que levantasen estes 
testemuños; incluso unha minoría pensa que o 
pastor debería ser encarcerado por fraude.    

 

SUPOSTAS CONTINUACIÓNS 

Ó rematar Dragon Ball, comezaron a circular por 
Internet vídeos que Dragon Ball GT, chamada 
DragonBall AF. En realidade era un fanart 
debuxado cun estilo similar aos debuxos de Akira 
Toriyama e cunha excelente calidade. Nel 
amosábanse cousas tan raras coma Gokú Super 
Saiyajin 5, Broly Super Saiyajin 4, ou a fusión de 
Piccolo con Vegeta: Picceta, tamén a fusión de 
Trunks e Vegeta: Vegetunks, e incluso tamén estaba 
Gohan Super Saiyajin 4, Pan Super Saiyajin e 
Vegeta Super Saiyajin 3 e 5.  
 
E que me dicides de Arale? Esa nena robot de cabelo 
lila creada polo doutor Slump que se dedicaba a 
fozar naquelas bostiñas rosadas cun carabullo...  
 
Nin que dicir teñen os gorxeos que botabamos cos 
videoclips musicais de grupos coma Siniestro Total, 
Herdeiros da Crus (íscalle lura, mai fren), Nación 
Reixa, Os Diplomáticos de Monte Alto, Aerolineas 
Federales, The Killer Barbies, Uxía, O Caimán do 
Río Tea, Kussondulola..., e tamén outros grupos 
portugueses, brasileiros e africanos. O valor destes 
vídeos é inmenso, pois ata ese momento na 
televisión deste país non se ofertaran vídeos-karaoke 
cos que os nenos puidesen seguir as letras das súas 
cancións.  
 
O certo é que o alcance do Xabarín traspasou 
fronteiras, tanto que chegou a ter socios en todas as 
comunidades de España, ao longo de Europa e 
mesmo en América e en África. En total chegou a 
contar cuns 100.000 soci@s, aínda que a partir de 
1999 diminuíron debido á progresiva decadencia da 
estética e contidos do programa. Aquí morreu a 
Xabaxeración e a idade dourada dos porcos bravos.  
 
Pero quédannos as lembranzas e os premios de 
institucións galegas e internacionais: Premio 
Galicia de Comunicación (1994); AGAPI ao mellor 
programa de TV (1996); Premio Ourense á mellor 
iniciativa a prol da BD galega (1997); Premio TV 
Joven (París, 1998, avalado polo Centre de 
Recherche Scientifique e o Conseil Internationale du 
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Xabarín: s.m.|SEM. ‘mamífero salvaxe 
semellante ao porco do xénero Sus de corpo 
cuberto de sedas grosas e cairos moi 
desenvolvidos’ |NORM. Variante dialectal 
minoritaria, que foi levada á literatura por 
algúns escritores e popularizada a través do 
nome dunha coñecida colección literaria xuvenil 
e dun famoso programa da TVG para nenos. 
A variante máis común nas falas dialectais 
sancionada como normativa no Dicionario da 
Academia é xabaril. Son aínda máis comúns e 
populares as formas porco bravo e cocho bravo. 
|C.F. O port. javali e o cast. jabalí, como o 
galego xabaril e xabarín, derivan do árabe 
gabalǐ ‘montés, do monte’. O cat. porc senglar, 
fr. sanglier e it. cingriale derivan de PORCUS 
SINGULAR. |E.G. “Entre os acivros viu as 
pegadas do xabaril no chan” (mellor ca 
“xabarín”). 
(Do Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades 

de Lingua Galega)

Cinema et de la TV da UNESCO). Ademais de toda 
a súa contribución á normalización da nosa lingua. 
Tal é o caso de series coma Shin Chan, que abriu coa 
súa dobraxe todo un abano de novas expresións 
descoñecidas para algúns de nós, a pesar de toda a 
polémica suscitada polos seus contidos, máis ben 
dirixidos a un público adulto. O Xabarín tamén 
saíu da televisión para vir visitar as vilas galegas 
nas famosas Xabaxiras: A bailar con Xabarín 
(Verán ’95 e Nadal ’95) e a Xabaxira 1998. Tamén 
nos amenizou o Correlingua do ano pasado nas vilas 
e cidades máis importantes de Galicia (aínda que 
facendo playback). Pararelo a isto levouse a cabo a 
edición de 6 CDs: A cantar con Xabarín vols. 1, 2, 
3, 4 e 5 e “Os Vixilantes do Camiño” (o noso é 
cousa nosa, o noso é cousa nosa). 
 
Outros personaxes salientables do Xabarín Club 
foron o doutor TNT, as mans de “Manda truco”, 
Sanote, Beakman e os seus pingüíns, Hatori o 
ninja..., e os amiguiños de Xabarín: Uxía, Xonxa ou 
Carolo. 

A verdade é que tivemos moita sorte, porque 
noutros puntos de España tiñan que aturar polas 
mañás a unha loura que semellaba non ter asumido 
a fin da súa infancia... En fin... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vai sendo hora   de     ir  para  a  casa, carolo  
en mates, 

a ver  quen lle  conta,  un 
dous en historia !, esta 

historia aos meus pais, 
que chungo é deixar                          

        unha  panda tan 
GUAI…
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Día 8 de marzo ( xoves ) 
 
Saímos de Ordes sobre as 11:30 da mañá 
despois de acomodar no autobús unha 
cantidade de equipaxe que parecería 
suficiente para estar fóra dúas semanas. 

 
Pouco despois de deixar terras galegas 
comezamos a ver as primeiras cegoñas que 
serían xa unha constante ó longo de toda a 
viaxe. 

 
As mochilas ían repletas de comida e de 
ganas de pasalo ben. 
 
Atrás quedan por uns días o instituto, as 
clases, os exames, as notas... 
 

Facemos unha breve parada para comer ó 
aire libre. A temperatura é agradable e 
brilla o sol. Parece que os augurios son bos, 
a choiva quedou atrás. 
 
Seguimos o noso camiño pola Vía da Prata. 
Para aliviar a monotonía da paisaxe, 
Manuel elixe para distraernos O Labirinto 
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do Fauno (boa película, aínda que por 
momentos moi dura). Fóra case botamos de 
menos unha curva de vez en cando. 
 
Chegamos ó noso hotel na cidade de 
Trujillo ( provincia de Cáceres ) arredor das 
20:30 horas. Reparto de habitacións, cea e 
retirada. 
 
Como é a primeira noite fóra hai un trasego 
continuo de xente entre os diferentes 
cuartos, óense risas e contos ata moi 
entrada a madrugada. Dórmese pouco. 
 
Día 9 de marzo ( venres ) 
 
Ás 8:30 todos listos para almorzar. Hai 
caras de sono. Ás 9:00 subimos ó autobús 
con destino á cidade de Mérida (a antiga 
Emérita Augusta, fundada polos romanos 
no ano 25 a. C. ). Vai unha mañá 
espléndida. A devesa estremeña está 
incriblemente verde, destacando nela a cor 
escura da cortiza das sobreiras.  
 
Chegamos a Mérida arredor das 10:15 
horas; alí agárdanos unha guía turística 
local para facer unha visita de 3 horas pola 
cidade. Non é precisamente un bo exemplo 
da amabilidade das xentes estremeñas pero 
cumpre co seu cometido. 
 
A primeira parte da visita consiste nunha 
panorámica en autobús percorrendo os 
puntos máis afastados da cidade: circo 
romano, os restos de acuedutos de 
diferentes épocas, a ponte romana sobre o 
Guadiana, a ponte moderna de Santiago 
Calatrava, a sede das institucións políticas 
da Xunta de Estremadura. 
 
Na segunda parte do percorrido, xa a pé, 
dirixímonos ó Museo Nacional de Arte 

Romana, obra de Rafael Moneo, verdadeira 
xoia arquitectónica que sintoniza 
perfectamente coas obras artísticas que 
alberga. 
 
Visitamos as salas máis destacadas 
atendendo ás explicacións da guía e, por 
suposto, sacando as primeiras fotos. 
Lamentablemente non dispoñemos de todo 
o tempo que nos gustaría para poder 
examinar con calma todas as plantas do 
museo, pois agárdanos moi cerca o 
anfiteatro e o teatro romano.  
 
Sentados nas gradas do teatro podemos 
imaxinarnos como se divertían os 
habitantes desta afastada provincia do 
Imperio. 
 
Remata a visita a Mérida. Tras unha 
sondaxe rápida de opinións, o acordo é 
unánime: realmente valía a pena. 
Volvemos ó autobús. 
 
A seguinte etapa da viaxe será a Vila e o 
Real Mosteiro de Guadalupe, pero antes 
hai que repoñer forzas. 
 
Facemos unha parada en ruta para comer: 
outra vez bocadillos!. 
 
Sobre as 16:30 horas chegamos a 
Guadalupe, pequena vila fundada a 
mediados do século XIV en torno ó 
mosteiro. 
 
Para entrar ó mosteiro hai que pasar por 
taquilla (aquí non hai descontos por grupo, 
nin por carné xove, nin por estudantes, nin 
por nada, a pagar! ). 
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A visita inclúe diferentes dependencias do 
mosteiro: claustro mudéxar, sala capitular, 
museo de bordados (vestiduras relixiosas e 
panos de altar de diferentes épocas, 
bordadas polos propios monxes), museo de 
libros miniados, onde destacan os libros de 
música (todos a facerlle preguntas a Ana!), 
museo de pinturas e esculturas (obras de El 
Greco, Zurbarán e ata un Goya). 
Interesantísima discusión entre os alumnos 
sobre a autenticidade dun Cristo atribuído 
a Miguel Ángel. 
 
Somos sempre os últimos en abandonar as 
salas, esa é a mellor proba do interese que 
amosan os nosos alumnos. 
 
Chegamos á Sancristía, segundo din a máis 
fermosa de toda España, famosa polos 
lenzos de Zurbarán, entre os que destaca a 
Apoteose de San Xerome. Ata hai unha 
lámpada orixinal dun dos barcos turcos 
que participou na batalla de Lepanto. 
 
Visitamos despois o relicario e cámara do 
tesouro. O asombro é maiúsculo, resulta 
abrumadora a cantidade de riquezas 

almacenada alí (prata, ouro, diamantes, 
pedras preciosas, etc.). 
 
Ante esta visión moitos pensamos que o 
mundo está moi mal repartido e que a 
Igrexa non é precisamente un exemplo de 
austeridade. 
 
Finalmente pasamos ó templo onde se 
venera a imaxe da Virxe de Guadalupe, 
patroa de Estremadura. 
 
