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Cando no ano 2002 saía do prelo o
primeiro número da revista
Viaducto, a ilusión posta nela era
inmensa; o mesmo que a esperanza
de que non se esvaecese no tempo
e, ao andar dos anos, o proxecto
tivese o pulo suficiente para ser
levado a cabo.
Hoxe  sae o número cinco, ao que
lle damos a  benvida con grande
ledicia. Algúns alumnos  e alumnas
xa non están no centro, algúns
profesores e profesoras tampouco.
Tamén se foron algúns membros do
persoal de administración e
servizos. O Equipo de Norma-
lización Lingüística xa non conta
con algunhas  daquelas persoas que
impulsaron a creación da revista.
Botámolos a todos en falta; pero a
nosa revista Viaducto, a dos que se
foron e a dos que aínda estamos e a
dos que viñeron novos, continúa. E
continúa porque aqueles souberon darlle
un carácter que é asimilado con ilusión
polos novos membros da comunidade
educativa do IES Pedro Floriani.
Viaducto permite a participación e
colaboración de todos os membros da
comunidade, constitúese como espello
da nosa actividade e potencia a
creatividade. Todos nos sentimos
identificados con ela pois é un expoñente
mais do noso Proxecto Educativo.
Ao falar do proxecto educativo,
recordamos que no número anterior
saudabamos a aparición do  anteproxecto

da Lei Orgánicas de Educación (LOE).
Neste novo número, queremos apro-
veitar para saudala como lei, aprobada
xa.
Sentimos que non contase co apoio
unánime de todos os partidos, sindicatos
e outros sectores do mundo do ensino, o
que nos parecía imprescindible para
estabilizar definitivamente a educación;
pero gustaríanos, e así o esperamos, que
sexa a lei que permita artellar o ensino
de calidade que a nosa sociedade precisa
e merece. Parécenos que un primeiro
paso dado pola lei para clarificar a

Seica pensabas que este ano non ía estar
convosco a vosa revista? Pois erraches
... por fin chegamos! Velaquí estamos
co número cinco. Agardamos que vos
guste, xa que neste traballo os rapaces e
rapazas puxeron as súas mellores
intencións.

Nesta ocasión traémosvos unha
chea de páxinas con pasatempos, cartas
de amor, un conto de autoría múltiple,
receitas, unha crítica cinematográfica,
algunhas actividades que se desen-
volveron no centro ó longo do curso

como visitas e viaxes, a festa do
Entroido, a festa do Magosto, etc, etc.
Abride axiña a revista porque hai moitos
artigos que seguro che han gustar.

Esta revista é posible grazas ao
esforzo conxunto de profesorado e
alumnado: uns por animar e axudar á
creatividade dos rapaces e outros por
seren os verdadeiros protagonistas e
autores dos traballos que aquí
presentamos. Queremos insistir no
importante que nos parece a
colaboración do alumnado. A que

Saúda da Dirección

Editorial
agardas? Únete e colabora. A revista é
vosa e podedes expresar e canalizar a
través dela todo tipo de inquietudes:
literarias, pictóricas, humorísticas,
críticas ... Sabemos de certo que, se non
o fixeches neste, no seguinte número vas
colaborar. Anímate!

Chegamos xa á despedida. Moitas
grazas a todos e todas por colaborardes
connosco na elaboración desta revista .
Un saúdo e deica o próximo número!

situación educativa é o de derrogar as
leis anteriores (LOXSE, LOCE, etc.) que
convivían ate agora e que tanta
inseguridade e ambigüidade producía
nos centros educativos.
Desexamos pois que sexa a lei que nos
leve ao progreso e á consecución dun
mundo libre e xusto a través da
educación, onde o coñecemento e o
esforzo seguen  a ser valores importantes
para conseguilo.

     A dirección
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17 de maio Día das letras Galegas

O Día das Letras Galegas do 2006
dedícase a Manuel Lugrís Freire (Sada,
1863- A Coruña, 1940), un escritor que
foi un dos principais animadores da
política e da cultura de principios do
século XX.

         Biografía
1863
Nace na vila coruñesa de Sada o día 12
de febreiro. Nesta vila realiza os primeiros
estudos e de moi novo comeza a traballar
como escribán no concello veciño de
Oleiros
1883
Emigra a Cuba chamado polo seu irmán
Plácido. Traballa en distintas empresas,
entre elas, Otamendi Amiel. Neste mesmo
ano comezan as súas colaboracións na
prensa americana.
1884
É nomeado vogal do Centro Galego da
Habana.
Publica na Habana Soidades.Versos en
gallego, obra cunha carta prólogo de
Manuel Curros Enríquez asinada na
Habana o 28 de xuño de 1894.
Inclúe vinte e oito poemas, algúns deles
xa publicados na prensa, un aditamento
en prosa que contén o relato «Os
primeiros versos» e o artigo «A fala
gallega», xa publicado en A Gaita
Gallega  en novembro de 1885.
Participa na organización dos actos
conmemorativos da homenaxe a Curros
que se celebrou na Habana.

1896
Deixa Cuba e regresa a
Galicia acompañado da súa
muller, a cubana
Concepción Orta.
1899
Falece a súa muller,
Concepción Orta, o 30 de
abril.
Participa o día 23 de abril
na homenaxe que a Liga
Gallega lles tributa aos
Mártires de Carral e pronuncia un
discurso en galego.
1903
O 18 de xaneiro preséntase pu-
blicamente na cidade da Coruña a
Escola Rexional de Declamación, que
presidirá pouco tempo despois da súa
creación en substitución de Galo
Salinas.
Casado xa en segundas nupcias con Pura
González Varela, nace o seu fillo
Manuel.
1905
Membro fundador da Real Academia
Galega.
Nacen os seus fillos Secundino e María
do Pilar.
1907
Participa na fundación de Solidaridad
Gallega.
O 6 de outubro ten lugar en Betanzos
un mitin promovido por Solidaridad
Gallega no que Lugrís pronuncia un
discurso integramente en galego.
1908
Nace o seu fillo Urbano que será un
famoso pintor.
1916
Acode ao chamamento de Antón Vilar
Ponte e participa na fundación da
Irmandade da Fala na Coruña.
1932
Forma parte da comisión encargada de
redactar o anteproxecto de Estatuto de
Autonomía.
1934
Ocupa a presidencia da Real
Academia Galega.
Participa na inauguración do
monumento a Curros Enríquez.
1935
Renuncia á presidencia da Real
Academia Galega por motivos de saúde.

1940
Morre o día 15 de febreiro na súa casa
da Coruña.

M. Lugrís Freire é un histórico
galeguista, xurista, comediógrafo, poeta
e agrarista, que ten no seu haber, o mérito
de ter fundado o primeiro xornal
integramente en galego da emi-
gración.Trátase de «A Gaita Gallega»
que se editou na Habana entre os anos
1885 e 1889. Foi unha das mostras do
seu fondo compromiso galeguista que
manifestou durante a súa estadía en Cuba
a onde emigrou con só 20 anos.

Ao seu regreso en 1896, M. Lugrís
Freire, pai do afamado pintor re-
publicano Urbano Lugrís, participou en
todas cantas iniciativas comprometidas
coa lingua houbo no país. Ademáis
tamén foi un activo colaborador na
redacción do anteproxecto do Estatuto
de Autonomía, en representación do
Partido galeguista.

Manuel Lugrís Freire
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OBRA

O seu claro compromiso co idioma levouno a que en
1922 publicase a Gramática do idioma galego, que é a
primeira escrita na nosa lingua. Once anos máis tarde ingresou
como correspondente no Seminario de Estudos galegos cun
discurso sobre Eduardo Pondal.

Como creador literario, Manuel Lugrís tratou
practicamente todos os temas e todos os xéneros, pero entre
eles destaca sobre todo a súa obra teatral, coa que inaugurou o
teatro galego en prosa. O Teatro Principal da Coruña e o
Teatro Xofre de Ferrol foron os centros nos que se presentaron
algunhas das súas pezas teatrais: «Minia» (1904), «Mareiras»
(1904), «Esclavitú» (1906) ...

Con «Soidades» (1894) inaugurou a súa faceta poética,
un dos xéneros que tamén cultivou, aos que lle seguiron títulos
como «Noitebras» (1901), «Ardencias» (1927) ou «As
Mariñas de Sada» (1928).

Revista Gallega, A Nosa Terra, A Gaita Gallega, El
Eco de Galicia, entre outros xornais e publicacións periódicas
foron algúns dos espazos que publicaron numerosos artigos
de M. Lugrís  que asinou baixo os seudónimos Asieumedre,
L. U. Gris, K. Ñoto e Roque das Mariñas.

