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pRESENTACiÓN

No noso instituto, na actualidade, impártense estudios da
ESO, Bacharelato Tecnolóxico, ciclo medio de Electrónica,
ciclo superior de Administrativo, Metal (FP1 e FP2),
Administrativo (FP1 e FP2) e Electrónica (3° FP2).

Para o vindeiro curso 98/99 imos incrementar a oferta cun
novo Bacharelato (Humanidades) e dous ciclos medios (un de
Metal e outro de Perruquería).

É certo que alqúns cursos da antiga FP desaparecerán por
aplicación da LOXSE, por exemplo, 1° de FP1 de Metal e
Perruquería, 2° de FP1 de Administrativo, 1° de FP2 de Metal e
5° de FP2 de Electrónica. Pero aínda así, a oferta será ampla
e variada favorecendo a incorporación e posterior convivencia
de moitos rapaces e rapazas entre os 14 e 20 anos:

Comparto a idea de que a Educación é o medio con que
conta o individuo para chegar a ser dono do seu destino e da
súa persoa, e polo tanto penso que a ilusión, responsabilidade
e optimismo deben ser compañeiros de profes e alumnos para
acadar dito fin.

A participación de toda a comunidade escolar (pais, alum-
nos eprofes) no proceso educativo do Instituto é moi positiva,
e como reflexo desta participación temos a revista MARUxíA
que un ano máis amosa os saberes e inquedanzas dos auto-
res con artigos e traballos dignos de admirar.

Moitas gracias e ánimo para realizar e colaborar noutras activi-
dades extraescolares.

¡.
Unha aperta.

Alfredo LLano

SUMARIO: DR



No presente curso escolar un equipo do Centro formado por dous alumnos e dous profesores
propuxémonos facer unha pequena análise dos hábitos e costumes dos alumnos/as do noso
Instituto, prestando especial atención ó consumo de drogas.

A raíz dunha enquisa realizada no mes de Nadal, onde participaron 144 alumnos/as de diversos
cursos e de distintas idades (13-23 anos), os resultados desta consulta quedan resumidos deste
xeito:
O tempo libre empregado polos alumnos/as queda distribuído nesta gráfic
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En canto ó hábito de fumar, podemos dicir que:

- Entre 13 e 15 anos, fuma habitualmente o 28% e non fuma o 72%.
- Entre 16 e 17 anos, fuma habitualmente, o 50% e non fuma o 50%.
- Maiores de 18 anos, fuma habitualmente o 27% e non fuma o 73%.

No apartado do consumo de bebida, os resultados refléxanse así:
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Hai que destacar que as idades en que os rapaces/as empezan a beber ou a fumar oscila entre
os 14 e os 18 anos.
No tema do consumo de drogas, os alumnos/as consultados/as declaran consumir algún tipo de
drogas:

Idade Consomen algunha vez Non consomen

13-15 anos 15% 85%

16-17 anos 40,5% 59,5%

Maiores de 18 anos 27% 73%
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"Por Probalo "
ENTREVISTAMOS A UN CONSUMIDOR

1: ¿Consomes alcohol habitualmente as fins de semana?:
Si, cando teño cartos a cubatas, e se non kalimotxo.

2: ¿Canto tabaco fumas ó día?:
Unha cajeta.

3: ¿Que tipo de drogas consomes habitualmente?:
Haxíx e marihuana.
4: ¿Tomas ou tomaches algunha vez drogas sintéti-
cas?:

Si; pastillas, tripis, Speed ...
5: ¿Que outras sustancias consumiches?:
Coca.
6: ¿Por que consomes drogas?:

Porque me gusta.
7: ¿Por que comezaches?:

Por probalo, tiña intriga do que sería.
8: ¿Cres que che axudan a superar os problemas e sen-

tirte mellor?:
Non as tomo para superar os problemas, tómoas para pasalo ben.

9: Teus pais, ¿saben que consomes?:
Supóñeno. Se o soubesen realmente tomaríano moi mal.