Temos logo un pouco de tempo libre para 
recorrer as rúas da vila, facer algunha 
compra de produtos típicos ou tomar algo 
nunha terraza. 
 
Tamén hai quen aproveita para ligar cos 
mozos da vila. 
 
No camiño de volta a Trujillo, Laura, a 
nosa animadora particular, organiza un 
concurso de cancións. O condutor actúa 
como xuíz imparcial. Resultado final: 
empate técnico, creo. 
 
Chegamos ó hotel sobre as 21:00 horas, 
ceamos e logo imos coñecer a marcha 
nocturna de Trujillo, é só un dicir! Nada 
que se poida comparar a Ordes un sábado 
pola noite. Retirámonos cedo.  
 
Esa noite tamén se dorme pouco. 
 
Día 10 de marzo ( sábado ) 
 
Ás 9:00 estamos listos para almorzar e ás 
9:30 (cunha puntualidade case británica) 
saímos en autobús cara o Parque Natural 
de Monfragüe (a uns 40 km de Trujillo), un 
dos exemplos máis representativos de 
bosque e matogueira mediterránea. 
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Imos preparados para camiñar unhas 
horas: calzado cómodo, bastón, auga, 
crema solar, gafas de sol... 
De tódolos posibles roteiros que atravesan 
o parque eliximos un dos máis atractivos: a 
subida ó castelo de Monfragüe. 
 
Comezamos a subida na Fonte do Francés 
por un camiño estreito rodeado de uces de 
máis dous metros, mirtos, sobreiras, 
érbedos...

 
Nos primeiros tramos o desnivel é 
importante, despois pouco a pouco vaise 
suavizando. 
 
Nin os lexionarios romanos subirían 
mellor! A medida que ascendemos a 
vexetación que nos rodea é menos espesa e 
podemos contemplar o voo maxestoso dos 
voitres negros e leonados, moi abundantes 
nesta zona. 
 
Por fin chegamos ó castelo de orixe árabe 
(S. XIII). Dende alí podemos gozar das 
mellores panorámicas que hai do parque. 
Sentamos a descansar na cima da torre do 
castelo, tomamos o sol, facemos fotos, 
repoñemos forzas e volta a andar!. 

Baixamos pola outra ladeira da montaña 
entre olivas silvestres, aciñeiras, lavanda, 
etc. 
Facemos un alto na zona chamada Salto do 
Xitano onde está a Peña Falcón, lugar de 
avistamento de aves en perigo de extinción 
(cegoña negra, aguia imperial, bufo real, 
etc.). 
 
Regresamos ata o punto de partida pola 
senda que discorre entre a estrada e o 
embalse. 
Percorrido total: 11 km. 
 
Ás 13:45 subimos ó autobús para dirixirnos 
a Cáceres. Cando chegamos o ambiente 
está moi animado. Nótase que é sábado. 
Temos tempo libre para comer. Non 
conseguimos probar pratos típicos de 
Estremadura. 
 
Á hora acordada partimos todos da Praza 
Maior para iniciar a visita ó casco histórico 
da cidade, declarado patrimonio da 
Humanidade no ano 1986. 
 
Facemos un alto na concatedral de Santa 
María a Maior, admiramos os magníficos 
pazos esparexidos por toda a cidade, 
especialmente o pazo das Veletas, que 
alberga o Museo de Cáceres e , baixo o seu 
patio, un alxibe ou cisterna de auga de 
época árabe ( S. XI, XII ). 
 
Un dos gardas do museo pola súa conta e 
risco decide explicarnos o significado 
dunha das estelas funerarias expostas: 
segundo el o que alí está representado é un 
extraesterrestre!! O que nos faltaba, un 
expediente X. Tomamos a cousa con 
humor. 
Na volta cara a Praza Maior entramos na 
Torre del Bujaco e dende a súa terraza 
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contemplamos unha excelente vista da 
cidade cos tellados de igrexas e pazos 
repletos de niños de cegoñas. Está a punto 
de poñerse o sol. 
 
Tempo libre para deambular 
tranquilamente polas rúas. Sobre as 20:15 
volvemos ó autobús para dirixirnos ó hotel. 
Ás nove, a cea. Nótase que o día foi moi 
longo; todos estamos cansos, mellor dito, 
case todos. Hai catro ousadas que deciden 
facer un segundo intento (falido) de 
coñecer a movida nocturna de Trujillo. 

 
Mentres agardamos por elas Ana e mais eu 
intentamos descifrar os segredos da 
heráldica a unha da madrugada na Praza 
Maior de Trujillo. 
A aventura remata no Biscoito de Abaixo 
as dúas da mañá en busca dun taxi para 
poder regresar ó hotel. 
 
Día 11 de marzo ( domingo ) 
 
Ás 9:00, almorzo; 9:30 baixamos as 
equipaxes para o autobús e despedímonos 
do noso hotel. Antes de emprender camiño 
de volta cara Galicia, visitamos a cidade de 
Trujillo; por fin a vemos de día. 
Admiramos os edificios que se asoman a 
súa espléndida Praza Maior presidida pola 
estatua dun dos seus fillos máis ilustres: 

Francisco de Pizarro, o conquistador de 
Perú ( por certo, o noso hotel chamábase 
Hotel Perú ). 
 
Subimos despois cara o castelo, en grande 
parte fortificación musulmá de época 
califal (S. X). Buscamos afanosamente un 
habitante moi especial da cidade: o 
cernícalo primilla, un pequeno falcón 
mundialmente ameazado e que vive nos 
tellados do casco histórico de Trujillo. Non 
temos sorte. 
 
Rematamos a nosa estancia na cidade 
visitando a casa museo de Pizarro. 
Cando estamos a punto de subir ó autobús 
aparece para despedirnos un cernícalo 
primilla que pasa voando baixo sobre as 
nosas cabezas. 
 
Sobre as 12:00 horas iniciamos a viaxe de 
regreso. 
 
Facemos unha parada no pobo de 
Candelario ( xa na provincia de Salamanca) 
coñecido pola súa arquitectura tradicional 
e a calidade dos seus embutidos. 
 
Vemos a neve ó lonxe nas montañas da 
Serra de Francia que rodean o pobo. 
Para comer, outra vez bocadillo pero de 
xamón, rico, rico! Como diría Arguiñano. 
 
Quédannos unhas horas de autobús ata o 
noso destino, amenizadas en parte pola 
frauta de Jessica e Adriana e tamén pola 
selección de películas de Manuel: Bandidas 
( para fans de Penélope Cruz ) e A vida de 
Brian ( a mellor comedia “de romanos” ). 
 
Ás 22:00 horas chegamos a Ordes, segundo 
o horario previsto. Final da viaxe. 
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A EXCURSIÓN PARA 
ÁLVARO 

 
Presentábaseme unha excursión un tanto 
atípica; apenas si se intuía o ambiente 
festivo que acostuma ir da man deste tipo 
de eventos, e isto viña dado en boa medida 
porque desta volta non me acompaña o 
meu séquito de inseparables amigos, xa 
que a excursión estaba destinada ós 
"artistas" ( como diría un personaxe ben 
coñecido por todos ) ou o que é o mesmo, 
ós "estudantes" ( e ós que non chegamos a 
tanto ) de Historia da Arte. Unha vez 
camiño de terras estremeñas ( si, porque 
alá iamos... ) todo se foi animando, grazas 
en gran medida a que darlle uso, ou no seu 
defecto a inventar xogos do mais 
variopinto... e así, atravesando os pálidos 
campos de Castela, paradoxalmente, todo 
foi collendo color... confirmouse iso de que 
as rapazas, que parece que a maioría non 
escachou nunca un prato, non son tan 
formaliñas como semellan... deixemos aí o 
conto... 
 
O momento álxido da saída produciríase 
coa visita ó teatro e anfiteatro romanos de 
Mérida,de sublime beleza, e se ben ese era 
eixo entorno ó cal xiraba a excursión, 
sorprendeume gratamente a cantidade de 
patrimonio que non conta con demasiada 
sona, pero que brilla por abundancia en 
cidades coma Cáceres e noutros 
emprazamentos mais modestos, coma o 
propio Trujillo ( cidade natal de Hernán 
Cortés, na cal estabamos hospedados ) ou 
Guadalupe, no que se atopa o mosteiro do 
mesmo nome, digno de visitar, e que conta 
entre os seus tesouros obras de Goya, 
Rubens, Zurbarán... 

 
O roteiro ó recentemente declarado Parque 
Nacional de Monfrague ===== NON ME 
DEIXA POÑER DIERESIS=====,outro 
lugar susceptible de visita, ocupou outra 
mañá; logo de percorrer uns cantos kms. 
polas sendas do mesmo chegamos ó 
miradoiro, o punto mais elevado do 
Parque; quédome co momento de atravesar 
a escura e angosta escaleira,non por ese 
feito claro está, senón polo forte contraste 
experimentado, coma o do visitante que 
chega por primeira vez ó Obradoiro, logo 
de vagar mais ou menos atinadamente por 
estreitas rúas, e se atopa de cheo coa 
magnificencia da Catedral. Desta volta non 
era a sacra sede, senón as imperiosas vistas 
do Parque, mais non importaba. 
 
Só me queda dar as graCIas ós profesores 
(non por facer a pelota, que ademais 
ningún me dá clase) senón porque 
cumpriron co seu "deber" sen se inmisciren 
"nos nosos" (propios da adolescencia) e 
tamén como non ós compañeiros 
(compañeiro e compañeiras 
concretamente), que me fixeron sentir en 
Estremadura coma na casa. 
 
PD: Desculpádeme!!! faltábame a mítica 
frase que se debe incluír neste tipo de 
artigos, e que só lle atopan significado 
aqueles que foron á excursión... Que ricos 
estaban os bolos do hotel!! 
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“Estás a monte!”, “pareces do monte!”, “es 
coma o toxo!”, son lindezas habituais e 
pouco agradecidas con quen foron, ata hai 
ben pouco, fontes de riqueza para Galicia, 
cando riqueza era ter que comer e pouco 
máis.    
 