                                 Equipo de Normalización Lingüística

O pasado martes día  14 de marzo, os alumnos
de francés de 3º, 4º de Eso e 1º de bacharelato
fixeron unha saída a Vigo acompañados da
súa profesora de francés (Nieves Vecilla) e a
profesora de latín (Nieves Jiménez) para ver
a obra teatral «Le malade imaginaire» que foi
realizada por unha compañía teatral de
Málaga.
A representación estaba baseada na obra de
Molière do mesmo nome e estaba adaptada
de xeito que fose máis comprensible para os
alumnos que a estabamos vendo xa que todos
non tiñamos o mesmo grao de coñecemento
de francés. A obra estaba representada de
xeito ameno, incluso se interactuaba co
público posto que subiron ó escenario a varios
rapaces para que formasen parte das
personaxes.
O contido era sinxelo, fundamentalmente
trataba dun home, Argán, que se consideraba
enfermo por natureza e que quería casar a súa
filla cun médico para podelo ter preto cando sufrise algún dos
seus repentinos ataques.
Ao  final da obra permitiron que os espectadores puidesen
facer preguntas sobre a obra e aclararon dúbidas sobre a

representación, as actitudes das personaxes e o xeito de
interpretar a cada un deles.

MARÍA OTERO BOUZÓN
ANDREA PÉREZ FERNÁNDEZ 3º ESO B

Le malade imaginaire
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Tralo nacemento de Mozart, o 27 de
Xaneiro de 1756, en Salsburgo (Austria),
non se pararon de facer investigacións
sobre el e a súa familia. Este ano, o do
seu 250 aniversario do nacemento,
estanse facendo por todos os recunchos
de Europa concertos da  súa música. En
Galicia numerosos escolares móvense de
todas as partes de Galicia para acudir aos
grandes concertos que dirixe a Orquestra
Filharmónica de Galicia. (Do noso
instituto fomos os alumnos de 3º da
ESO).
 Mozart naceu nunha familia de
economía media e o seu pai, Leopold
Mozart, ensinoulle desde a infancia o
sentido da música e á vez Leopold
estábase dando conta do talento, do gran
talento, que tiña o seu fillo. Mozart
compuxo as súas primeiras obras aos 6

Mozart: 250 aniversario

anos e o seu pai osténtao por todas as cortes
de Europa. Hoxe en día aínda se interpretan
as 5 primeiras pezas para piano que
compuxo en 1762. Mozart tiña o que se
chama «oído absoluto» e todo o que oía na
súa cabeza, escribíao. Pasaban os anos.
Mozart seguiu a súa curta vida compoñendo.
Aos 21 anos namorouse de Aloysia  Weber,
pero esta rexeitouno e el casou no 1782 con
Constante Weber, irmá menor de Aloysia.
Vivían en Salsburgo aínda que antes de casar
percorreran xa algunhas capitais Europeas.
Tres anos despois de casarse entrou, como
aprendiz, na loxia masónica  Zur
Wohltätigkeit axudado polo seu mestre, o
barón Otto Von  Gemmingen-Hornberg. Alí
profesaban a fraternidade e axuda mutua. A
finais de 1785 ascende á mestre na loxia Zur
Wahren Eintracht. Mozart pertenceu a máis
loxias, pero estas son unhas das máis

importantes. Os libretos de «A Frauta
Máxica» e «As Vodas De Fígaro»
foron compostas por 4 compañeiros
e mestres masóns.
Dise que Mozart revelou algo sobre
a  masonería en «A Frauta Máxica»
e que despois fíxose iluminati. Os
iluminati eran aliados dos masóns,
pero os masóns adoitábanos acusar
de vagos e obscurantistas.
Isto foi unha presunta teoría do
biógrafo do compositor, chamado
Claudio Casino e explicou que os
iluminati eran unha sociedade secreta
na que estaban os homes máis
influíntes do planeta que controlaban
os filóns máis altos da sociedade, a
cultura, a política e a economía
mundial.
 A súa morte está rodeada de dúbidas
e interrogantes. O que si é certo son
as investigacións do Doutor  Tichy
sobre o cranio de Mozart. Insinúan,
el e os seus colaboradores, que o
cranio que teñen no seu poder é de
Mozart por uns pelos analizados. O
que investigan é o motivo da súa
morte. Polo único motivo que
apostan é que puido estar causada por
unha hemorraxia  intracerebral
(Síndrome de Tourette). Tamén está
estendida a mítica crenza de que
puido ser envelenado por Antón
Salieri ou por Franz  Holfamel.
Mozart morre o 5 de Decembro de
1791 con 36 anos. Deixou sen
terminar as súas dúas últimas obras:
«Réquiem» e «O Eloxio á Alegría».
Foron terminadas por algún amigo
seu masón e Mozart, dezasete días
antes do seu falecemento, inaugura
o novo templo da loxia Zur
neugekrönten  Hoffnung coa obra
«Pequena Cantata Masónica».
Foi enterrado nunha fosa común
porque tiña moitas débedas e poucos
amigos foron ao funeral. A pesar da
súa curta vida, este gran xenio da
música, compuxo máis de 650 obras,
entre elas sonatas, concertos e óperas.
Aquí temos o papel (Imaxe 1) que
había á entrada do teatro Theater auf
der Wieden o día que se estreou «A
Frauta Máxica»
 Marta Jimenez García 3ª ESO A
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O misterioso número 3 : Sábese
que Mozart foi Masón e na masonería o
número 3 é moi significativo, xa que
representa un papel fundamental nos
seus rituais. Por iso Mozart inundou
moitas das súas obras con este número.
Así, na Frauta Máxica, aparecen 3
acordes maiores na  obertura, tres fadas,
tres nenos que conducen ao protagonista
polo bosque, tres instrumentos máxicos,
tres probas, tres calidades do pro-
tagonista, tres templos...

Mozart erótico: Mozart incluía
en case todas as súas obras representadas
un toque bastante pronunciado de
erotismo camuflado. Pero ás veces non
tan camuflado. De feito compuxo un
canon ao que titulou de forma totalmente
pornográfica: « Leck  Mich  in Arsch»
que así posto... non di nada en español...

O neno prodixio: Con oito anos,
sendo xa un reputado concertista, Mozart
compuxo a súa primeira sinfonía, e
fulminou os requisitos para ser un
auténtico neno prodixio. O curioso é que
a súa última sinfonía (a número 41) que
compuxo pouco antes de morrer, ten un
tema de 4 notas iguais ao Andante da
primeira:  do, re, fa, mi ... .sabía Mozart
que non ía escribir máis sinfonías?

A comercialización de Mozart:
Durante un tempo, púxose de moda falar

Mozart e as súas curiosidades

do «Efecto Mozart», e é que, segundo
algúns psicólogos, estimula a inte-
lixencia e aumenta a capacidade de
retención, ata se dicía que se as mulleres
embarazadas oían música del, o rapaz
ou rapaza sairía cun alto coeficiente
intelectual. Seguramente todo con
obxecto de promocionar certas películas
da época... pero o caso é que se iso serviu
para que se escoitase máis música del...
benvido sexa.

Mozart odiaba o son da frauta:
Mozart non soportaba o son dunha
frauta. «O único peor a unha frauta, son
dúas». De feito os concertos para frauta
que escribiu foron todos por encargo, ata
que por primeira vez substituíu este
instrumento polo clarinete, e creou o
fantástico Concerto Para Clarinete
K.622. A partir de entón empezou a
considerarse este instrumento dentro das
orquestras.

Un exemplo da  súa xenialidade:
Separadamente das  súas  xeniais obras,
están  as curiosidades que rodean a  súa
creación.  Dende  compoñer mental-
mente  unha sinfonía completa  mentres
viaxaba usando como soporte uni-
camente a súa memoria para reter todo o
que creaba e logo ó chegar ó destino,
escribir de corrido todo ou que
compuxera no  camiño.
Outro exemplo-curiosidade dos retos que
se puña: A partitura que se acompaña,
chamada o  espello,  é un dúo que se pode
tocar  pondo a partitura ó  dereito  ou ó
revés. Cada voz le  nun sentido, dando
como resultado un dúo  sen erros.