10: ¿Metícheste nalgún problema ata o punto de chamaren a policía?:
Si, un día que destrozamos unha furgulla á noite.

11: ¿Pensas chegar a algures con isto?:
Non, e tampouco creo que acabe mal.

12: ¿Houbo algún momento no que os teus amigos te incitasen a iso e ti realmente non
querías?:

Si, máis dunha vez pero non o facía.
13: ¿Nalgún momento planteácheste deixalo?:

O haxíx non, a xente de aquí está moi equivocada, acabamos de saír dunha dictadura
franquista e aínda teñen esa mentalidade; en países como Holanda o haxíx xa está legalizado.
14: ¿Canto gastas á semana en sustancias?:

Pois, un billete.
15: Cando a probaches a primeira vez, ¿arrepentícheste?:

Si, foi co haxíx, eu probárao porque quixen, e sabía o que era, pero como fun o primeiro dos
meus amigos, inciteinos un pouco, e eles real menta non sabían o que era.
16: Cóntanos cando foi a vez que consumiches máis cantidade:

Estiven toda a mañá a curtos, e tamén despois do xantar. Máis tarde,uns cantos porros.
Pola noite, o meu primeiro tripi e logo, dúas raias de coca e seguín a cubatas.
17: Cando estás ben, e ves a alguén que non o está, ¿que pensas?: .

Depende, a maioría da xente non sabe o que fai. Mentres que non che faga mal
ningún, paréceme ben.
18: Se quixeses saír de todo isto, ¿serías quen?:

Non o sei, nunca o intentei: Todo depende das compañías. PQf exemplo, no verán, cando
marcho para a montaña, non consumo nada.
19: ¿Que pensas da legalización?:

A do haxíx e a coca ben, deberían estar legalizadas, pero as sintéticas, heroína ... non,
porque son as máis perigosas.
20: ¿Por que decidiches facer esta enquisa? e ¿que che pareceu?:

Non sei, non me esperaba isto, pero gustoume.
Para min o tema das drogas é un tema moi especial. Hai moitas formas de contactar con elas.

A maioría da "peña" que as consome faino por curiosidade, porque se cren máis "guais". Pero o peor
de todo é que non teñen nin "zorra" de información. Esa é a "peña" que eu non trago. Por outra parte,
hai "peña" que si está informada, que se mete nas súas movidas pero que tamén de cando en vez
sabe relaxarse.
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¿Cales son as novas estrelas gaditana no sangue e están
do "Pop" en España?' dispostos a conseguir un gran
¿Coñeces ós novos grupos do éxito coa súa música e can-
noso país? Nas seguintes páxi- cións. Kiko, Servando, Marty,
nas ímosvos informar sobre Jesús e Carlos , forman o
estes xoves cantantes, a súa grupo de Providence. Definen
música, os seus gustos... a súa música como "electro-
Espero que vos guste e vos pop", e son coñecidos como os

animedes a seguilos e, quen
sabe, quizais con este artigo,
algún deles poda presumir de
ter un novo fan ...

"Take That" españoles.
Pero, ¿ por que "Providence"?
A razón fundamental débese a
que unha vez estaban vendo
un concerto na tele e o público
non paraba de gritar
"iProvidence! ¡Providence!". Ó
principio,
Kiko pensou que ese era o

PROVIDENCE
Son cinco rapaces con moita
enerxía, que levan a gracia

nome do grupo, pero en reali-
dade era o nome da cidade
onde se celebraba o concerto.
Gustoulles, e decidiron apro-
piarse del.
O seu primeiro
álbum "Providence" está for-'. '
mado por cancións
pegadizas para bailar sen
parar, aínda que iso non signi-
fica que se olviden das mara-
villosas baladas.

O número de fans deste grupo
é cada día maior. A dirección
do seu . Club é: Apdo. de
Correos 2.220 - 08080 BAR-
CELONA.
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A LAS DIEZ
EN CASA

Agora, estas tres rapazas,
estanse preprarando para arra-
sar en México. ¡Moita sorte!