Monte e toxo. Toxo e monte. E que nos 
están a dar? Calorciño e fume, 
precisamente no verán, cando menos se 
necesitan e máis molestan. Así están 
pasado inmediato e presente. Malparados 
saen , por iso é obrigado reflexionar e facer 
acto de xustiza. E nada mellor que comezar 
lembrando o que ó monte lle debemos 
(ollo: o verbo está en presente e en primeira 
persoa do plural): 
 
- Cereais: polo procedemento das 
rozas cultivábanse centeo e trigo – en 
tempos tódalas leiras eran poucas e, por 
suposto, non estaban cubertas de silveiras 
- Pasto para vacas, cabras, ovellas e 
cabalos – o penso non se empregaba, por 
iso os animais non toleaban 
- Leña como fonte de lus e calor – 
primeiro foron as lareiras e as cociñas de 
ferro, despois chegaron butano e 
electricidade 
- Madeira – aluminio e plásticos son 
materiais propios da modernidade 
- Pinas para prender o lume – máis 
baratas e ecolóxicas que as pastillas das 
tendas 
- Fieita – aínda hai xente á que o 
soplete para chamuscar o porco non lle 
chista nada 
- Caza – agora deporte, antes 
necesidade 

- Castañas, alimento para xente e 
gando – polas patacas e o millo houbo que 
ir a América.  
- Plantas medicinais – para ir ó 
médico xa logo había que estar morrendo, 
e cobraban 
- Plantas aromáticas – non tiñan 
dosificador e non había que enchufalas 
- Plantas ornamentais - nunca vistes 
uces a vender en testiños?, e pólas de 
eucaliptos coma se fosen ramos? 
- Mel – cousas ricas e doces sempre as 
houbo. Hai que engadir amorodos, 
arandos, framboesas, amoras, abelás, 
morotes … 
- Cogomelos – isto xa é outra cousa e 
é que aquí pagárona xustos por pecadores. 
Rebentabois, peido de lobo, carallo do 
demo, pan de cóbrega ou cagarría son 
nomes como para quitarlle a fame a 
calquera 
- Pedra para facer casas, alpendres, 
hórreos, cruceiros, valados… - ata ós 
penedos se lles poñía nome 
- Salón recreativo – indios e vaqueiros 
facían cabanas e disputaban amplos 
territorios 
- Aula de educación ambiental – 
aínda que cos tiracroios algo animaliños si 
que eramos, todo hai que dicilo 
 
E o toxo, protagonista principal: 
 
• Entraba nas cortes como estrume e 
saía como esterco, excelente abono 
• O novo e tenro servía de alimento 
para o gando 
• E o vello como combustible 
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• Botábase nos camiños para que 
xente, carros e animais non quedaran 
espetados na lama 
• Poñíase nas cercas para afastar os 
animais 
• Engadíase nos regos das leiras para 
facer a terra máis esponxosa 
• Como boa leguminosa (xestas, fabas 
e chícharos tamén o son) teñen nas raíces 
uns vultiños – nódulos- onde se atopan 
unhas bacterias capaces de fixar o 
nitróxeno do aire fertilizando deste xeito o 
solo 
 
A xente percorría kilómetros para ir a por 
toxo e as sementes recollíanse, 
seleccionando a poder ser as dos mellores 
exemplares, para garantir que non se 
esgotara. Houbo quen propuxo as 
chorimas símbolo na bandeira de Galicia – 
e aquí, por respecto, non se poñen letras 
deitadas 
 
Non sei se quedará algunha dúbida. 
Despois do acontecido o pasado verán 
poida que sexa hora de que o monte 
recupere a súa importancia e as súas 
funcións. Expresións dignificadoras tamén 
as hai: duro coma o buxo, forte coma un 
carballo, doce coma o mel … 
 
 
ACTIVIDADE (ou cres que te ías librar 
dos deberes): 
Sitúa no tempo e dálle explicación ós 
seguintes feitos: 
 
- os veciños curan do monte, o monte 
é dos veciños, os veciños precisan do 
monte 
- a garda civil vai petar nas portas 
para que os veciños vaian apagar o lume, 
os veciños fan que non oen, o monte non é 
dos veciños 

- os veciños miran como arde o 
monte, o monte volve ser dos veciños, os 
veciños xa non precisan o monte 
- os veciños apagan o lume porque 
detrás do monte van as casas 
 
 
 
B.S.O.: escóitese “Vimos do monte” de 
Apanda Rapaz, por se a vergoña quere 
xogarcha. Está nos CD´s do Xabarín Club, 
onde se recollen parte das mellores 
cancións feitas en Galicia desde tempos de 
Andrés do Barro, e que se deixen de 
ghaitas. 
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Na actualidade temos a posibilidade en Galicia 
de coñecer de preto a obra de artistas de 
primeira liña no panorama nacional e 
internacional, cando ata fai pouco os galegos 
tiñamos que viaxar a cidades como Barcelona e 
Madrid para poder gozar desto.  
 
Son moitos os espazos de arte cos que 
contamos nos últimos anos en Galicia. Xunto 
coas entidades privadas que están investindo 
en arte como son Caixa Nova, Caixa Galicia e 
Unión FENOSA e que reúnen nas súas salas 
importantes exposicións, dispoñemos ademais 
de centros oficiais como CGAC de Santiago e o 
MARCO de Vigo, así como as fundacións de 
Laxeiro, Seoane e Granell. Nestes centros 
organízanse periodicamente actividades 
artísticas. Hai que mencionar as numerosas 
galerías privadas, moitas delas abertas hai 
pouco tempo. É especialmente rechamante o 
caso de Compostela, cidade que conta con máis 
de dez galerías. Destas habería que citar 
aquelas que están presentes en feiras de arte 
internacionais como son as de ARCO en 
Madrid ou a de Chicago. Tal é ou caso dá 
galería Trinta, unha dás históricas en Galicia 
polo lanzamento de importantes nomes, e que 
hoxe destaca pola súa aposta innovadora. O 
outro caso e ou dá galería SCQ que se decanta 
por artistas xa consagrados no panorama 
nacional e internacional. Nesta última pódese 
ver obra de Broto, Leopoldo Novoa, P. 
Calapez, Lamazares, Leiro, Ántón Patiño, 
Menchu de Broto, Leopoldo Novoa, P. 
Calapez, Lamazares, Leiro, Antón Patiño, 
Menchu Lamas... e na actualidade Susana 
Solano. Ademais das citadas existen outras que 
acollen novos artistas, principalmente galegos 
pero tamén foráneos. É o caso de Espacio 48, 
que reúne obra de Xurxo Martiño, Vicente 
Prego, e que fai promoción de artistas como 

Mauro Trastoy e Santi Jiménez. A galería José 
Lorenzo ofrece nos seus locais obra de 
históricos galegos como Seoane, Laxeiro, 
Lugrís xunto con grandes nomes actuais como 
Genovés, J. Castillo e nestes días Menchu Gal, 
ademais de expoñer pezas dos novos valores. 
Outros espazos son a galería C5 con 
importante obra gráfica, a galería Paloma 
Pintos, Sol Bartolomé, DF, que se nos presenta 
como un ámbito alternativo. Complétase esta 
paisaxe artística con outras ofertas curiosas 
como son as dá galería Auriol, a tenda JVC e a 
apertura da sala-tenda-aula Petronio coa axuda 
do fondo europeo EQUAL.  
 
Fora de Santiago podemos mencionar na 
Coruña a galería Ana Vilaseco que expón obra 
dá Malborouhg, Genovés e Leiro, e a galería 
Atlántica que reúne unha mostra interesante de 
Viola. En Vigo destacan AD HOC e a galería 
Bacelos, presentes ámbalas dúas na pasada 
feira de ARCO. En Ourense sobresae a galería 
Marisa Marimón e en Lugo, Clérigos.  
Pódemos afirmar que a arte en Galicia parece 
vivir un bo momento e que se está a fomentar o 
colecciónesmo público e privado. 
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A historia do noso pobo, e a da nosa lingua contada 

nun folio, os porqué, as posíbeis hipóteses,e as 
posíbeis solucións, dende o MEU punto de vista, un 

rapaz de 1º de Bach. DESCONFORME 
 
A nosa lingua está en perigo e nosoutros estamos 
humillados, todo por feitos históricos e pola nosa 
culpa. Podemos decatarnos en calquera lugar de 
Galiza, incluso na nosa propia vila, se nos paramos a 
escoitar aos raparig@s darémonos conta que falan 
nunha lingua que para min, NON é nosa: o castelán. 
O porqué: porque súas nais e seus pais deciden 
ensinarlles castelán xa que cren que así as súas fillas 
e fillos terán máis facilidades a optaren a un futuro 
mellor; pero que pensamos?!!!, FRANCO 
MORREU!, o galego está permitido, é unha lingua 
máis entre moitas, pola que TEMOS que movernos e 
defendela. Pero non só a nosa lingua sofre unha 
gran humillación pola nosa parte, nós tamén 
estamos “malmirados” por parte dos españois. 
Penso que toda a nosa desgraza comeza no s. XIII, 

aínda que xa nos marcara 
bastante a separación dos 
nosos irmáns de debaixo do 
Miño no s. VI, xa que @s 
portugueses/as terán un 
reino independente cunha 
lingua propia e normalizada; 
pero volvendo a Galiza 

atopámonos no s. XIII con Fernando III o Santo, o 
cal se converte en rei de Castela, Galiza en León. E 
será nese momento no que quedemos unidos coa 
coroa de Castela. Posteriormente, o seu fillo Afonso 
X escribe as Cantigas de Sta. María, a patroa de 
Sevilla. Xa no s. XV os RR.CC. emprenden a política 
de “Doma y castración del Reino de Galicia”, o que 
supuxo que os nobres galegos se tiveran que 
desprazar a Castela, afastándose da súa terra, 
mentres no seu lugar nos mandan un fato de nobres 
casteláns que non lles importa NADA Galiza, e que 
poñen “de moda” o castelán entre as clases altas. 
Desde entón, o imperialismo español comezou a 
entrar na nosa cultura e na nosa lingua, borrando 
moitos trazos característicos da nosa cultura, fala, 
literatura..., xa que dende o século XII ata que 
Rosalía publica Cantares Gallegos, o galego vive un 
longo sono. E aquí vén outro porqué, non nos sería 
mellor seguir cos da nosa familia, coas 
portuguesas/es, ou que seguiramos o noso camiño 
SÓS E SOAS???, sen estar sometid@s ao continuo, 
constante imperialismo español. Toda esta situación 
xa é bastante penosa a principios do s. XX, pero que 
se empezaba a recuperar grazas aos e ás galeguistas, 
que comezan o seu levantamento a partir do 
pronunciamento de Solís, en Lugo no ano 1846, e de 
súpeto, cando xa tiñamos aprobado por referendo o 
estatuto de Galiza vén un señor pequecho e gordo e  