Departamento de música
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Abadesa alemana, visionaria mística e
autora de diversos tratados de medicina,
así como de numerosas obras musicais.
Naceu no ano 1098 en Bemersheim e
faleceu no monasterio de Ruperstsbreg
o 17 de Setembro de 1179. É coñecida
tradicionalmente como Santa Hile-
garda, a pesar do feito de que, se ben
foi beatificada pola Igrexa Católica, a
súa canonización aínda non tivo lugar
polo momento.Foi unha das persona-
lidades creadoras máis activas da Idade
Media, dotada non soamente dunha
grande intelixencia e capacidade de
innovación, senón tamén dunha ex-
traordinaria enerxía que despregou
dentro de numerosas disciplinas e
campos de coñecemento. Débense des-
tacar, particularmente, as súas contri-
bucións á música, medicina ou á con-
templación mística. A súa sabiduría e o
seu interese polos acontecementos do
seu tempo levárona a manter corres-
pondencia con personaxes tan so-
bresaíntes como: reis, emperadores,
papas... Entre os que podemos citar
atopamos os papas Euxenio III,
Alexandre III ou Federico Barba-
vermella. O prestixio entre os contem-
poráneos chegou a tal punto que foi
coñecida co apelativo de «A Sibila do
Rhin».
VIDA:

Naceu dentro dunha familia
adiñeirada que xa contaba con nove fillos
máis. Este feito influíu en que dende ben
cativa xa estivera relacionada coa vida
relixiosa, xa que naquela época a menor
dos irmáns, frecuentemente, ingresaba
nun convento. Dende pequena tivo
visións de luces que se acendían e
posteriormente apagábanse que, co paso
do tempo, transformaríanse en visións
máis claras e ricas  que adquiren un valor
místico. Estas aparicións teñen unha
explicación, os seus contemporáneos
aseguran que a relixiosa padecía de
migrañas e este é un síntoma que provoca
a enfermidade. Con oito anos ingresou,
baixo o coidado de Xutta de Spanheim,
no mosteiro benedictino de Disi-
bodenberg. A maioría dos coñecementos
que Hildegarda terá foron ensinados por
Xutta aínda que a relixiosa afirmaba nos

Hildegarda von Binbeg

seus libros a súa falta de formación, pois
só puido aprender o máis básico e
tradicional practicado nas comunidades
benedictinas. De calquera xeito esta
carencia non foi denotada porque,
valéndose da súa intuición, a monxa
logrou dar forma a obras moi
importantes e de coñecementos tan
dispares como medicina, música ou
literatura relixiosa.

Cando contaba con trinta e oito
anos, e as súas visións fanse máis claras,
decide mostralas ao resto da Europa
Medieval, tan indisciplinada teolo-
xicamente. Despois de que a xente tivera
coñecemento sobre as aparicións foi
considerada unha auténtica deusa. Pero
estes non foron só os campos que
dominou, pois a música foi outra das
súas grandes paixóns.

Xunto coas monxas que estaban
ao seu cargo foi desenvolvendo un
conxunto de obra e expresión sobre a
orde universal e as disociacións entre
«corpo e alma»e «alento e respiración».
Por último a medicina natural onde
atribúe diferentes plantas e raíces coa
curación de todo tipo de enfermidades.

OBRAS:
Ata os nosos días chegaron as seguintes
obras da abadesa:

-SCIVIAS: composta por tres libros
(sabiduría, o Salvador e a Igrexa e a
construcción do Reino de Deus e o
Espírito Santo).
-LIBER VITAEMERITORUM:
represéntanse seis visións da abadesa,
que fan mención aos vicios e virtudes
dos homes, o Purgatorio, o inferno e a
promesa de Gloria no ceo.
-DE OPERATIONE DEI: contén
dez visións sobre o pensamento de San
Xoan.
-PHYSICA: descrición de poderes
curativos dalgunhas plantas, pedras e da
integración do ser humano no Cosmos.
-CUSAE E CURATE: comprende a
constitución humana, males e remedios.
-ORDO VIRTUTUM: composición
dramático-musical na que se representa

a alma da persoa crente atormentada
polas tentacións do diaño, guiada polas
diversas virtudes, chega a alcanzar a
victoria sobre os males do mundo.
-SESENTA E SETE HIMNOS
MONÓDICOS: estes himnos tratan
sobre textos místicos.

María Otero Bouzón
Andrea Pérez Fernández 3º ESO B
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Ó longo do tempo os dereitos humanos
(dereitos universais, xa que valen para
todo o mundo sen distinción de sexo,
raza, opinión política, relixión...) sufriron
cambios, incumpríndose a maioría deles,
ata que a mediados do s. XX a ONU fai
a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, primeira vez na historia na
que se fai unha declaración universal.
Na Idade Antiga, nos imperios exipcio e
romano ou na sociedade grega, o modo
de produción era o escravismo, polo que
os dereitos soamente os tiñan os cidadáns
libres, que posuían a terra. Os escravos,
que eran os que realizaban o traballo, non
tiñan ningún tipo de dereito.
Pasamos á Idade Media, a Idade do
feudalismo. Os señores feudais tiñan
todos os dereitos. Pola contra, os
campesiños, que eran os que traballaban
a terra, gozaban dalgúns pero non eran
universais xa que cada señor feudal
concedíalles os dereitos que quería ós
seus vasalos.Na Idade Contemporánea
os medios de produción xa non eran
soamente a terra, senón tamén as fábricas
e as máquinas que facían moito do

traballo que antes realizaba o
proletariado.
Vemos que sempre sucede o mesmo: a
clase explotada, a que realiza o traballo
produtivo, non disfruta da maioría dos
dereitos, mentres que a clase que posúe
os medios de produción, que non fai ese
traballo produtivo, son as que elaboran
as leis, e  fano no seu propio beneficio.
O filósofo alemán do s. XIX, Karl Marx
explícao desta maneira: a superestrutura
(leis, ciencia, relixión...) é imposta pola
clase explotadora, que a fai dunha
maneira na que sae beneficiada, e a clase
explotada vive baixo esa ideoloxía e
pensa que está ben xa que non coñece
outra. Pero foi na Idade Contemporánea
cando se avanzou máis: coa Revolución
Francesa, no 1789, fíxose unha de-
claración, a «Declaración dos dereitos do
cidadán», aínda que só se estendían ós
cidadáns franceses, e en realidade só a
parte que tiña unha renda alta.
E é a mediados do s. XX, despois das
dúas guerras mundiais, cando a ONU fai
a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, que ten de especial o ser

UNIVERSAL: que se basea en certos
dereitos inalienables (dereitos que non
se lle poden quitar a unha persoa, e esta
mesma non pode renunciar a eles), como
son o dereito á vida, á liberdade, á
dignidade...A importancia dos dereitos
humanos é moita xa que eles son os que
poñen moral na sociedade. Estes
dereitos, aínda que moitas veces non se
cumpren, son os que nos fan ser un pouco
máis humanos, cos nosos próximos.
O exemplo do incumprimento que máis
nos preocupa é o da prisión de
Guantánamo, que os Estados Unidos
teñen en territorio cubano. Nela viólanse
todo tipo de dereitos, xa que teñen os
prisioneiros en condicións infrahumanas.
Non recibiron un xuízo xusto e non se
sabe de que están acusados. Non debería
ser así, porque os dereitos teñen que
cumprirse sen excepción en tódolos
lugares do mundo.Tamén nos preocupa
o dereito a non ser torturado e é incrible
que no século XXI aínda morran
mulleres pola violencia de xénero.

Cristina Cabaleiro Couñago, 4º B
Elisa Carballido Araújo, 4º C

Os Dereitos Humanos a través da historia
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O Equipo de Normalización Lingüística
convídate a participar na creación dun
conto por entregas. Anímate e partici-
pa!
Así comezabamos este proxecto que tiña
como obxectivo crear un conto de autoría
múltiple.
O relato foi evoluíndo coas mellores
aportacións recibidas cada quincena.
O E.N.L.  quere agradecer a tod@s @s
que achegastes a vosa contribución para
crear esta obra colectiva, aínda que non
fose seleccionado o voso fragmento.
Os fragmentos que foron escollidos polo
E.N.L. para o desenvolvemento deste
conto por entregas pertencen ós
seguintes autores:

1ª entrega: MARÍA OTERO BOUZÓN
3º ESO B
2ª entrega: SHEYLA FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ   1º ESO A
3ª entrega: ÓSCAR LORENZO
RODRÍGUEZ  1º ESO C
4ª entrega: ANDRÉS FERREIRO
GONZÁLEZ  1º ESO B
5ª entrega: NIEVES  REY BULLIDO
1º ESO C
6ª entrega: DANIEL DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ   1º ESO B

 Velaquí tedes o resultado desta suma de
vontades literarias:

A  AVENTURA  DE  TERESA

1º ENTREGA

Teresa era unha nena africana de oito
anos, cunha longa melena negra e riza,
uns ollos espertos e acolledores que
semellaban infinitos, longas pestanas, pel

de cor e unhas pequenas orellas nas que
resaltaban unhas perlas brancas.
Vivía coa súa nai, embarazada de
xemelgos; seu pai, un home alto e forte
coma un carballo e cunha cabeleira tan
negra como o acibeche, e os seus tres

irmáns: dous varóns e outra rapaza.
Ademais na súa casa, máis ben choza,
vivían os seus avós paternos, un can, tres
ovellas con dúas crías, seis galiñas e unha
vaca.
A súa familia tiña algunha leira que cul-
tivaba para poder alimentarse e que se
atopaba preto da choza. Uns metros ó
norte había un regueiro que regaba
aquelas secas e áridas terras.

Toda a tribo collía desa auga para o
gando e para o uso persoal e se este se-
case, significaría a morte de moitas das
persoas da tribo, fundamentalmente
cativos e anciáns.