EDUSon tres rapazas nacidas en
Albacete. Un soño uniunas, fai
un ano, á música. Eva, de 18
anos, Laura tamén de 18 e
Isabel de 19, son as com-
poñentes do grupo. Seguro
que tes escoitado os seus pri-
meiros singles "Enamorada del
novio de mi amiga" e "Te veré",
cancións que sonaron moito en
tódalas radios.

Ten 20 anos, naceu en
Valencia, aínda que pasou a
súa xuventude entre Xenebra e
Madrid. Edu comezou a súa
carreira ós 13 anos, e incluso
chegou a formar parte dalgúns
grupos de música, pero final-
mente decidiuse pola súa
carreira en solitario, co seu pri-
meiro disco, chamado "Edu",
coma el. O seu primei r o
single foi "Si disparas tu", e
outros que soaron tamén moito
e que seguro coñeces,
"Patrocíname", e "Solamente
una vez".

¿Como xurdiu o grupo? Todo
empeza cando Laura ten a ilu-
sión de formar un grupo en
Albacete, e pon un anuncio no
xornal. Isabel e Laura estiveron
unha tempada xuntas gravan-
do e facendo maquetas, ata
que un día coñeceron a Eva, e
así, se formou este novo trío de
"Pop" español.

Elas mesmas definan o
seu disco como variado, xuve-
nil e fresco. Con baladas e
temas para bailar a tope.

Edu compuxo nove temas dos
doce que forman o seu primei-
ro álbum. Está totalmente ins-
pirado pala música n e g r a
americana, e ou seu saña é

chegar a can~r a dúo con
Whitney Houston ou Steve
Wonder, dos cales se declara
un gran fan.

Se se lIe pregunta, responderá
que a súa maior ambición é dar
un gran salto máis alá do noso
país e conquistar o mercado
internacional.

BUEN
COLOR
Buen Color é unha mestura
afroamericana de soul e funky;
cunha pincelada de pop euro-
peo, segundo explica Freddy,
un dos seus compoñentes.
Pero hai máis: Buen Color son
catro rapaces tolos pola músi-
ca, simpáticos, un pouco pre-
sumidos, pero moi románticos.
Alex, David, Agus, e Freddy,
son os catro compoñentes do
grupo Buen Color. Chámanse
así,porque, según David, estas
dúas palabras significan "todo
o positivo que hai na vida .
Como pode ser un bo senti-
mento ou algo que che guste
moito".

Se queres escribir ó seu Club
de Fans, o enderezo é : Aribau,
282, 08006 BCN.

Carolina Muñíz
( 5° Administrativo)
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.H .I :'. '5! vexetal nas frag.as da M~.riña.' d~'ra~te 6 te~po 'que ,a~: Reis
loa al1?lgo \'xa que era preciso parafurrdi- Fabricas estiveron !unclonan-

- '. . '. . lo ferro co que se farían os" do," incluso se segUlu félce!"do
, . Este ano teño algo Inte-potes nas"ferrerías e fábrica' unsanos rnáis de~poisd.:que

. res~nte queconta~os, algo dépotes" das Reais Fábricas estasfosen dérrUlda,s alap~lo
tan Interesante comol~po~an- "de'Sargadelos. século XIX, e ocarbon eradis-
te na vida dos nOSO$bisavós e...... tribuído a diversos Jugare.$ da

. tataravós. Como 'vos podedes.irna- . nosa xeoqrafía, comosbh:
.xinar, OS· nosos anterqos non Ferrol, A Coruña, Lugo,
sabían tomo: face-Io carbón, e Ribadeo, .... Agora xa faráduns .
por iso D. Antonio Raírnundo trinta e cinco a. cor€mtaan~s
Ibáñez .. . (Marqués. de' que non .se elabora o. carbón
Sélr.gadelos)tivqque traer car- vexetal nas nosas fragas.
bóneiros vascos ~ asturianos
para que ensinasen a técnica

da fabricación. do carbón (a
madeira utilizada para isto era
o carballo, aínda que nos últi-
mos anos foi o esvedro); é a
proba disto está en que o pro-
ceso é parecido, por non dicir
igual, ó utilizado no vasconga-
dd,e incluso algunhas pala-
bras recordan esta orixe, como.
por exemplo "zacarrear''.