 
 
sométenos a unha longa ditadura fascista; todo o 
traballo conseguido na II República queda borrado, 
e a xente que pode facer algo por este país ten que 
exiliarse. Non é até 1975 que este señor morre e o 
galego comeza a usarse moi lentamente nas 
institucións públicas, e empeza a “recuperarse” moi 

pouco a pouco até chegar aos 
nosos días, pero moi 
modificado, debido ás 
grandísimas chapuzas que se 
cometeron despois da 

ditadura.  
Despois desta ultrareducida historia do noso país, 
penso: nun hipotético caso no que non nos 
separaran d@s portugueses/as, que pasaría? Ao 
mellor, seguiriamos con Portugal, non perderiamos 
os trazos característicos do galego e pode que nos 
tratasen mellor. Noutro hipotético caso imaxinemos 
que non somos anexionados ao Reino de Castela e 
Galiza queda coma Reino independente, o galego 
estaría libre de interferencias castelás, as clases altas 
investirían na industria galega, o país iría a mellor e 
actualmente seriamos un estado independente e cun 
bo nivel económico. 
Pero a realidade é ben distinta, xa que a 
independencia véxoa moi moi lonxe, e a unión con 
Portugal moito máis, por iso fago de novo outra 
pregunta: que é o que ocorre nos nosos días? Pois 
que Galiza, un país con orixe, cultura, territorio e 
lingua propios, está renegado a ser chamado   
comunidade autónoma, pero a discusión sobre 
como nos denominen dáme igual, xa que eu vexo a 
Galiza coma un país, o que me preocupa 
verdadeiramente é o trato que recibimos. Penso que 
o pobo galego non é 
considerado igual que outros, só 
temos que fixarnos nos medios 
de comunicación nacionais e 
ver a quén lle prestan máis 
atención. Por iso, temos que 
loitar pola equivalencia con outros pobos, nós sos e 
soas, xa que ao goberno español só lle interesamos á 
hora de recadar diñeiro, e de vez en cando, para que 
esteamos calad@s e content@s, propoñen algunha 
trapallada que necesitamos, pero precisamos moitas 
máis infraestruturas, máis servizos propios, e máis 
competencias para a Xunta. 
 
 

 D. F. 
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Extraído de La Voz de Galicia 

 
De veras coñecer a lingua do teu territorio 
é sinónimo de descoñecer as demais? 
Ningunha lingua resta, todas suman, e 
máis se pertence a unha tradición, a unha 
cultura que che é propia, se exerces como 
transmisor de algo que moi posiblemente 
se estea a perder, se es un dos moitos 
heroes do teu pobo, que se preocupan por 
aloumiñar e coidar a ese meniño que á vez 
é nai, que é río onde bebemos tódolos 
galegos. 
 
Coñecer, usar e querer algo que por 
definición che é intrínseco non exclúe 
outras capacidades adquiridas, que hoxe en 

día son evidentemente necesarias, pero 
tamén é necesario saber quen somos, 
adquirir conciencia diso e actuar como 
tales. O avance non pasa por deixar atrás o 
anterior, senón por gaña-lo que está por vir 
e mellorar o que xa temos na medida do 
posible. 
 
Considero que á nosa lingua non hai nada 
que mellorarlle, os que temos que mellorar 
somos nós con respecto a ela, e 
desgraciadamente con respecto a moitas 
outras cousas. 
 

Iria Domínguez Mariño
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Euloxio R. Ruibal naceu en Ordes no ano 1945, 
pero reside en Compostela dende neno. É 
escritor e codirector da galería Citania. Destaca 
como dramaturgo, tanto no teatro infantil e 
xuvenil, coma no teatro para adultos. Fundou o 
grupo teatral Obradoiro e o equipo de cinema 
Lupa. Algunhas das súas obras son, por 
exemplo, Zardigot, que recibiu o premio 

Abrente en 1973; Azos de esguello, premio 
Álvaro Cunqueiro 1989, ou Unha macana de 
dote. Actualmente é membro da Real 
Academia galega. 
 

1. Vostede deuse a coñecer como 
escritor a raíz da súa participación 
nuns concursos. Quen o animou a 
participar? Por que o fixo? A partir de 
entón, foille doado publicar as súas 
outras obras? 
 

A presentación de obras a concursos é a 
maneira máis frecuente de conseguir que as 
lean escritores, directores ou críticos de 
prestixio, que normalmente forman parte dos 
xurados. Cando se empeza, iso supón xa moito. 
Eu conseguín así que me lesen, entre outros, 
Rafael Dieste, Ricard Salvat, Ramón Piñeiro e 
Xesús Alonso Montero. Logo, ademais, tiven a 
sorte de que me premiasen. Iso abriu as 

portelas á publicación ou á estrea. Non me foi 
mal; non teño queixa. Sempre me resultou  
 
 
doado publicar. Pero dito así, en poucas 
palabras, semella que todo é coser e cantar. E as  
cousas na vida dan moitas máis voltas do que 
deberan 
 

2. A que idade escribiu o seu 
primeiro libro? Cal é? 
 

O meu primeiro libro, Zardigot (Galaxia, 1974), 
escribino aos 27 anos. Dediqueillo a Eduardo 
Blanco-Amor. Cando o libro saíu do prelo, 
Eduardo veu a Santiago expresamente dende 
Vigo, onde residía, a traerme o primeiro 
exemplar. El estaba case tan emocionado coma 
min.  
 

3. En canto ao oficio de escritor, e aínda  
que lle guste, cústalle moito facelo ou 
resúltalle relativamente doado?  

 
Escribir obras dramáticas leva tempo. Esixe un 
grande esforzo e require bastante capacidade 
de síntese. É un labor paciente e silandeiro. 
Cando me sae a escrita con facilidade, 
desconfío de min mesmo e comprobo que non 
me estou repetindo (ou autoplaxiando). 
Sempre pretendo facer algo novo, diferente. 
Forzo, por así dicilo, a creatividade. Que o 
consiga ou non, xa é outra historia. Pero todo 
isto non se debe notar logo nos textos, que 
deben semellar fluídos, sinxelos, espontáneos...  
 

4. As historias que escribe son todas 
inventadas ou algunha está baseada en 
feitos reais? 
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O son da buguina está en gran parte sacada 
dun suceso real. As demais non sei de onde 
saíron.   
 

5. Cando escribe un libro pretende que o 
lector tire algunha conclusión ou  
especie de ensinanza del? Por exemplo, 
con Zardigot, quería transmitir a 
crueldade dunha guerra? 

 
Eu entendo a literatura como un acto de 
expresión para estabelecer unha comunicación 
co receptor. E creo que o escritor se debe guiar 
por unha responsabilidade tanto ética como 
estética. Pretendo, pois, transmitir algo sempre, 
dar a miña visión do que acontece ao noso 
arredor. Mais sen didactismos. Non me gusta 
nada o explícito. Procuro un público intelixente 
e crítico que tire as súas propias conclusións.     
 

6. Por que escribe pezas teatrais?Gústalle 
o teatro máis que os outros xéneros? 

 
Si, claro, gústame máis o teatro. Tanto pola 
dimensión escénica como polo maior carácter 
social. Atópome ben no multiperspectivismo. 
Facilita a comprensión do outro. Iso é moi 
importante para un escritor. Tamén me interesa 
a narrativa (Casarriba, De corpo enteiro) e o 
ensaio (Xogo de máscaras, Valle-Inclán e o 
teatro galego). 
 

7. Vostede é membro da Real Academia 
Galega. Que significou para vostede o 
feito de entrar a formar parte dela?  

Significou un recoñecemento do meu traballo, 
da miña obra. Pero tamén unha maior 
responsabilidade. As decisións que se tomen na 
RAG teñen un gran alcance para Galicia e 
cómpre matinalas moito. 
 

8. Cal pensa que debe ser o  labor deste 
organismo? 

 
As propias de toda academia semellante:estudo 
científico, defensa e promoción do idioma. 
Cómprelle á RAG fixar as normas do uso 
correcto da lingua galega, o inventario, 

modernización e actualización do léxico, a 
restauración da onomástica galega, a 
promoción e realización dun dicionario de uso, 
velar polos dereitos do idioma galego... 
 

9. Cal é a súa opinión sobre a situación 
actual do galego fronte ao castelán? 

 
A situación é dunha tremenda diglosia. A ver 
se entre todos podemos superala 
 

10.  E por último, ten en mente algún 
proxecto ou publicar algún libro novo? 

 
Sempre hai algún proxecto. Que vaia adiante 
ou non xa depende de moitos factores.  
 

Iria Martínez Mirás 
 3º ESO B 
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O pasado día 16 de marzo, os alumnos de 3º de 
ESO recibimos a visita de Pepa Barrios, que 
veu ao noso instituto para dar unha charla 
sobre o seu libro Cando era tempo de inverno,  
que tivemos que ler para a materia de Lingua 
Galega e que foi obxecto de exame. 
 

. 
Pepa Barrios é unha profesora que imparte 
clases nun instituto de Sarria. Este é o primeiro 
libro. que publica, pois como nos dixo ese 
venres, gustaríalle escribir unha novela que 
tratase dun home que recorda a súa 
adolescencia. 

Durante todo o tempo que estivemos no salón 
de actos, Pepa falounos un pouco dos relatos 
que aparecen no libro. Díxonos que algúns 
personaxes son tirados de anécdotas da súa 
vida real. Esta obra publicouna no 70º 

aniversario do comezo da Guerra Civil (1936) e 
unha das temáticas das que fala e a violencia, 
tanto física como social, que sufriron as 
mulleres nesa época e que aínda actualmente 
sofren. 

Ao longo da charla os alumnos e alumnas 
facíanlle preguntas sobre os contos e outros 
temas relacionados, creando así un diálogo 
entre a autora e os rapaces de 3º de ESO, 
resultando un coloquio moi ameno. Como en 
todas as charlas, cando chegaba a hora de facer 
as preguntas, creábase un silencio e os 
alumnos/as mirabamos uns para outros; pero  
 
sempre había un compañeiro que realizaba a 
pregunta tan esperada por todos, motivado 
polas ganas de alongar o encontro e, ademais 
de resolver as súas dúbidas sobre os relatos, 
non dar clase. 
 
Deixando á parte este tema e xa para 
finalizar,gustaríame transmitir uns consellos 
que nos deu Pepa Barrios para ser un bo 
escritor: primeiro e antes de nada, hai que ler 
moito e ser un bo lector; tamén cómpre estar 
moi atentos a todas as circunstancias da vida, 
xa que nos serán de moita axuda para escribir 
un bo libro. 
 