2ª ENTREGA

Un día Teresa levántase e, como cada
mañá, calza as súas vellas alpargatas
furadas pola sola. Sae da súa choza, lava
a cara nun pequeno caldeiro e logo vai
recoller cereais para que poidan almor-
zar os seus irmáns. Volve á choza para
muxir a vaca e polo camiño bótalle unha
ollada ó regato. Entón un calafrío
percorreuna de arriba a abaixo. Teresa
observou que o regueiro non tiña auga.
Estaba completamente seco!
Que ía ser dela, da súa familia e da tribo
...!

3ª ENTREGA

No pobo de Teresa, todos estaban moi

preocupados. Sen auga, a vida non era
posible, e alí estaban as súas vidas.
Os anciáns dicían que era un castigo dos
deuses e rezaban estraños cantos... mais
Teresa non ía quedar quieta.Unha mañá,
ben cedo, mentres todos aínda durmían
coma leiróns, Teresa saíu caladiña da súa
choza e dirixiuse regato arriba en busca
do problema que tanto aflixía ó seu pobo.
A súa sorpresa chegou cando viu, uns

Conto Aberto
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metros por diante dela, a un rapaz na
mesma dirección. Comezaron a falar.
Chamábase Xan e pertencía a un pobo
no cal o regato tamén secara. A súa xente
enviárao coa mesma misión que Teresa.
Xuntos sería máis doado!

4ª ENTREGA

Xan e Teresa continuaron o camiño du-
rante todo o día e ó atardecer decidiron
descansar preto dunhas matogueiras.
Acenderon unha fogueira e quedaron
durmidos. A Xan espertouno un grito
agudo e comprobou que fora Teresa a
que berrara. O rapaz viu unha serpe
xunto á perna de Teresa e matouna, pero
xa era demasiado tarde pois mordéraa no
nocello. Entón Xan sacou un coitelo e
fixo un corte na ferida, despois chuchou
o veleno xunto co sangue e cuspiuno no
chan. Ó amencer a rapaza tiña frío e
asustouse pero Xan explicoulle que a
serpe non tiña veleno mortal. O rapaz
acendeu de novo a fogueira e deulle
unhas fregas. Ó día seguinte os dous
amigos puideron continuar.

5ª ENTREGA

 Na súa camiñata, Teresa e Xan atoparon
unha pequena charquiña cunhas plantas
ó redor. Seguiron o seu camiño e
escoitaron a melodía da auga caendo. Os
dous rapaces chegaran a un fermoso oa-
sis, cheo de plantas, árbores e froita,
cunha auga limpa e cristalina.
Cal era, daquela, o problema? O proble-

ma estaba nuns le-
ñadores que depo-
sitaban as súas
árbores na ribeira
do río. Co vento,
estes troncos cae-
ran ó río, forman-
do unha presa que
non deixaba seguir
o seu curso.
Entre os dous rapa-
ces e con moito
esforzo, sacaron as
árbores do río e a
auga volveu correr.
A vida e a feli-
cidade chegaría, de
novo, ás súas al-
deas!

6ª  ENTREGA

Xan e Teresa deron
a volta e empeza-
ron a desandar o
camiño.
Cando chegaron á
aldea da rapaza, to-
dos os recibiron
moi contentos e
dixéronlle a Xan
que quedara para unha festa. Foguei-ras,
cancións, bailes e moita comida eran os
principais atractivos daquela festa, pero
ademais, os pais de Teresa trouxeron fo-
gos de artificio. A rapaza xa os coñecía
porque unha vez fora a un pobo moi
lonxano onde os botaron.

Aquela noite foi a máis feliz da vida de
Xan e Teresa. Ó final da festa, o rapaz
tivo que marchar para a súa aldea, pero
hai que dicir que, aínda hoxe, Xan e Te-
resa visítanse a miúdo e manteñen a súa
amizade.

Os/as alumnos/as de música de 3º de
ESO e de 2º bacharelato asistimos o 18
de abril ó auditorio de Galicia en
Santiago de Compostela para escoitar
un concerto.Saímos do centro ás 10 da

mañá; por suposto
non saímos sós,
acompañábanos tres
profesores: Lorenzo,
Mori e Carmen Pe-
nas. Levounos hora e
media de camiño e
cando chegamos ó
auditorio de Santiago
había moitos rapa-
ces e rapazas doutros
institutos.
O concerto que es-

coitamos chamábase «A historia do
soldado «. Esta historia trata dun soldado
e dun demo.
 A historia foi seguida  por un violín, un
contrabaixo, un clarinete, un fagot, unha

trompeta, un trombón e pola percusión.
O director chamábase Xosé Carlos Se-
ráns. Ó finalizar o concerto, recolleunos
o autobús diante do auditorio e saímos
cara ó instituto. Indo de volta pasámolo
moi ben no autobús, porque íamos
cantando o lema da narradora: «Nun
camiño cheo de po, un soldado marcha
só...» Chegamos ó instituto ás 14:25 e
xa non fomos á clase. Xa se nos esquecía,
o concerto foi moi divertido e in-
teresante.Aquí remata a nosa excursión
ó auditorio de Santiago.

Rocío Figueroa
Marta Rodríguez   3º Eso

Excursión ó Auditorio de Santiago
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Querido meu:
Síntote tan lonxe... Síntote tan preto dos meus sentimentos.
Hoxe vou botar fóra os meus pensamentos: quérote, xamais te esquecín. Só fago pensar en que che fallei. Botáchesme do
teu lado pero eu sempre te amei. Eu tiña o corazón dunha peza e ti rompéchelo coa túa indiferenza.
Eu xa non te espero. Sei que non volverás, pero tamén sei que non te poderei esquecer. Levareite por sempre na miña
memoria.

Serea de Mar.
Sheyla Fernández Martínez  1º ESO A

CARTA DE AMOR A UN EMIGRANTE

Querido Xosé:

Escríboche todo o que sinto, meu amor, porque só ti podes comprenderme, porque só ti podes darme o consolo
que preciso. Cóntoche a ti, meu amado, que, aínda na distancia, cada día que pasa ese tormento medra e medra máis.
Medra por non saber de ti. Medra porque non contestas. Medra porque poderías estar morto. Medra porque as malas
linguas din que me esqueciches, e que alá, lonxe, tes a compaña doutra, outra que non te sabe querer nin que nunca te
quererá como eu te amo.

Escríboche tamén porque prometiches que algún día voltarías, que regresarías á túa Galicia, que regresarías para
volver ver as cores verdes dos piñeiros, para volver oír o bater das ondas ó amencer, cando espertaramos xuntos nun
mar de bicos.

Maldito, maldito de ti, meu amado! Maldígote, maldígote pero á vez bendígote! Porque, aínda que outra custodie
a porta do teu corazón, teño a esperanza de que no seu interior un lene susurro berre o meu nome: «Esperanza,
Esperanza».

Un inmenso mar sepáranos pero eu sígote amando e cada día, cada noite, cada solpor, cada lágrima derramada da
verde copa dos meus ollos, sirva para construír unha ponte que te poida regresar aquí, cos teus, coa túa xente, ...
comigo e con este ser que agardo dende antes da túa partida.

Se ti me esqueciches, a miña vida xa non ten sentido. O mar xa non poderá calmar a miña pena, nin darme
consolo o regalo que me deches, porque ti déchesme a vida, porque ti estasme levando á sepultura aínda que deixaches
parte de ti no meu interior. E así, despídome, meu amado, nesta soidade que me rodea, nesta penumbra que me está
matando, nesta fondura escura da que xamais lograrei saír sen volver a verte, Xosé.

            María Otero Bouzón  3º ESO B

Gañadoras do Concurso Cartas de Amor
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Querido amigo meu:

Hoxe decidín escibirche esta carta, porque o meu corazón está desfalecido. Xa non sabe o que é sorrir. Do único que
entende, é de finxir; finxir que o que sente por ti é amizade e non amor. O que estás a ler é certo. A todas horas penso en ti,
e a pesar de estar con outro, soño contigo. Xa non sei que facer, porque a alegría que antes sentía ao verte, agora convértese
en castigo, xa que te vexo e sei que non podo estar contigo. Pode que me tomes por tola por dicir isto, pero se o fas, que
saibas que é polo teu amor, e por nada máis. Ou quizás, o único que me pasa, é que non sei diferenciar entre amor e
cariño...

                                                                                                                                                                      Asdo: PIKU
1º Bacharelato.