Alá polo século XVIII,
comézase a fabrica-lo carbón

A historia comeza cande
un dos meus veciños (por

.certo, eu son' de Rúa) quere
recupera-la 'tradición da fabri-
cación do carbón vexetal, Este
feito pareceume importante,
por' iso volo quero contar, e
intentar conisto que todos sai-
bamos un pouco máis sobre a
nosa historia. .

Se alguén de vós está
interesado neste artigo (espero
que si), que non se perda o
que vén a continuación. ,

o carbón foi fabricado

Ben, ata aquí a historia
do carbón. Se vos sequeinte-
resando 'este artigo contarei-
vos corno seobtén o .carbón,
Espero que vos resulte intere-
sante. ,

Comézase por cravar
no chan tres paos d~ madeira
chamados chantas, as cales
están dispostas verticalmente,
e están suxeitas estre elas
polos estrodos, que son pólas
de carballo ás que se lIes' dá
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Reproducción íntegra dun eneco do programa de radio "Xóvenese Bruxes",
-emitkio en Abril pote COPE de Rib.adeo..

( ...) --
Paula: . Imos deixar ós pobres doshomiños a un lado, porque eu creo que este cachondeo xa
sé está pasando un pouco do límite, ¿non credes? De todas formas, e se algún quedou escoi-
tando, sentímo-Io moito se vos terimos. O.K??
Aver, ¿de que podemos falar agora?

Pauta 2: Non sei.

Mónica: Espera, espera que teño un terna quepode ser de interese: ¿CONSIDERACHES
ALGUNHAVEZ, CANTOS SEGREDOS DITOS BAIXO XURAIVJENTO PASAN A SER DE DOMI- -
NIO PÚBLICO?

Sofía: É verdade, hóxe en dla non é doado gardar un segredo, e menos aínda se é doutros.

Mónica: ¿Sabedes?, o outro día estiven ollando unha revista e lín que unha enquisa feíta polos
rnellores psicólogos do, mundo dicía que un corenta e cinco por cento, ¡NADA MENOS!!, dos
xoves entre quince e dezaoito anos, non saben gardar un segredo, e que. en realidade, é o
mesmo que retransmitilo nas noticias das tres.

Sofía:
OS.

NADA, que, en conclusión, TEÑEN UNHABOCA COMAA DUN- BUZÓN DE CORRE-

Mónica: Shhh, CALA, que aínda non acabei. A un trinta e cinco por cento destes, non Iles
gusta comprometerse a cegas cos demais, e resérvanse o dereito de facer uso da información
que lIes confiaron. E por último, un vinte por cento dos xoves, gozan/da Rosa aprobación!'. En
conclusión, que se pode confiar neles cos ollos pechados, porque son uns modelos de discre-_ J,

ción e delicadeza, de prudencia e fidelidade.

Paula:
Paula 2:
Sofia:
Paula 2:
Pauta:

¿Non contarías o que che dixen Ó 'outro día?
Non, non o fixen.

'0 d- ,. ?¿ que, o e que las Ir a .....
CALA!!!, [que disl. Eu non cho dixen.

¿Contáchesllo .... ?

Mónica: En definitiva, estas non son un modelo el seguir, antes de decidir contarlle un segredo
a alguén, faite as seguinte preguntas:

Sofía:

Paula:
(...)

¿Podo confiar nel?, ¿Vai gardarme o segredo? ....

iNon che contó nada máis!! .... -



BICANDOA'MARiA
Penosa é a existencia dunha per-
soa cando a súa vida se reduce

.diariamente a' poder ollar durante
un intre insiqruficante a face dunha
rapaza que o prendou coa aliada.