No remate, a escritora asinounos e dedicounos 
os libros moi amablemente, amosando o seu 
agradecemento porque nos portamos moi ben. 
(iso é textual, así nolo dixo ela…) 

 
 María Dolores Rivera Mosquera 

3º ESO B
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OBRA:O tesouro das Ánimas 
AUTORA: Conchi Regueiro                          
EDITORIAL: Baía Edicións 
 
Esta novela é obra de Conchi Regueiro,  
nacida en Lugo en 1968. Actualmente reside 
en Tui dende 1972, con habituais mudanzas a 
distintas vilas galegas. Diplomada en 
Traballos Sociais e licenciada en Ciencias da 
Educación, dedícase sobre todo á Formación 
ocupacional. As súas obras en xeral 
pertencen ao xénero fantástico e de ciencia 
ficción. Outros dos seus traballos publicados 
son: Tempos agradables (III Premio de 
Novela “Mulleres Progresistas”, Un marciano 
neste mundo ( Finalista do I Premio “Meiga 
Moira” de Literatura Infantil e Xuvenil) e La 
estirpe de Tordón. 
 
Nesta novela en concreto, O tesouro das 
ánimas, dividida en capítulos, a escritora 
denuncia un pouco a importancia mínima que 
se lles dá na sociedade actual ás mostras 
artísticas populares, camuflando a idea de 
tema principal na historia, mentres tamén 
trata outros asuntos máis persoais como as 
relacións entre pai e filla, o amor e outros 
sentimentos próximos a todos que se 
desenvolven nalgúns personaxes. 
 

Nesta novela a autora cóntanos, dende unha 
terceira persoa omnisciente unha historia 
desenvolvida en Ponterrubiáns, unha vila 
galega cun patrimonio histórico importante 
debido ós petos de ánimas que alí se atopan; 
son unha especie de huchas antigas que se 
construíron especialmente no século XVIII, 
nos que se introducían cartos para as almas 
do purgatorio. 
 
A protagonista chámase Natalia, unha 
adolescente cunha vida bastante atafegada 
debido á nova parella do seu pai, Floren, 
traballador dunha oficina bancaria de 
Ponterrubiáns e que forma parte da 
asociación Bispo Tristán para a conservación 
do patrimonio da vila. Natalia sente que a súa 
intimidade é perturbada por Laura, a moza 
do seu pai cando descobre que esta é tamén 
a súa nova profesora. A aventura de Natalia 
comeza cando sospeita da posible 
desaparición de Laura, que aparentemente 
parece causada por un enfrontamento con 
Natalia. Este sentimento de culpabilidade fai 
que Natalia comece a buscala xunto con 
Guillerme, un compañeiro de clase co que 



32 
 

 

anteriormente non se levaba moi ben debido 
á súa reputación de esbardalleiro. 
 
Tamén interveñen outros personaxes cun 
peso menos relevante na historia, como son o 
alcalde, amigos de Natalia e Guillerme, e 
outros só mencionados como o Bispo Tristán, 
que deixa varios enigmas dos petos das 
ánimas para resolver e a través dos cales se 
dará co paradoiro de Laura, ademais de 
coñecer un segredo que beneficia a vila. 
Durante a busca, Natalia e Guillerme 
descubrirán segredos que os involucrarán 
nunca emocionante aventura de misterio, 
compañeirismo e valentía, cun desenlace 
positivo e sorprendente que deixará ó lector 
satisfeito. 
 
Destacamos nesta obra a importancia da 
tecnoloxía aplicada á vida cotiá, e unha 
linguaxe actual que aporta modernidade ó 
texto, sen esquecer as antigüidades e o 
patrimonio galegos . 

Este contrate de termos que aparentemente 
son distintos, xúntanse nun mesmo ámbito, o 
que fai deste texto unha novela amena e 
entretida que pretende enganchar o lector e 
transportalo a unha aventura, que dende un 
punto de vista relativo, podería acontecerlle 
a calquera. 
 
En definitiva, é un relato recomendable, 
interesante e que aporta unha forma máis 
moderna de ver a nosa Galicia do século 
XVIII, e unha boa forma de entretemento 
didáctico. 

 
     Mª 

Cristina Gándara Suárez 
      

 3º ESO A      

 
 
 
 
 
OBRA: Os escaravellos voan á tardiña. 
AUTORA: María Gripe. 
EDITORIAL: SM.                                                     

COLECCIÓN: O barco de vapor. 
          
A autora desta novela, 
María Gripe é unha 
escritora sueca. As 
súas obras para nenos 
foron traducidas a 
máis de dez idiomas e 
obtiveron numerosos 
premios como o 

“Nobel infantil”: o Hans Christian Andersen 
1974. 
 

 Nesta novela relátase a historia duns amigos 
que se ofrecen voluntarios para coidar as 
plantas dunha casa, a casa de Selander, 
porque un deles soña con ela. Na casa atopan 
un paquete con cartas, grazas á axuda 
misteriosa dunha planta, e dos escaravellos 
que van aparecendo na trama. As cartas 
relatan a historia de Emilie e Andreas Wiik, 
falan das ideas de Andreas, que era un 
discípulo de Linneo e tamén da historia de 
amor e do terrible final de ambos os dous. As 
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cartas están escritas por Andreas e por 
Magdalena que é unha irmá del. 
 
Anika, Xonás e David son os personaxes 
principais, os dous primeiros son irmáns e 
David é un amigo común dos rapaces. Xonás é 
un mozo espelido e moi dado á información xa 
que levará sempre consigo o seu magnetófono 
para gardar todos os sucesos que ocorrerán, 
a el interesáralle sobre todo unha estatua de 
incalculable valor que aparecerá na historia. 
A Anika vaille interesar moitísimo a historia 
de amor entre Andreas e Emilie e o papel que 
tiña a muller no século XVIII. David mostra 
un grande interese pola ciencia e polas 
plantas, gústalle moito ler e interesaranlle 
moitísimo as ideas de Andreas como discípulo 
de Linneo. Tamén hai outros protagonistas 
importantes como o pastor Lindroth que, 
aínda que é un sacerdote, axuda ós rapaces a 
resolver o misterio como se fose un deles. 
 
Ademais, aparece na historia Xulia Jason 
Andelius, que é a dona da casa de Selander e 
manterá unha partida de xadrez con David 
mediante chamadas telefónicas dándolle 
pistas na resolución do enigma. Podemos 
destacar a Natte e os pais dos nenos como 
personaxes menos importantes. En todos os 
casos son figuras verosímiles e cribles. 
 
En canto á historia de Andreas e Emilie, os 
protagonistas son eles dous e aparecen 
outros personaxes esenciais como a irmá de 
Andreas e tamén o pai del. 
  
A obra ten temas moi variados. Un moi 
importante é o carácter didáctico- histórico, 
xa que nos explica os costumes dos exipcios 
en canto á forma de tratar os mortos, a 

importancia dos escaravellos, etc. Tamén 
aparece mencionada a forma de vida no 
século XVIII. A amistade reflíctese na obra 
en todo momento coa axuda entre os amigos. 
Aparecen tamén referencias ó amor que 
xorde entre Anika e David. Ó final en 
relación coa estatua vemos unha faceta 
periodística que nos di que calquera noticia é 
boa para un xornal sempre que venda. No 
remate trátase o tráfico ilegal de 
antigüidades. 
 
A novela escrita orixinalmente en sueco foi 
traducida ó galego, facéndose un uso 
coloquial da lingua,feito que fai moi doada a 
súa lectura. A historia está narrada dende un 
punto de vista externo cun narrador en 3ª 
persoa e dunha forma omnisciente, xa que o 
sabe todo sobre os personaxes. O tempo real 
da historia é o dun verán, que é o que dura a 
investigación dos amigos, aínda que a historia 
de amor paralela abrangue un espazo de 
tempo moito máis amplo. Na trama hai moitas 
voltas ó pasado (analepses) xa que relatan os 
feitos do século XVIII. Os acontecementos 
suceden na vila onde eles viven, Ringaryd, 
aínda que tamén se fala dos lugares que 
visitou Andreas, como Exipto. Ademais tamén 
aparece o museo e a imprenta do periódico, 
que son lugares esenciais na súa 
investigación. 
 
A min esta novela gustoume moito xa que é 
moi entretida e ten un carácter didáctico, 
pois ensina sen decatármonos sequera. 
 

María Dolores Rivera Mosquera   
3º ESO B 
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OBRA: Zardigot 
AUTOR : Euloxio R. Ruibal  
COLECCIÓN: Illa Nova 
 
Euloxio Rodríguez Ruibal naceu en Ordes no 
ano 1945.É escritor e guionista. Destacou 
como dramaturgo e fundou o grupo de teatro 
Obradoiro e o equipo de cinema Lupa. 
Zardigot é unha obra teatral que recibiu o 
premio Abrente 1973. Outras das súas 
obras, tamén pezas teatrais, son, por 
exemplo, Azos de esguello, que obtivo o 
premio Álvaro Cunqueiro en 1989 ou Unha 
macana de dote. Actualmente é membro da 
Real Academia Galega. 
 
Zardigot é unha obra que xira en torno á 
guerra, reflexionando sobre a dor que causa. 
Para iso, céntrase nunha familia, tomándoa 
como exemplo, para logo reflectir todos os 
estragos e horrorosas situacións polas que se 
ven obrigados a pasar. 
 
Intercalados na obra, aparecen monólogos de 
Estrela onde parece intentar explicar ou 
matizar algún suceso de cara ao público. 
Quizais por iso o personaxe de Estrela sexa 
o máis importante da obra. Estrela é a muller 
de Xaquín e Sabela e Mingos, os fillos; 
constitúen a familia protagonista.Á marxe 
aparecen outros personaxes como o Capitán, 
o Sarxento e uns soldados, ou Fuco, un 
rapaz... 
 
 Como se mencionou antes, o tema principal 
da obra é a guerra e todo o sufrimento e a 
dor que leva consigo, por non falar das 
mortes que provoca, en moitos casos a 
sangue frío e sen ningún tipo de 

xustificación. Outro tema tratado na obra, 
que quizais se complemente co anterior, son 
todos os abusos que levaban a cabo as 
persoas que tiñan o mando.  
 
Ruibal, ao longo da obra, emprega unha 
linguaxe pouco complicada, aínda que con 
palabras estrañas e ortografía diferente á 
actual, debido ao tempo que transcorreu 
dende que foi escrita. Con todo, non resulta 
extremadamente complexa a súa lectura e 
moito menos a súa comprensión. 
 
A obra non ten unha orde lineal, pois 
mestúranse acontecementos xa pasados e 
outros actuais, que suceden no presente. 
Penso que parte da obra supón unha analepse 
de Estrela, que recorda todo o que sucedeu 
antes de que saíse á procura de Mingos, que 
foi voluntariamente á guerra. 
 
Zardigot desenvólvese en diversos espazos, 
aínda que a maioría non moi caracterizados, 
como a casa da familia ou a casa dun vello, 
que foi ocupada polo Capitán e os soldados. 
Calquera dos personaxes da obra podería ser 
real, xa que ningún amosa trazos imaxinarios 
e/ou irreais. Polo tanto, todo o que viven 
resulta verosímil. 
 