O 25 de novembro de 2005 estreouse en
todos os cines de España a cuarta novela
da escritora inglesa J .K. Rowling. O día
da estrea  puidéronse ver as salas de
todos os cines da península cheos de
rapaces, interesados por ver e seguir a
historia desta comunidade de magos.
Mike Newell, o director, creou  esta 4ª
película poñéndolle o seu punto de
maxia. Naceu  o 28 de marzo de 1942,
en Gran Bretaña, e algunhas das súas
películas foron : O Sorriso de Mona Lisa
Catro vodas e un funeral ...
 Os principais intérpretes desta película
son: Daniel Radcliffe (o protagonista),
Emma Watson e Rupert Grint (os amigos
de Harry), Miranda Richardson, Gary
Oldman, Ralphh Fiennes, Michael
Grambon ...Daniel Radcliffe naceu o 23
de xullo de 1989 en Londres. É fillo
único, ten dúas mascotas, o seu libro
favorito é «Harry Potter e a cámara
secreta» e o que máis lle gusta é ver os
Simpsons. Os seus ac-tores e actrices
favoritos son: Tim Robbins, Ben Stiller,
Anthony Hopkins, Tom Hanks, Ed
Harris, Julia Roberts, Catherine Zeta-
Jones, Cameron Diaz e Kate Hudson, e
aspira a ser director.

A película «HARRY POTTER E O
CÁLIZ DE FOGO» trancorre durante
todo o ano na escola Hogwarts de maxia
e feiticería. Na escola vaise realizar un
torneo de magos. Dun cáliz sairán os
nomes dos rapaces que van intervir.
Harry Potter non quere participar pero o
seu nome sae. Hai tres probas: na 1ª
enfróntanse a un dragón, na 2ª están nun
lago durante unha hora e teñen que salvar

a un ser querido que teñen alí debaixo e
na 3ª métense nun labirinto no que hai
unha copa. Harry  e Cedric Diggory
tocan a copa á vez e lévaos a un cemiterio
abandonado no que está Lord Voldemort.
Alí este mata a Cedric e loita con Harry.
Harry gáñalle e volve a Howarts. Remata
o curso e vanse todos de vacacións.
Que nos contará a 5ª película? Haberá
que vela o próximo verán de 2006.

Marta Jiménez Garcia 3º ESO A

Harry Potter motiva ós xoves
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Magosto 2005
A festa do Magosto no noso instituto
celebrouse  o venres 11 de novembro,
día de San Martiño.
Este ano organizaron os xogos e
actividades os alumnos e alumnas de 4º
da ESO. Nalgunha das  actividades que
fixeron cobraban pero, o diñeiro
recaudado estaba destinado á excursión
de fin de curso; por exemplo no minibar
que montaron onde vendían bocadillos,
biscoitos, refrescos, etc.
Tamén se organizaron xogos como tirar
da corda entre rapaces e rapazas (onde
as rapazas fixeron un pouco de trampa),
tiro de dardos a uns debuxos de
profesores, o xogo das latas, o xogo das
cadeiras e un no que cunha cana e un
cordel tiñan que «pescar»  uns botes.
As castañas fixéronas os profesores e
estaban moi boas. Había que ir buscalas

ao aparcamento, xa que alí foi
onde se asaron.
Cando a festa do Magosto xa
estaba acabando, os rapaces
regalaron comida que a xente
non comprara ou que lles
sobrara.
O ano pasado fixérase un
pequeno mercadiño e o diñeiro
recaudado tamén era para a
excursión, pero este ano non se
fixo.

Alicia Lago Posada
Eliana Blanco Rodríguez

3º ESO A
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«O nome da rosa» é unha película
protagonizada por Sean Conery e
Cristián Slater, baseada na novela de
Umberto Eco do mesmo nome. Nela
cóntase a historia, dun frade franciscano,
Guillerme de Baskerville, que acode a
unha abadía beneditina italiana a finais
do 1327 a un debate cos dominicos sobre
o futuro da Igrexa, no que os primeiros
defenden a pobreza da Igrexa e os
segundos a riqueza para poder loitar
contra os herexes. Mentres, vanse
cometendo nese lugar diversos
asasinatos que non parecen ter relación
entre si e que atribúen ó demo en tanto
que o protagonista defende un posible
complot a causa dun libro de Arístoteles
(recordemos que sobre este se basea a
doutrina eclesiástica) que alude á risa
como forma de atopar a verdade. Tamén
terá bastante que dicir o namoramento
do xove aprendiz de Guillerme, Adso,
cunha pobre campesiña que é de suma
importancia para o desenlace.
Con respecto á ciencia, nesta obra,
amósanse claramente dúas actitudes
respecto á natureza descritas ambas
impecablemente a través dos diferentes
personaxes.
    Comezando por Xurxo de Burgos, o
antagonista principal baseado no escritor
arxentino do século XX Jorge Luís
Borges, un afamado bibliotecario cego
que comparte co personaxe a visión
pesimista da vida e é un gran amante dos
libros así como dos labirintos, tan

Igrexa VS Ciencia: «O nome da rosa»
importante para o desenvolvemento da
obra que nos ocupa. Presentásenos a este
como un frade beneditino, que está falto

de vista o cal ten unha dobre
interpretación, estao porque non quere
ver, debido ós seus enormes prexuízos
cara o mundo que o rodea. Quéixase da
idolatría da razón fronte a fe e busca no
demo a explicación máis obvia para
aquilo que parece non tela. Está en contra
do progreso pois todo o que hai que
saber, considera que está nos libros de
Aristóteles e o que hai que facer é
preservalo; por iso ama as bibliotecas.
Porén ante o segundo libro de poética
do grego no cal se fala da risa como

forma de obter o coñecemento prefire
ocultalo xa que podería provocar
profundos cismas nas crenzas relixiosas,

pois como el mesmo di, a risa mata o
medo, sen medo non hai lugar para o
demo e sen diaño non o hai para Deus e
o feito de que entre todos os animais da
natureza só sexa un atributo humano
sucede do mesmo xeito co pecado. Esta
maneira de pensar é no contexto no que
está a da maioría da alta xerarquía
eclesiástica.
  Ubertino da Casale é franciscano e
polemiza coa Igrexa por mor de crer na
pobreza do clero, pero garda na
mentalidade grandes similitudes con
Xurxo, incluso a cegueira co dobre senso
antes mencionado. Mostra ademais
salientables prexuízos contra as mulleres
as cales só poden traer mal ós homes
manipulándoos e corrompéndoos. O
único amor verdadeiro é o místico.
  O inquisidor Bernardo Gui baseado en
San Tomé de Aquino, estaría no extremo
desta postura. Considera que a razón leva
á fe, por ámbalas vías se chega ás
mesmas conclusións pois a primeira é
fundamental para avanzar (no posible)
na comprensión e chegar a coñecer a
segunda. Aínda así mediante a lóxica no
caso dos asasinatos evoca a presenza do
demo como conclusión do seu
«razoamento» e fai confesar ós que cre
que son culpables a base de torturas, todo
sexa pola preservación da fe. Este
mesmo, sumado ós seus prexuízos leva
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a acusar á rapaza  de practicar ritos
satánicos para seducir a Salvatore polo
que a manda á fogueira cando en verdade
sucede o contrario. Hai que engadir o seu
afán desmesurado, quizais froito da súa
profesión por acusar de herexía a
calquera prezo, como ben acabamos de
observar e aproveita a mínima ocasión
para que alguén lle dea argumentos para
facelo, como fai no xuízo escollendo
como axudantes dúas posturas tan
distintas, a de Guillerme e a do Abade.
 Por outra banda e fronte a esas posturas
tan conservadoras e tradicionalistas,
están os que pensan que hai máis
maneiras, aínda non escritas de coñecer
e explicar a natureza, aínda que
igualmente tomen como base ó
estaxirita.
  Así, o protagonista Guillerme de
Baskerville, baseado no inglés Guillerme
de Ockham, amosa o seu carácter
perspicaz e observador nada máis chegar
á recóndita abadía, A través da razón
chega a interesantes conclusións lóxicas.
Para el, ó contrario que para moitos dos
que estaban alí, a fe só se debe empregar
para coñecer a Deus e o «mundo
sensible» só se coñece mediante
investigacións racionais, pois el
interpreta así a Aristóteles. Emprega
tamén instrumentos de medida e
observación como o astrolabio e utiliza
unhas lentes de aumento para ler mellor.
Estes métodos causaranlle unha
persecución por parte da Inquisición, que
aproveitará a mínima ocasión para
probalo, xa que este xoga moito no límite
dando sempre a entender a súa postura,
aínda que retractándose cando llo esixen.
Fronte ás críticas ás mulleres di que «lle
costa admitir que Deus introducise algo

tan malo no mundo como para non darlle
ningunha virtude».
Nesta mesma liña está Severino, o
boticario, que ten unha organización
meticulosa das plantas e coñece as súas
propiedades aplicadas ás persoas. O
obxecto co que é asasinado, unha esfera
armilar, mostra a configuración do
mundo aristotélico mediante unha
sucesión de esferas, co que non só amosa
a preocupación senón que tamén
constrúe instrumentos para explicar á
natureza.