-
Todo queda nun segundo plano,
nada ten o mínimo interese, nada,
nen sequera a 'propia vida. Soñar
cada instante en poder ulir o seu
perfume ou rozar a súa pel,vagar
zombi polo instituto coa soa ilusión
,de cruzarse con ela, asistir como
mera comparsa de conversasque
non teñen o menor-interese, al leo
-d~ tod~ a realidade que o rodea,
inmerso nun universo paralelo cre-

, '

.ado a partir de nada.

, Prende un pitillo tras doutro, tenta
deixalo, elle imposible, ter ese
anaco de naturezana boca axuda
a esquecer por un intre, logo vai a
unha clase, sae e fuma outro e-
outro máis, pechándose cada día
un pouco máis entre os seus
muros.

As fiestras pechadas das aulas
baldeiras fan da vida cotiá unha
eterna monotonía, adozada tan só,
con lernbranzas .dos vellos tempos

,e de vellos amigosquexa non
están e que de seguro non vol-
tarán xamais, merda de mundo,'
merda de vida; merda de amigos;
tento fuxir cara ó alén pero acabo
recordando o seu sorriso, as súas
insinuantes curvas tórnanse en
labirintos nos que' a imaxinación

. deambula sen atopar unha saída;

perdido na soidade o meu corpo
resíntese, día a día sinto como a
pena esqota as miñas forzas
rematando por sumirme nunha
eterna melancolía que só calmo
tomando unha cervexa na com-
paña do son dun raiado disco o
cal escoito por enésima vez.

Paso as noites en vela e os días
en branco, os minutos tórnanse
anos e as horas fanse. eternas;
dende o mencerata-osolpor
unhaidea fixa atópase varada no
rneu interior sen deixar cabida

.para máis nada, os momentos de
, '

pracer desaparece ron marcando
a miña cara cunha expresión tris-
teira, non lembro a última vez que
sorrín, nen sequera podo lembrar
candoo tentei por derradeira vez

, sen conseguilo, pero loxicamente,
tendo o corazón afogado en
bágoas é d ifíci I rir.

Vivo' soñando cun futuro irreal '
con pouc~s posibilidades de que
nun momento chegue a ser certo,

I

non sabes ata que punto é com-
plexo atoparse atado polo débil-

'fío dos soños, ameazante a cada,
intre con rachar e logo con bre-
ves momentos de esperanza.

Mentres se curnpre este soño
agardarei apoiado no meu muro
e,agarrado do meu cigarro se
non se chegara a cumprir pasarei
as horas que rlJe restan bicando á
maría.
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Durante os séculos XII e
XIII, no noroeste da península,
produciuse o nacemento e a
consolidación dunha literatura
propia, en romance galego-
portugués, que primeiro come-
zará pola lírica para logo dar
paso á prosa. Foron moitos os
trobadores que escribiron as
máis fermosas cantigas no
noso idioma, contando os seus
sentimentos, o modo de vivir
dalgunhas clases sociais e, en
definitiva, a súa maneira de
concebir a vida. Eles fixeron
que a nosa literatura alcanzase
un momento de esplendor e
unha difusión únicos na súa
historia.

En hornenaxe a todos
estes autores primeiros das
nosas letras, dedícase o Día
das Letras Galegas 1998 a tres
figuras representativas: Martín
Codax, Mendiño e Xoán de
Cangas.

Os criterios de selección
destes autores foron a perten-
za a unha zona determinada
de Galiza (a ría de Vigo e a
Península do Morrazo), a pro-
ximidade temporal entre eles
(s.XIII) e o tipo de cornposi-
cións que conservamos (canti-
gas de amigo).

MARTíN CODAX

Moi poucos datos son
os que se saben en concreto
deste trobador galego, autor de
sete cantigas de amigo. Ten
sido incluído dentro da cate-
goría de xograr, malia existir
algunha opinión que o ten con-
siderado tamén como segrel.

Aínda que procede

dunha clase social humilde, a
estética e o estilo que emprega
son testemuño dunha educa-
ción esquisita, propia de
ambientes clericais e/ou aris-
tocráticos. Podemos afirmar
que, aínda que cultivou o gusto
popularizante, non foi un poeta
inxenuo, senón un creador
culto e consciente no manexo
dos seus recursos.