A división da obra en partes é complicada, 
por canto non se observan claramente; aínda 
así, penso que se podería falar de dous 
apartados. Tendo en conta que non hai unha 
presentación dos personaxes, a primeira 
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parte inclúe o desenvolvemento da historia e 
a segunda, o final, que conclúe aludindo á 
situación de cada un dos personaxes ao 
remate da guerra e pechando o libro un 
suceso imprevisible. 
O título da obra chamoume a atención, xa 
que non se relaciona directamente con nada 
do que acontece no libro. Non obstante, 
pareceume unha boa obra, non demasiado 
complicada de entender. Ademais, agrádame 

o feito de que se centre na temática da 
guerra, que sempre cambia e empeora a vida 
daquela persoa que ten a mala sorte de 
presenciala ou verse involucrada nela. 
 

Iria 
Martínez Mirás 

3º ESO B  

 
 
 
 
 
 
 
OBRA: ¿Qué te angustia Nuria?  
AUTORA: Glòria Llobet 
COLECCIÓN: Fóra de xogo 
 
Glòria Llobet naceu en Barcelona en 1956. 
Actualmente vive en Manlleu, onde compaxina 
a súa profesión de escritora co labor 
docente. Por este libro recibiu o Premio Vila 
de L´Eliana de narrativa xuvenil 1992. 
Outras obras súas son Malgrat la boira e A 
l´ombra d´un germá bessó. 
 
¿Qué te angustia Núria? conta a historia de 
dous mozos, Núria e David. Os pais da rapaza 
están divorciados e o pai de David é viúvo. 
Núria vive coa súa nai e os seus irmáns. 
Ningún dos dous protagonistas se coñecen no 
comezo, pero as súas vidas tomarán un 
mesmo camiño, debido a que a nai dela e o pai 
de David comezan unha relación e inician 
unha convivencia en común. Aínda que ao 
principio os rapaces non se aturan, entre eles 
xurdirá algo moi inesperado. 
 
Ademais dos protagonistas, tamén aparecen 
outros personaxes como son os pais deles e, 
no caso de Nùria, os seus irmáns e unha 
amiga moi importante para ela, Mireia. Por 

parte de David, menciónanse moitos amigos, 
como Pau e Dani. 
 
Esta obra aborda os problemas da 
adolescencia en xeral, sen disfrazalos. Faise 
referencia ao amor, un sentimento 
inexplicable, pero á súa vez, tamén á dor que 
causa nos fillos a separación dos pais, que se 
ve claramente en Nuria. Á parte destes dous 
temas, tamén observamos como se trunca 
unha familia ao perder un dos seus membros, 
como sucede na do mozo protagonista, xa que 
a súa vida e a do seu pai cambian moito á raíz 
da morte da nai. 
 
Glòria Llobet utiliza unha linguaxe sinxela, 
doada de comprender e ante todo, nada 
rebuscada, de maneira que resulta fácil e 
agradable a súa lectura. 
 
A meirande parte da obra constitúe unha 
analepse, na que Nuria e David lembran cando 
se coñeceron e como foi a vida nesa primeira 
parte da convivencia en común, ata un día, no 
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que se conta de maneira lineal, tal e como 
sucede, un feito moi importante entre eles... 
Os espazos en que se desenvolve a obra non 
están moi definidos, só se menciona que viven 
nunha cidade. Por outra banda, a casa na que 
os pais de ambos rapaces comezan a 
compartir a vida está moi ben descrita, 
dicindo que ten un grande xardín, un 
estanque, unha glorieta... Os personaxes 
desta novela poderían ser reais todos, e o 
que pensan, senten e mesmo lles sucede é 
completamente verosímil. 
 
Fundamentalmente, a obra divídese en tres 
partes principais. Na primeira, amósasenos a 

situación das dúas familias por separado e 
preséntansenos os personaxes. Na segunda, 
desenvólvese todo o proceso, cando os seus 
pais comezan unha relación e van vivir todos 
xuntos. Na terceira e última parte, os mozos 
protagonistas namóranse. 
 
Estamos ante unha novela interesante, 
divertida e moderna da que agrada o xeito de 
tratar estes temas tan actuais. 

 
Iria Martínez Mirás 

3º ESO B 

 
 
 
 
OBRA: Galván en Saor 
AUTOR: Darío Xohán Cabana 
EDITORIAL:Xerais 
 

Esta novela 
pertence á 
obra de Darío 
Xohán Cabana 
(Terra Chá, 
1952). Este 

escritor 
traballou nas 

Edicións  
Castrelos 

(1970-75), foi 
liberado 

sindical, garda 
municipal e, 

finalmente, 
funcionario do Concello de Lugo. Desde 1987 
colabora diariamente con La Voz de Galicia 
cun encrucillado en galego e é membro do 
Concello de Redacción de A Trabe de Ouro. 
Polos seus libros de poesía obtivo os premios 
Cidade de Ourense (1982 e 1986), Celso 

Emilio Ferreiro (1983 e 1986) e Martín 
Códax (1994). Como  poeta, é  autor de  
títulos como Verbas a un irmao (1970), 
Romanceiro da Terra Cha (1973), Ábrelle a  
porta ó día  (1981),  A fraga amurallada  
(1983), Amor e tempo liso (1987), Patria do 
mar (1989) e  Canta   de   cerca   a morte 
(1994), entre   outros.  Reuniu  toda  a  súa  
obra poética no  volume  Vinte cadernos. 
Poemas 1969-2002 (Xerais 2003).  Como   
narrador  gañou  varios  premios , entre  os 
que  destaca o Xerais de novela (1989 e 
1994) e  publicou  libros como Galván en Saor 
(Premio Xerais de  novela, Xerais 1989), 
Fortunato  de  Trasmundi   (Xerais   1990);   
Cándido  Branco  e  o Cabaleiro Negro 
(Xerais  1992);   Vidas   senlleiras  (Premio   
Cidade  de  Lugo , Xerais 1992); O  cervo na 
torre  (Premio Xerais de novela, Xerais 
1994)  e  Morte de rei (Xerais 1996).  
Escribiu  tamén  para  o público  infantil e 
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xuvenil: As  aventuras de Breogán Folgueira   
(Xerais 1990),  O  avión  de Cangas (Xerais 
1992), O castrón de ouro (1994), Chucho 
Cacho (Xerais 1994), etc. En  1991  foille  
outorgada  a  Medalla  de  Ouro da cidade de 
Florenza pola súas  traducións  de  clásicos  
italianos   como   Dante  (A divina comedia) e 
Petrarca (Cancioneiro). E, finalmente,  desde  
o  ano  2006  é membro da RAG. 
 
O seu libro Galván en Saor (1989) é un das 
obras máis vendidas da literatura galega 
recente. 
 
Esta  novela  narra  as  aventuras dun 
cabaleiro das terras do norte, sobriño  do  
rei  Artur  dos  reinos  de  Bretaña,  que  fai  
unha  especie  de viaxes no  tempo, nos seus 
derradeiros días, antes de volver ó servizo 
do seu rei. 
 
O personaxe  principal,  como  é  de  supoñer,  
é  o cabaleiro,  Galván,  pero  tamén aparecen 
outros personaxes moi  importantes  -dos 
dous mundos, o medieval e o actual e rural 
galego- como  Silviana; o seu  coidador,  o  
anano  Vedromil, os donos da pousada,  Inés e  
o seu marido Masito; os demais da aldea, os 
sete irmáns, Merlín, o rei Artur, etc.  
 
Novela de humor e  de  amor,  de  aventuras  
e de tenrura, é unha homenaxe á novela 
cabaleiresca e medieval. Desenvólvese ao 
longo da novela unha historia de amor moi 
intensa entre Galván e Silvia/Silvania. 
 
Esta  obra  pode  dividirse  en  varias  partes 
se atendemos ó contido e ós constantes 
cambios de tempo. Unha primeira na que se 
conta a chegada  de  Galván  á  pousada  e o 
recibimento dos donos (correspóndese co  
primeiro  capítulo);  despois o reencontro de 
Galván co seu vello coñecido Merlín  (segundo  
capítulo); unha  terceira  na  que  se   comeza   
a  primeira aventura medieval  de  Galván  en  
Saor  ( do  capítulo  tres  ao oito, parte que 
lle dá o título á obra); a cuarta,  na  que  o 

protagonista  pasea  e  se  relaciona  cos  
habitantes de  Demonte (capítulo nove); na 
quinta  parte, a viaxe  ó  sur  de Galván  e  
Silviana (do capítulo dez ó trece); a  
penúltima  coa  partida e morte de Galván en 
Bretaña (capítulo catorce) e na última, o 
regreso de Galván a Demonte  
( último capítulo). 
A  lingua  que  emprega   Darío  Xohán está  
adaptada  a cada parte;  nalgunhas é   de  
estilo  medieval e,  noutras, máis actual; pero 
sempre moi cortés e educado o personaxe de  
Galván, que é o que  o  caracteriza e o que lle 
recoñecen os do seu redor. O autor  tamén 
utiliza moitas metáforas para  describir  
algunhas escenas   e   case   todas  as  veces  
as pon  en   boca   ou  nos   pensamentos  do 
protagonista para referirse a súa  namorada 
(Silvania/Silvia)  e  os  momentos  que  pasan 
xuntos. 
 
A  forma  do  libro é lineal , aínda que  ás 
veces Galván ou outros personaxes citan  
tempos pasados. Tamén hai que sinalar as 
viaxes no tempo xa que toda a   historia  
ocorre  en  dous  tempos:  un  máis  actual  no 
que xa existían as motos  e  os  coches,  e  o 
outro que contrasta moito co anterior xa que 
é da época medieval,   época   de   cabaleiros,  
xograres  e  doncelas.  Isto  pode apreciarse 
no desenvolvemento  da  obra, xa que cando 
consegue a moto e vai de paseo con ela, hai 
un momento en  que  esa  moto se converte 
nun cabalo e el aparece  na  Idade  Media  
como  se  pasara  dun  lado  a  outro  do 
tempo atravesando  un  muro  temporal. 
Tamén  a  súa  namorada  sofre  un  cambio 
parecido no presente e no pasado. 
 
En  canto  aos  personaxes,  Galván  é  
descrito polo autor como un cabaleiro 
honrado,  honesto , educado, xentil, como 
unha gran persoa chea de virtudes e  un  
home  moi   atractivo   e  galán,  todo  isto 
sen apagar a historia, senón avivándoa. 
Identifícase co falcón. A súa namorada é   
caracterizada como unha muller  fermosa 
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pero chea de tristura e problemas, que o 
cabaleiroso Galván acaba   solucionando  e,  
que    volve revivir  grazas  ó  amor;  o seu 
coidador, Vedromil como un anano  sabio  e   
bondadoso ;   así   como   tamén   os  seus 
inimigos  descritos  como  temibles e 
poderosos; os seus amigos de Demonte como 
bondadosos e amables; Merlín, como o vello 
sabio; etc. 
 