No extremo atópanse Remixio  e
Salvatore  que formaran parte
anteriormente de movementos
dulcinistas, os cales estaban fartos da
explotación da Igrexa á xente ata o punto
de chegar a asasinar a bispos e nobres
pola causa. No segundo, destaca un feito
importante, o da súa lingua, pois fala
unha curiosa mestura  que lle impide
darse a entender en moitas ocasións,
aínda a pesares de coñecer a verdade dos

crimes que se cometen. Isto expresa
claramente o limitado das persoas e da
súa linguaxe para expresar o que nos
rodea e só en contadas ocasións somos
capaces de facelo e non sen dificultade
e insistencia, como consegue finalmente
o propio Salvatore.
Na postura intermedia está a do Abade
que é a da maioría do clero. Aínda que
no fondo está de acordo cos que explican
as causas dos feitos por medio da razón,
os seus temores ante a Inquisición e as
altas esferas da Igrexa fan que se poña
sempre da súa parte. Mención á parte
merecen dous personaxes, que á vez que
intranscendentes son finalmente os
grandes protagonistas da obra e da
película. O narrador, Adso de Melk , o
discípulo de Guillerme que aporta a súa
visión inocente ante a multitude e
diversidade de frades que se nos
presentan. Describe os lugares e a xente
sen prexuízos e descobre algo para el ata
entón descoñecido, algo que os demais
homes da congregación parecen ter
esquecido ou ser alleos a el, o amor non
só a Deus, senón a unha muller.

   É esta rapaza  o gran misterio do
libro, a única do sexo feminino presente
en toda a obra, nin sequera ten nome,
nin sequera di unha soa palabra, pero

amosa con total rotundidade o mundo
máis real, o da maioría da xente común
que loita por sobrevivir e saír da fame.
Nin sequera sabería ler e moito menos
lle importarían as bibliotecas,
Aristóteles, a fe ou a razón; o único que
quería era ter algo que levar a boca. Os
frades viven no seu mundo de fantasía
imaxinando cousas que non existen e
explicando coa biblia e libros
antiquísimos unha realidade que
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descoñecen co seu illamento. Para eles
era moi fácil preservar a cultura e
preocuparse de se o demo está detrás da
caída do sal na mesa, pois precisamente
a eles o que non lles faltaba era iso, co
que encher a barriga. Esta xove
encandílanos e coa súa aparición a
novela atopa o camiño, un camiño que
será a clave do emocionante e intrigante
final. Aínda que esta novela está baseada
na Idade Media, os feitos que ocorren
son trasladables a calquera contexto
histórico e atreveríame a dicir que as
propias opinións tan reticentes sobre
certos temas aínda están presentes entre
nós. Parece evidente que durante a Idade
Media, no Renacemento e ata hai moi
pouco, a Igrexa puxo cantas trabas foron
posibles para impoñer a súa filosofía e
manter o seu status, pois científicos como
Darwin coas súas teorías desbarataban a
meirande parte do Antigo Testamento
(Hoxe?: Investigación con células nai,
dereito a unha morte digna...).O malo de
todo isto, é que tal como a filosofía de
Aristóteles dexenerou co clero para frear
a ciencia, mentres os grandes impulsores
da intelixencia lóxica, como o mesmo
Ockham ou Roger Bacon, daban lugar ó
empirismo e o racionalismo en filosofía
e ós pais da ciencia actual, Galileo,
Kepler, Newton etc., algúns dos cales
foron queimados na fogueira pola Igrexa,
ou xogaron moi o límite dela.

Pero non todo na ciencia é tan
marabilloso como parece: aínda que a
Igrexa non estivese sería difícil que no
Renacemento chegasen os ordenadores,

que mesmo se crean moitas superfluas.
Todo o mundo se cre que por ter o último
modelo de móbil vai  ser mais feliz ou
por usar unha determinada marca de
desodorizante vai  ligar máis... e a
verdade é que hai cen anos a xente era
feliz e ligaba igual sen ningún destes
produtos. Con todo isto, a tecnoloxía e o
coñecemento do universo debe seguir
evolucionando, pero debemos plan-
texarnos o feito de que quizais tan malo
é evocar o Demo, como unha fe cega na
estatística e nos números que o convirtan
todo nun produto. No fondo esta
evolución e este avance seguirá parello
ó da nosa sociedade e somos pre-
cisamente, nós, os xoves, os encargados
de construír a do futuro.

Fernando Vázquez Nóvoa

2º Bach. Tecnolóxico

pois todo vai condicionado pola
economía e polos réximes políticos.
Precisamente esta ciencia tan boa, a que
tanto mellorou a calidade de vida da
xente e a que nos permite premer un
interruptor e ter luz ou abrir unha billa e
ter auga, é tamén a que dexenerou hoxe
en día, ata o punto de que progresa o que
ten cartos. Os laboratorios investigan o
que lles convén e só comercializan os
seus medicamentos onde lles sae
rendible, no Primeiro Mundo e non nos
países subdesenvolvidos. Os exércitos,
que controlan proporcións enormes dos
presupostos dos países «democráticos»,
só se preocupan de conseguir máis armas
para intimidar ó rival (ou enriquecer ós
xenerais que actúan como inter-
mediarios) e non se centran no benestar
da xente.As grandes multinacionais son
as que levaron á actual sociedade
capitalista, onde prima  o consumismo e
na cal non é que haxa necesidades, senón
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Eclipse

O pasado 3 de outubro de 2005 asistimos a
unha eclipse anular despois de 241 anos de
espera. Este tipo de eclipse prodúcese cando
a Lúa está cerca do seu apoxeo ( o punto da
súa órbita na que se atopa máis distante da
Terra) ó interpoñerse entre o Sol e a Terra,
permanecendo visible un anel do disco so-
lar.
Existe un ciclo de eclipses que se repite e se
denomina «saros». Un saros é un ciclo que
dura 18 anos e 10 días. Unha vez acabado o
ciclo iníciase outro novo na que se repeti-
rán todas as eclipses e xa era coñecido po-
los gregos.

A periodicidade destes ciclos débese a que
a Lúa tarda un tempo concreto en dar unha
volta arredor da Terra e esta en dar unha
volta ó Sol. A relación entre os dous
movementos dá esta re-
petición de eclipses.
Os aztecas sabian que as
eclipses de Lúa eran
producidas pola sombra
da Terra. Aínda así
representábanas como
un dragón que come a
Lúa.

Luis Darriba Barciela
Francisco J. Lago Fernández

Gabriel Romero Cruz
1º Diversificación
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Este grupo de Reboreda
formado por xente xove
(Mirian, Nico, Alicia, Benito,
Manolo, Jose) estase a dar a
coñecer nos arredores coa súa
música folk.O seus instru-
mentos son moi variados, van
desde o baixo eléctrico, o cla-
rinete, o saxo, a frauta tra-
veseira, penny wistel, frauta de
pico, pasando pola guitarra
eléctrica e acústica, batería, dar-
bukas, bongoes, djembés,
pandeireta, teclado e como non
a gaita.
O seu local  de ensaio encón-
trase nunha nave subindo pola
estrada cara ó campo de fútbol
de Reboreda.
Xa tocaron nalgún concerto
importante como o das «Noites
Máxicas», nalgún pub da zona e en
festas.
Agora teño aquí ó meu lado a unha gran
amiga miña chamada Mirian, com-
poñente do grupo que me vai contestar
unhas preguntiñas:
- De onde xurdiu a idea de formar un
grupo?
A idea xurdiu dunha antiga compoñente
do primeiro grupo folk que se formou
en Reboreda xa fai algún tempo. Mirian
falou con tres dos actuais compoñentes
e así empezaron catro.
 - Por que música folk?

Porque é un estilo de música que nos
permite mesturar a nosa música
tradicional con outros estilos
contemporáneos (pop, rock, funk…)
- Cantos compoñentes sodes?
Na actualidade debido a unha reforma
no noso grupo, somos seis compoñentes
fixos pero temos a intención de lle
engadir dous ou tres compoñentes máis.
- Tedes algún disco ou maqueta? S i ,
unha maqueta cos antigos compoñentes
e con intención de gravar unha nova cos
actuais compoñentes do grupo.
- Recibides en xeral, os grupos da zona
algún tipo de axuda por parte do

concello?  «As axudas son
escasas ou practicamente
nulas, no que a nós respecta.
Aínda así grazas ás novas
asociacións coma Galiza Nova
que se interesan polo fomento
dos novos grupos, esperamos
nun futuro contar con algunha
axuda do concello.
- Que significa «Bag Ann
Noz»?
É un nome en idioma celta que
traducido literalmente signi-
fica «Barca da noite». Se-
gundo conta a lenda esta barca
dedicábase a recoller as almas
perdidas e levalas ó seu
destino.
- Cales son as vosas metas?
 Gravar unha nova maqueta e

tocar en distintos sitios da provincia de
Pontevedra.
- Tes algo máis que engadir Mirian?
Si, quería agradecerlles a todos os
amigos e amigas que colaboran dalgún
xeito co grupo.
En especial a Alberto que é a nosa
salvación cando o batería está fóra
traballando.