Esta  obra  narra  as  aventuras  de  Galván,  
que chega a  un lugar chamado Demonte, para  
descansar  e  retirarse  por un tempo de seu 
lugar de orixe , aínda que sabe que terá que 
volver algún día. Alí se encontra cun vello  
amigo e despois comezan  as  súas aventuras,  
nas  que  coñece  a  Silviana   e   se namoran, 
estas aventas suceden no medievo xa que el 

sae da pousada en moto e a partir de certo   
momento  aparece  dacabalo   por 
Saor,nterra da súa namorada. Estas  viaxes 
son como  percepcións  da realidade del,  xa  
que  todo   está  relacionado,  o  tempo  
presente,  coa  época medieval. Todo isto lle 
dá un toque un tanto peculiar a esta novela. 
A descrición da historia e dos seus 
personaxes é un aspecto a destacar, así como  
a  aparición  do  personaxe  de Merlín,  moi  
semellante ó Merlín de Cunqueiro e a mención 
da fazañas do rei Artur e dos seus 
cabaleiros. 

           
        Karen Cristina Calvo Botero 

1º Bachalerato A
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BACHARELATO 

 
14 de febreiro de 2007 
 
Para Paula, para María, para Mónica e 
Rebeca, para Vanessa e a súa prima, 
para Jessica, Irene, Jeniffer e as súas 
compañeiras de piso, para Alicia, para as 
rapazas de Administración, para 
Amanda, para Lucía, para Laura, 
Cristina, Lidia e a súa amiga, para Inés, 
para Anita, para Carlota e a súa irmá, 
para Susana e para todas aquelas que 
non nomeei e das que poida que non me 
lembre, e para todas aquelas que están 
por vir: 
Sodes as mulleres da miña vida, todas, 
levántome pensando en vós e déitome... 
con vós. O voso sorriso, os vosos beizos, 
os bicos que me dades, esas formas e eses 
andares, as vosas pernas enredadas nas 
sabas da miña cama ó mencer e os vosos 
cabelos negros, louros, rubios, castaños... 
sobre a miña almofada, os vosos ollos 
verdes, negros, azuis... mirándome cada 
anoitecer con ardente desexo... pero non 
máis ardente que o meu, que vos busca 
cada noite, na escuridade, na penumbra, 
nun punto de luz na rúa, coa lúa chea... 
Fago escolla das máis fermosas palabras 

que saen do meu maxín cada serán para 
poñelas ben pertiño dos vosos doces 
oídos, deléitovos, acaríñovos con cada 
murmurio, ulo o voso pelo arrecedente a 
rosas e vainilla, apártoo das vosas 
radiantes caras, deses brillantes ollos que 
son os que me acenden cada noite, e 
extasíome co tacto dos vosos brancos, 
morenos, rosados... pescozos, comézoos a 
bicar, lentamente, e sodes vós quen vos 
entregades, quen me concededes o voso 
mel... e recorro os vosos corpos nus, dende 
os vosos turxentes peitos ata as delicadas 
puntas dos vosos peíños... Suave pel de 
veludo para a que as miñas mans foron 
feitas... Regálovos o mellor de min, e vós 
tomádelo, xa no leito, meu ou voso, ou 
dos vosos pais, ou da amiga que está 
fóra, ou no coche, ou sobre a verdecente 
herba de xunta o río, co seu rumor de 
augas e murmurio de árbores na 
escuridade... entrégovos o que levades 
procurando tanto tempo, e tanto tempo o 
gozamos... 
Como expresar nunha carta todo o que 
sinto? Unha noite con cada unha de vós 
é o regalo máis fermoso que o fado tan 
fina e sabiamente fiado polas Parcas me 
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puido dar. Non me afastaría xamais de 
vós, non concibiría a miña existencia sen 
unha rapaza ben bonita xunta  
min cada tardiña. Non fai falla pedirvos 
que nunca me rexeitedes, un non voso 
faría sucumbir o meu corazón, e o meu 
corazón non se resiste aos vosos 
encantos, e vós non vos podedes resistir 
aos meus... 
Proba diso son as innumerables noites... 
que falen as sabas, que se faga intelixible 
o rinchar do colchón, que os veciños 
conten as noites en vela por non 
deixármolos durmir, que se proclame aos 
catro ventos e que todo o mundo o saiba, 
que eu son irresistible e resistente, que lle 
faltan horas ao día para podervos 

demostrar as miñas dotes amatorias, que 
son un regalo do ceo que cada muller 
sobre a face da terra estaría  
contenta de recibir... 
Por iso este día de San Valentín eu 
proclámoo o meu día. O día do amor é o 
meu día, porque eu son o rei do amor. 
Despois de min, xa non hai ninguén 
máis, despois dunha noite comigo o 
demais pareceravos mero baleiro, apenas 
existente, unha sutil sombra do que 
podería ter sido.  
Porque eu son o único e derradeiro 
amante, hoxe é o meu día. 
Asinado, 
 

               Narciso da Casa Nova 
 

 
3º  e  4º da ESO 

 
Escíboche esta carta coa certeza de que 
non serás ti quen a reciba. 
Escríboche esta carta coa certeza de que 
o seu único destino será rematar gardada 
no meu caixón… como tantas outras.  
E aínda así, como ves, sigo a cumprir a 
miña promesa… por pouco que me sirva.  
Porque agora son eu a única parte 
restante de nós os dous… porque o único 
capaz de me facer seguir separado de ti es 
ti mesmo… e a lembranza daquel 
derradeiro día. Un 14 de febreiro, coma 
hoxe. O día en que nunca che puiden dar 
aquela carta.  
O día en que por primeira vez na miña 
vida sentín a realidade do presente caer 
sobre min con todo o seu peso, apertando 
o meu peito sen me deixar respirar ó 
descubrirte alí tirado, xa case sen vida. 

O día en que non que de facer nada por 
evitar o inevitable. 
O día en que fixen unha promesa. 
Eu era unha nena, ti xa non; eu era 
inocente, ti xa non; eu… aínda cría no 
amor verdadeiro. 
E fuches ti, e só ti o que daquel xeito tan 
cruel me amosou que todos os nosos 
sentimentos son efémeros… que nada é 
para sempre… que o amor de verdade 
non existe. 
Sabías que eu estaba aos teus pés. 
Tíñasme presa nunha rede da que nunca 
quixen saír e que me ía facendo afogar 
pouco a pouco… 
Agora podo ver que cada día estabas 
máis preto do inferno ao que os teus 
beizos me levaban. 
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Agora sei que estaba perdida no teu 
labirinto, no que aínda hoxe sigo a dar 
voltas tentando atopar a saída que me 
permitirá esquecerme de ti dunha vez por 
todas. 
Pero que difícil é facelo cando aínda que 
queira non podo e, aínda que poida non 
queira… 
Sempre fuches así de posesivo? Non che 
chegou con acabar coa túa vida que 
tiveches que levar a miña tamén… pero 
tranquilo, non te culpo. Non son quen de 
facelo. 
De todos os xeitos, se sigo a facer isto é 
que hai algo en min que non quere 
esquecerte de todo. Quizais foras ti o 
único ao que algunha vez quixen de 
verdade…aínda que só tivera sido por un 
segundo infinito.  
Quizais esa sexa a razón pola que dende 
aquel día, e cada 14 de febreiro, sigo a 
escribirche. 

Para non esquecerte nunca. 
Para non esquecer o día en que por 
derradeira vez sentín os teu ollos 
cravados en min como puñais que me 
causaban aquel doce dano que tantas 
veces confundín con amor.  
O día en que por derradeira vez notei os 
teus beizos sobre os meus, agarimándome 
suavemente, quitándome pouco a pouco o 
aire para vivir mentres me tiñas 
hipnotizada entre os teus brazos.  
O día en que por derradeira vez sentín o 
teu o teu arrecendo envolvente e 
aloumiñante apoderarse de min… o día 
en que o fixen meu para non volver 
ceibalo. 
Para non esquecer o día en que a última 
vez foi derradeira. 
 

Enma Ferreiro Rivas  
4º ESO A 

 
 

1º e 2º de ESO 
 
Cando as suaves folerpas de neve caen 
lentamente sobre a húmida herba, cando 
a calor invade o fogar, cando o olor a 
leña queimada inunda a casa ao caer a 
noite, acórdome de ti. 
Acórdome cando te vin camiñando polo 
parque, se destino ningún, sen ningún 
lugar. 
Acórdome cando as nosas miradas se 
cruzaron, arrepiando o meu corpo. 
Acórdome a primeira vez que os teus 
beizos me dixeron: QUÉROTE. 
Acórdome como me conquistaches 
pouquiño a pouco. 

Acórdome como me namoraches con 
sinceridade. 
Sinceridade coa que che pido que volvas 
ao meu lado, a bicarme, a acariciarme. 
Por favor, non me fagas sufrir máis, 
cumpre o meu soño. 
O meu soño de neno que perdeu a alegría 
e a felicidade o día que me dixeches 
ADEUS. 

 
Juan Gabriel Traba Kearney  

2º ESO B 
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INGREDIENTES: 

- Masa de follado 

- Azucre moído 

- Manteiga 

 

PREPARACIÓN: 
Estírase a masa de diante a atrás, nunca aos 
lados. Úntase a manteiga e dóbrase unha 
arte ata a metade e así dúas veces máis. 
Métense ao forno 10 minutos a 200ºC e 
cando se retiren bótaselle o azucre. 

 
 
 

 
 
 
 
Empanada de polo  
 
INGREDIENTES: 

- Polo 

- Cor 

- Fariña de millo 

- Sal 

- Auga  

 
PREPARACIÓN: 
Primeiro cocíñase o polo e despois  
desmeche. A continuación faise a masa 
vertendo a fariña, a cor, o sal (ao gusto), 
bótaselle auga e mestúrase ata conseguir 
unha masa que se deixe moldear para facer a 

forma e que non se rompa. Despois, cóllese 
un anaco de masa e amásase ata conseguir 
que estea plano como unha folla. Logo tómase 
un pouco de polo e colócase enriba da masa, 
tras isto únense os extremos facendo unha 
forma de lúa. Por último, frítense ata que 
estean listas. 
 
● Empanada hawaina 
 
INGREDIENTES: 

- Queixo 

- Xamón iork 

- Doce de piña 

- Fariña de trigo 

- Canela 

1º PREMIO
PALMEIRIÑAS DE MANTEIGA 

2º PREMIO
EMPANADAS COLOMBIANAS 

(Snebiddy Maldonado Martínez) 
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- Azucre 

- Sal 

- Lévedo 

PREPARACIÓN: 
Primeiro hai que facer o doce de piña: licúase 
a piña e bótaselle un pouco de canela e de 
azucre para que quede doce e ponse a ferver 
ata que quede espeso. Vértese nun recipiente 
a fariña de trigo (tanta como empanadas se 
queiran facer), despois bótase sal, azucre, 
lévedo e mestúranse ata conseguir unha masa 
que non estea nin moi seca nin moi mollada. 
Como coa receita anterior, tómase un anaco 
de masa e moldéase ata que estea plana e 
bótaselle enriba o doce de piña, unha lasca 
de xamón e queixo e péchase como se fixo 
coa anterior. Por último, frítense ata que 
estean listas. 
 
 

● O ajís 
 
É unha salsa que serve para acompañar as 
empanadas. É picante polo que non se pode 
exceder no seu consumo. 
 
INGREDIENTES: 

- Cebola 

- Tomate 

- Picante 

- Aji 

 
PREPARACIÓN: 
Córtase a cebola en anacos pequenos. O 
tomate pode ser triturado ou tamén se pode 
cortar en anacos como a cebola. Vértese un 
pouco de picante, o aji tritúrase e bótaselle 
ao anterior. 

 
 

3º PREMIO COMPARTIDO
TORTA DE PIÑA 
(Gonzalo Rey Gándara) 

 
INGREDIENTES: 

- 5 ovos 

- 300 g de azucre 

- 1 sobre de lévedo en po 

- Caramelo líquido 

- 1 lata de piña 

- Cereixas ou outra froita que adorne 

- Manteiga 

 
PREPARACIÓN : 

Límpase ben o molde, vertes o caramelo e 
esténdese cunha culler, sen que quede moi 
espeso. Bótanse cinco ovos e despois o 
azucre e a fariña; ponse algo de manteiga nun 
cazo, e cando se faga líquida engádese a 
masa. A continuación, pásase polo batedor e 
mentres engádese a lévedo. No molde ponse 
a piña, colocándoa ben, e despois bótaselle a 
masa. Ponse no forno a 275ºC durante 30 
minutos e despois baixase a 175ºC durante 
10 minutos. Despois bótaselle o caldo de 
azucre. Dáselle a volta e colócanse as 
cereixas sobre os ocos que deixaron as piñas.  
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3º PREMIO COMPARTIDO
CREMA DE LIMÓN 
(Víctor González Méndez) 

 
INGREDIENTES: 

- 150 g de azucre 

- Pel dun limón 

- 100 g de manteiga 

- 4 ovos 

- 150 g de zume de limón 

 

PREPARACIÓN : 
Pulverízase o azucre. A continuación ponse a 
pel de limón e tritúrase. Poñemos o resto de 
ingredientes e cocemos ao baño maría. 
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Os paxaros xa non cantan 

 
Foi un día de brétema 

un día tinguido dun branco 
ennegrecido 

no que viñeron roubarnos  
todo o que nós tiñamos. 

 
Apareceron polo monte,  
viñeron por aló abaixo 

raposos traxeados  
e ben acompañados. 

Queríanse poñer enriba 
 das nosa terras queridas 
sen pagar o que debían. 

 
Que brillen as fouces! 
Sacade os galletes! 
Aínda que non chova, 

traede paraugas! 
Que non han marchar 

sen levar unhas boas labazadas! 
 

Agarrámonos, 
empuxáronnos, 

caemos, 
desmaiamonos… 

Mais non pasaron!!! 
 

Seguiron intentándoo, 
e daquela fomos manifestarnos. 

Moito nos apoiaron! 
Tras moitas negociacións, 

tras o asasinato dun estudante, 
tras moitas reunións no adro: 

fixéronnos caso, 
paráronse a escoitarnos. 

Déronnos o xusto por levarnos o que 
máis queriamos. 

 
Prometéronnos traballo, 
prometéronnos pensións, 
prometéronnos… de todo, 

mais moitas desas promesas, 
nin as cheiramos! 

 
Comezaron a furar 
 a nosa terra, 

 
 

comezaron a furar 

o noso val, 
comezaron a furar 

a nosa VIDA. 
Asoballáronnos o millo, 

estragáronnos os camiños, 
secáronnos as fontes, 
e foron achegándose, 

moi amodiño, 
moi caladiños, 

moi agachadiños, 
todo se volvía pedra, 

todo comezaba a ficar MORTO. 
 

Marcharon, tiveron que marchar 
dende os novos até os máis vellos 

abandonaron o  
seu niño. 

Obrigáronos a deixar o lugar onde 
naceran, 

onde viviran, e tamén onde 
morreran! 

 
E deste xeito fomos ficando sos, 

sen paxaros, sen santos, sen canto… 
Nós sos, pedras, lume e fume. 

E despois chegou a merda, 
a merda traída polo sherif. 

Grazas señor sherif, 
por encerrar a auga para poder 

lavarnos. 
Grazas señor sherif, 

por encher os camiños dos carros de 
aglomerado. 

Grazas señor sherif, 
por darnos traballo. 
Grazas señor sherif, 

por darnos as troitas xa mortas. 
Grazas señor sherif, 

por producir enerxía coas vacas. 
Grazas señor sherif, 

polo se estudo votacional. 
Grazas señor sherif, 

grazas, e mil veces grazas 
por facernos tan felices. 

 
E agora, despois de tanto 

sufrimento, 
despois de ter traballado tanto, 
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despois de ver como todo se volve 
nada, 

despois de que nos levaran todo o 
que tiñamos 

e darllo a aqueles que non fixeron 
nada, 

estamos nun lugar dividido. 
 

Uns esquecidos no medio da soidade, 
os outros, abafados no medio da 

polución. 
Entre nós, unha gran, grandísima 

ferida, 
unha ferida incurábel, 

que queren tratala cun porto 
deportivo! 

Queren facerlle un campo de golf! 
 

Para min, o ideal, 
que todo volvese ser coma antes, 

que volvesen os paxaros, 
que volvesen cantar, 

que non cheirase todos os días, 
que se apagase o lume, e que non 

houbese fume, 
que todos e todas os paxariños 

deste lugar, 
nos volvésemos unir contra os 

raposos, 
e todos xuntos podelos botar fóra, 

fóra da nosa terra! 
 

Encrobas, esperta e volve ser quen 
eras!!!  

 
David Fernández García  

1º Bacharelato F 
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Estrela máxica de tres puntas. 
 
Coloca os números debaixo nas 
interseccións dos seis segmentos que 
forman esta estrela, de maneira que o 
produto dos tres números de cada segmento 
sexa  240. 

 

 
 
 

1 2 3 4 6 10 12 20 40 

 

Estrela máxica de seis puntas e centro. 
 
Esta estrela está formada por dous 
triángulos, un invertido respecto do outro. 
Coloca nos vértices e no centro os números 
debaixo, de xeito que os tres números que 
están nos vértices de cada  triángulo e os 
dos tres segmentos que pasan polo centro 
sumen 9.  
 
 

 
  

0 1 2 3 4 5 6 
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Resolve os exercicios que tes a continuación. O teu resultado será un número. Cambia o 
número que obtés pola letra correspondente do alfabeto que tes na táboa adxunta. 
Colocándoas terás o nome da primeira muller matemática que se coñece. 

Nº Exercicio Resultado Letra 

1 Dous elevado ó cubo   

2 Tres elevado ó cadrado   

3 

Unha nena nun exame púxose moi nerviosa e nun problema no que se 
lle pedía que dividira entre 4 un número o que fixo foi restar 4. O 
resultado foi 64, se en lugar de restar, dividira , cál sería o seu 
resultado? 

  

4 

 
Acomoda os números 1,2,3,4,5 na figura de maneira 
que os que queden na columna e na fila sumen 8.  
Cál é o número que va no cadriño do centro?                      

                                                                                          

                    

  

5 ( ) =⋅++⋅−⋅− 523:24247215    

6 

 

Cánto suman os tres números que temos que acomodar nos cadriños 
baleiros para que a suma quede correcta? 

   

7 ( ) =+−−⋅⋅−⋅ 13:18542537    

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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POEMAS PARA NON (TE) ESQUECER 
 
 
I 

 
 
Pecha os ollos, 

non te arredes 
Quero que te enredes 

esta noite 
nos meus soños 

Pousa as túas mans 
sobre min 

e móveas 
lentamente 
Eu direiche 
onde, 
como 

e por que 
Quéroche facer 
sentir 

aínda que só sexa unha vez 
Non te arredes, 

pecha os ollos 
e non te arredes 

 
 

 
II 

 
Virando coma unha buxaina, 

virando 
vira a virandela 

Ben a ves mover 
e volta outra vez 
Buscas varias veces, 

voltas a bourar 
Vacilas 
Dis non a atopar 

Ben a ves mover 
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e dis non a ver 
Volta procurar, 

non a vas esquecer 
Voltas a mirar 
Mírala virar 

Ben sabes que a ves, 
non digas non a procurar 

Vira a virandela, 
vira coma unha buxaina, 
e ti non te esqueces dela 
 

III 
 

Camiña, non te pares 
A vía é longa 
Logo pasará o tren 
Ves os alecríns, 
as xestas, 
co seu amarelo 
Quérente alumear 
Aledar 
E ti camiñas 
Nin reparas neles 
 
Camiña, non te pares 
A vía é longa 
Logo pasará o tren 
Oes os paxaros, 
as follas das árbores, 
co seu rumor e chíos 
Quérente espertar 
Aledar 
E ti camiñas 
Nin reparas neles 
 
Camiña, non te pares 
A vía é longa 
Logo pasará o tren 
oles as gramíneas, 
o xabón no río de lavar, 
quérenche facer acordar 
Aledar 
E ti camiñas 
Nin reparas neles 
 
Non penses no banquiño 
de madeira 
á beira do río, 
non penses nos raios do sol 
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por entre as follas, 
coma un fío 
 
Non penses nese rostro amigo, 
non penses neses ollos 
que ían sempre contigo 
 
A vía é longa 
Camiña, non te pares 
Os bicos que che daba 
gárdaos nun pano de lunares 
cunha cintiña vermella 
 
Mira zoar a abella 
e soña con ser coma ela 
para voltar cando queiras, 
ben cedo, 
á súa beira 
 
Logo pasará o tren 
A vía é longa 
Camiña, non te pares 
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