Un saúdo e, ata outra!

Alberto López Figueroa  3º ESO B

Bag Ann Noz, folk en Reboreda

Esta visita ó Museo das palabras fixémola
o xoves, 17 de novembro.  Cando chegamos
ó museo, xuntáronnos a todos na entrada
para contarnos e darnos uns pases para andar
polo recinto. Primeiro leváronnos a unha
sala onde había uns ordenadores cos que
entramos en internet para buscar
información sobre a escritura. Despois
fomos á segunda planta onde observamos o
principio da escritura: os primeiros pobos
mesopotámicos cunha escritura cuneiforme,
as primeiras táboas da lei con este tipo de
escritura ... Alí dixéronnos que a escritura
comezou a crearse como un método de
contabilidade, para facer as contas. Vimos
as distintas formas de fabricar o papel no

que se escribía: o papiro, o
papel de tea, de pel e por
último, o de celulosa e tamén
puidemos ver os antigos ma-
nuscritos dos monxes que o
facían todo a man. Unha das
cousas máis interesantes para
min foi o que nos dixeron
sobre a imprenta. Inventárona
os chineses pero o método que
tiñan era demasiado traballoso
e no 1450, Gutemberg modificouno e fixo
un método moito máis fácil. Máis tarde
fomos a unha especie de labirinto no que
para abrir portas, había que responder
correctamente a unha serie de preguntas. Por

último fomos a unha sala onde nos deron
unhas bólas de plastilina coas que nos
ensinaron a escribir en chinés, árabe, etc

Daniel González Otero 3º ESO B

Visita ó Museo Verbum
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Se che gustan as historias ou os contos
de medo, recomendámosche a lectura de
«Cando petan na porta pola noite»  de
Xabier P. Docampo.Este libro inclúe
catro contos: «O espello do viaxeiro», «O
Fornadas», «A loba» e «O cum-
premortes».O autor di: «Historias como
estas que hoxe poño aquí, fixéronme ir
para a cama moitas noites con medo (...)
Disfrutádeas sen medo aínda que parezan
de medo».Velaquí tes o resumo dun dos
contos deste libro:
A  LOBA. O pai do narrador fora cun
cabalo a unha parada de bestas que tiña
lugar na Reborica. Aínda que este home
estaba farto de facer esta viaxe, o certo é
que se fixo de noite e comezou a nevar e
perdeuse. Xa despois de moito andar e
desandar viu unha luciña, non moi lonxe,
e cara a ela se dirixiu. Ao chegar
invitárono a entrar na casa e déronlle de
cear a el mais ao cabalo. De súpeto
escoitáronse tres ouveos do lobo que
deixaron a todos preocupados, pois algún
ano tivo lugar algunha desgraza con eles.
De seguido contáronlle ao hóspede o
asunto que sucedeu en Gallado.
Había un rapaz, moi consentido polo seu
avó, quen con dezaseis anos deixou a
escola da aldea e metérono interno na
Coruña. Silvestre, que así se chamaba,
afíxose a boa vida e nin estudaba nin
facía cousa ningunha. Con vinte anos
volveu para a casa sen estudos e sen

ganas de traballar. A verdade é que os
seus pais tiñan un capital boísimo e
parece como se soubera que para el ben
había chegar  e que nin na vida enteira o
daría gastado. Non facía outra cousa que
andar de caza polo día e de troula polas
noites. Pasado un tempo, aínda que
seguía a cazar de día, empezou a andar
só polas noites e aínda que se pensou
que algo debera haber na casa, non había
tal. O que pasou foi que lle deu polas
mulleres e non quería que ninguén
soubese das súas falcatruadas máis que
por el. Parece ser que Silvestre era moi
guapo e non deixou honra sen luxar nin
prato ao que non fora lamber, aínda que
fose no de cada día de calquera home
de ben. Así pois, coma as gatas á xaneira,
veu dar a unha familia de Gallado. Os
de Revoldás tiñan tres fillas e Silvestre
deixou en estado a máis nova, Isaura.
Un día levouna á Coruña para desfacerse
do fillo. Aínda que lle prometera casar
con ela, a verdade e que despois casou
con outra e no día da voda, Isaura
acercouse onda o noivo e díxolle:
«Débesme un fillo. Ti verás como mo
pagas».
Aquela mesma noite apareceu a Isaura
aforcada nun castiñeiro. Pola morte que
levou, soterrárona fóra do cemiterio e
ese mesmo ano, cando baixaron os
lobos, escaravellaron na furada ata abrir
o cadaleito; cando a xente foi alí, a caixa
estaba baleira.
Despois de todo isto, Silvestre levou a
muller para a casa dos pais e el non
mudou de vida. O inverno que seguiu á
morte da Isaura foi tan frío que os lobos
baixaban esfameados coma nunca. Os
homes facían batidas e mataban algúns
pero había unha manda que non eran
quen de dar con ela os mellores
cazadores. Parece ser que o animal que
mandaba nela era unha femia de ollos
coma dous ferros quentes.
Polo Nadal parira a muller do Silvestre
e trouxo un neno. Dicían que era tan
bonito como o Neno Xesús que tiña
Santo Antón no colo.

O primeiro de febreiro alguén viu
un lobo grandísimo e Silvestre decidiu
dar unha batida á manda xunto con
outros homes. Despois de matar uns
cantos, a loba puido escapar, unha vez

máis, e foise á casa do Silvestre. Alí
conseguiu entrar na casa e coller o neno
diante dos ollos da súa nai. A loba na
fuxida pasou por diante duns homes que
viñan da cacería e foise meter dentro
dunha palleira. Entón Silvestre, sen saber
que a loba collera o seu fillo, mandou
pechar as dúas portas da palleira e
plantoulle lume. Nun abrir e pechar de
ollos, ardía toda a palleira e no medio
dos estalos do lume escoitábanse uns
ouveos que fendían as paredes do ceo.
De súpeto apareceron a muller e mais o
pai do Silvestre dando berros para
contarlle o sucedido. Nisto Silvestre,
entolecido, correu cara á palleira e
meteuse dentro; todo eran laios cando se
escoitou un berro estarrecedor do
Silvestre, entre o lume; despois, só houbo
silencio.

Apagado o lume, entraron na
palleira e alí estaban o neno, a loba e o
home formando un envurullo no chan.

E esta foi a desgraciada historia.

Xabier P Docampo
É autor de literatura infantil e xuvenil.
Tamén traballou como actor, director de
teatro, guionista e director de radio,
vídeo e televisión. Como profesor,
sempre estivo relacionado cos
movementos de renovación pedagóxica.
É autor de libros de texto e de ensaio
didáctico e pedagóxico, e é columnista
na prensa diaria.

Víctor Peso

Un libro recomendado
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Entroido 2006
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As sombras chinesas son formas diver-
tidas que podemos facer coas nosas
mans, proxectando a sombra na parede.
Esta actividade permítenos explorar e
descubrir a posibilidade de expresarnos
mediante unha linguaxe de luces, som-
bras, movementos, expresión corporal,
voz, música, etc. Tamén nos axuda a
identificarnos coas sombras do noso pro-
pio corpo e o espazo que nos rodea.
Esta actividade mellora a capacidade
creativa e expresiva, potenciando o con-

trol postural como ferramenta de expre-
sión corporal. Permite expresar as nece-
sidades e emocións a través dos
movementos do corpo.
Para esta actividade  non necesitarás de-
masiados materiais, será suficiente cunha
lámpada, a parede ou unha cartolina
branca, e as tuas propias mans.
Terás que idear as figuras máis orixinais
e  para iso contas coa túa imaxición, que
che dará a clave da posición na  que terás
que colocar as túas mans para conseguir

as proxeccións que desexas...
As sombras chinesas tamén reciben o
nome de teatro de sombras,  teatro de
sombras de lámpada e teatro popular de
sombras. Este xogo de teatro pódese
acompañar de fantásticas historias que
se relatan por medio das sombras das
túas mans e das siluetas doutros elemen-
tos que se forman ao  proxectar luz so-
bre eles. Tamén se pode acompañar de
música, cantar, etc.

Sombras chinesas
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Citius, altius, fortius
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Os comenzos de futur@s enxeñeir@s

Torre de vixilancia 1º ESO Rampla de bólas con acendido automático dunha lámpada
2º ESO

Cociña 3º ESO Teleférico 3º ESO

Ascensor 4º ESO Trade 4º ESO
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Atracción de feira (Nube) 4ºESO Rampla de bólas con acendido automático dunha lámpada
2º ESO

Cinta transportadora 4º ESO Coche de Fórmula 1   4º ESO

Guindastre ponte 4º ESO Compresor 4º ESO
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ARIES 21 marzo- 20
abril
Saúde: Gozarás dun gran
equilibrio físico, aínda que
estas 2 próximas semanas
serán difíciles.

Traballo: Andarás algo mal nos exames
pero seguro que aprobarás.
Amor: Alguén intentará xogar
contigo.Coidado!

TAURO 21 abril - 21 maio
Saúde: As persoas delicadas
encontrarán solución ós seus
problemas.
Traballo: Os asuntos de

traballo terán moita atención
pola túa parte.
Amor: Atoparás poucos obstáculos para
pasar da amizade ó amor.

XÉMINI 21 maio – 21
xuño
Saúde: Toma as cousas con
calma e sentiraste en forma.
Traballo: Mellorará o teu

nivel nos exames.
Amor: Se non tes parella,, estás de sorte:
coñecerás a unha persoa fascinante.

CÁNCER 22 xuño – 22
xullo
Saúde: Acude ó médico,
sempre que sexa
necesario.Traballo: Nos

próximos días terás moitos exames.
Amor: Non creas todo o que che din.

LEO 23 xullo – 22 agosto
Saúde: Será boa, se non
cometes excesos coa
alimentación.
Traballo: Conseguirás un

novo éxito nos estudos.
Amor: Contarás con maior liberdade de
movementos e encontraraste máis
animado/a.

VIRGO 23 agosto – 23
setembro
Saúde: Pasarás uns días
moi tranquilos pero ten
coidado cos baixóns.
Traballo: Irache mal pero

superaralo. Amor: Namoraraste do
rapaz/a que menos esperas.

LIBRA 24 setembro – 23
outubro Saúde: Vencerás
calquera obstáculo.
Traballo: Fixo que aprobas
o exame de galego.
Amor: Certa persoa estará

moi pendente das túas decisións íntimas.

ESCORPIO 24 outubro –
22 novem-bro:
Saúde:Pensa un pouco
máis na túa saúde. Cóidate!
Traballo: Á última hora
xurdirán algúns problemas

nos exames.
Amor: Non lles fagas caso ás
impertinencias dos amigos.

SAXITARIO 23 novem-
bro – 21 decembro
Saúde: Convén que
comeces a coidarte un
pouco máis.

Traballo: Vas ter moito traballo no
futuro.
Amor: Farás fronte a un pequeño
desengano.

CAPRICORNIO 22
decembro – 20 xaneiro
Saúde: O teu organismo
funcionará como unha
máquina.

Traballo: Realizarás con éxito os
traballos do instituto.
Amor:Estarás tranquilo/a en liñas xerais,
polo que non debes preocuparte.

ACUARIO 21 xaneiro –
20 febreiro
Saúde: Non estás no mellor
momento: non caias nunha
depresión.

Traballo: Os que colaboran contigo non
se mostrarán moi receptivos coas túas
propostas.
Amor: Os teus amigos terán un papel
decisivo nesta etapa da túa vida.

PISCES 21 febreiro – 20
marzo
Saúde: Antes ou despois
veraste obrigado/a a deixar
de fumar.

Traballo: Así vas moi mal. Pon as pilas
e non saias tanto as fins de semana.
Amor: Amarás e serás amado/a coma
nunca. Aproveita esta oportunidade para
ser feliz.

REBECA ALONSO PEREIRA
Mª EUGENIA GONZÁLEZ MURAS
SARA GONZÁLEZ ABAL  1º ESO A

1º PREMIO:
Biscoito de Laranxa
INGREDIENTES:
250 gr. de  azucre
1 laranxa
2 xemas de ovo
1 ovo enteiro
10 g. de aceite
1 iogur natural
220 gr. de fariña
1 sobre de levadura
1 pouco de sal
250 gr. chocolate
PREPARACIÓN:
Poñemos nun recipiente o azucre, a
laranxa picada, as xemas e o ovo e
pasámoslles a batedora ata que quede
unha masa homoxénea.Engádese o
aceite e o iogur e remexemos todo;
incorporamos a fariña, a levadura e o sal
e  volvemos a pasarlle a batedora.
Engraxamos o molde con manteiga e
enfariñámolo, vertemos a mestura
cubrindo antes a superficie con azucre
para formar unha costra e introducir no
forno, a 180º durante 30 minutos. Entre
tanto facemos o chocolate para depois,
ó sacar o biscoito do forno, botarllo por
enriba.
XIANA  CAMPOS  MOURIÑO
ELISA CARBALLIDO ARAUJO
4º ESO C

2º PREMIO:
Cana recheas de nata
INGREDIENTES:
1 Paquete de masa de follado
500 ml de nata líquida para montar
Azucre glasé
Manteiga
PREPARACIÓN:
Despois de desconxelar a masa, estírase ben
e colocámola ao redor dos moldes en forma
de cilindro (de aceiro inoxidable),
previamente untados cun  pouco de
manteiga.Logo póñense nunha fonte e
introdúcense  no forno, vixiando que non
se queimen e  dándolles voltas de cando en
vez para que se douren por todas as súas
caras. Unha vez feitas sacámolas do forno,
e con moito coidado separamos as canas do
molde e deixamos que enfríen. Cando están
frías, coa axuda dunha manga pasteleira ,
enchemos as canas coa nata que montamos
con anterioridade. Para rematar, botámoslles
por riba o azucre e xa están preparadas  para
servir… BO PROVEITO!

ANA MONTES COUÑAGO 3ºESO A

Receitas gañadoras no
concurso do Entroido

Horóscopo
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PASATEMPOS

1. Primeiro mes do ano, que ten trinta e un
días.

2. Parte do día no que non hai luz solar.
3. Arrimar un barco a outro ata chegar a
tocalo ou chocar con el

4. Parte anterior da cabeza das persoas e
animais onde se atopan os ollos, nariz e boca.

5. Nome xeral que reciben os vehículos que se
desprazan aboiando sobre a auga.

6. Órgano da vista

7. Parte que sobresae dos ósos que forman a
articulación da perna co pé

8. Articulación da coxa coa perna

9. Mes número once do ano, que ten trinta días

10. Cuarto mes do ano, que ten trinta días

11. O día presente, este día

12. Día da semana que vai entre o mércores e
o venres.

13. Estación do ano na que vai máis calor,
que empeza o 21 ou 22 de xuño e remata o 21
ou 22 de
setembro

14. Oficial da mariña que manda un
buque de mercancías e viaxeiros.

15. Peza plana e móbil, unida en
vertical á popa dunha nave, que serve
para gobernala ó virar a un lado ou
a outro.

16. Día da semana que vai entre o luns
e o mércores

17. Cada unha das partes de carne que
constitúen o cu das persoas

18. Ladrón que percorría os mares para
asaltar navíos

19. Desprazarse un barco pola auga

20. No día seguinte a mañá

21. En plural, placa dura que cobre a
parte superior do extremo dos dedos do
home

22. Oitavo mes do ano, que ten trinta e
un días

23. Propietario dun barco pequeno.

24. Parte do día que vai desde que sae
o sol ata o mediodía. Día seguinte a
aquel no que se está
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PASATEMPOS

ADIVIÑAS
QUE COUSA, COUSIÑA É?

1-Ten dentes e non come, ten cabeza e
non é home.
2- Cando me sento  estírome, cando
me paro encóllome. Entro no lume e
non me queimo, entro na agua e non
me mollo.
3- Unha señorita moi aseñorada,
sempre está na casa e sempre está
mollada.
4- Se son xove, xove quedo.

Se son vello, quedo vello.
Teño boca e non che falo,
teño ollos e non te vexo.

5- Din que son rei e non teño reino.
Din que son loiro e non teño pelo.
Afirman que ando e non me meneo.
Arranxo reloxos sen ser reloxeiro.
6- Verde crieime, loiro cortáronme,
maduro moéronme, branco
amasáronme.
7- Non son ningunha rareza: hainos
gordos e fracos, longos e curtos e
sempre lles pegan na cabeza.
8- Unha caixa moi pequena, branquiña
como o cal. Todos a saben abrir pero
ninguén cerrar.
9- Unha copa redonda e negra, boca
arriba está baleira e boca a baixo está
chea.

10- Son  hóspede aborrecible e
ninguén quere terme.
Non se acordan de min, senón cando
xa me teñen.
11- Ninguén me pode ver, mais xunto a
todos son presto.
No verán búscame a xente e en inverno
son moi molesto.
12- Saio da sala, vou á cociña,
 movendo a cola como unha galiña.

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

Busca na sopa de letras os seguintes nomes de animais:
- cabalo                         - can
- gato                           - galiña
- peixe                          - rato
- lobo                            - oso
- coello                         - vaca

SOLUCIÓNS ÁS ADIVIÑAS

1- O allo2- A sombra3- A lingua4- O retrato
5- O sol6- O trigo7- Os cravos8- O ovo
9- O sombreiro10- A fame11- O aire12- A vasoira

Por Natividad Almeira Gómez e Rebeca Martinez Figueroa (3º ESO A)

Sodoku

Sopa de Letras
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