A partir da súa maneira
de compor os textos, así como
das referencias xeográficas
que neles achamos, podemos

localizar a súa personalidade
nun espazo e nun tempo apro-
ximados; desta maneira, as
continuas referencias que fai a
Vigo e ao seu mar mostránnolo
como un cidadán do sul de
Galiza a partir de mediados do
s.xm.

É, sen dúbida ningunha,
o poeta medieval galego-portu-
gués máis estudiado e repro-
ducido; tamén é o máis famoso
porque as súas cantigas apa-
receron non só nos cancionei-
ros por todos coñecidos, senón
no único exemplar sobreviven-
te dos rolos individuais que
cada autor debía de facer coas
súas composicións: o
"Pergamiño Vindel", onde ade-
mais se recolle a música para a
súa interpretación, polo que se
converte nunha das poucas
probas que conservamos da
nosa música medieval.

MENDIÑO ( MEENDIÑO)

É un xograr galego, do
primeiro tercio do s.Xlll, repre-
sentativo dese grupo de auto-
res dos que apenas sabemos
nada. SÓ conservamos da súa
autoría unha única cantiga de
amigo, máis concretamente do
subxénero coñecido como
"mariñas", que aparece rexis-
trada tanto no Cancioneiro da
Biblioteca Nacional como no
da Vaticana; pero, a partir de
aí, non hai máis rastro del. É o
típico exemplo de pervivencia
dun único texto poético, que,
pola alta calidade artística que
presenta, nos conduce a pen-
sar na existencia dun numero
maior de colaboracións que
hoxe estarían perdidas.
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Construída segundo as regras .dun
requintado e caleidoscópico paralelismo, a can-
tiga preséntanosa namorada nun escenario no
que se despregan dous espacios cargados de
simbolismo: a ermida e, rodeándoa, o "mar
maior". A tensión da espera resignada da
amiga, que ve como .vai ser engulida polas
ondas do "alto mar", vese suspendida pala
morosidade dun tempo que se diría circular
máis ca .progresivo, efecto ó que contribúe o
carácter obsesivamente iterativo do poema,
moi especialmente a repetición do refrán.

Estes elementos converten a cantiga na
máis dramática de todas as conservadas.. .

Do mesmo xeito que acontecía nas can-
tigas de Xoán de Cangas e de Martín Codax,
tamén na cantiga de Mendiño hai unha referen-
cia especial moi clara. que non é outra máis
que a famosa illa- de San Simón, un pequeno
arboredo que está no medio da ría de Vigo, e
que durante a guerra civil foi usado como un

seguro calabozo para os prisioneiros e, anterior-
mente, como residencia para leprosos.

No opúsculo Homenaxe a Mendiño
(Vigo, 1982) figuran versións en trinta idiomas: ita-
liano (por Luciana Stegagno), catalán, (Llompart),
vasco (Juan San Martín), chinés, ruso, sueco,
gaélico, islandés, árabe, esperanto, etc. Este
poema tamén foi obxecto o 29 de maio de 1982,
na illa de San Simón, dunha homenaxe multitudi-
naria e rica: cancións medievais (Amancio Prada),

. poesía (Xesús Rábade, Helena Villar), .diserta-
cións (Xesús Alonso Montera, Camino Noia ...). A
celebración tivo lugar o "Día da poesía medieval
galega" (1sedición).

á esquerda MENDIÑO



XOÁN DE CANGAS. :

A orixe deste
xograr -galego, de Canqas do
Morrazo, está apoiada na tese
de aparecer situado no hipoté-
tico cancioneirode Xoqrares
Galeqos; xunto con. outros dos
que xa.se coñece con certeza
esta orixe galega.

Desenvolveu a
. súa actividade poética moi pro-
. bablerriente a.finals do s.X:IIIou·
inicios do XlV. .

O seu corpus
poético está formado por tres

"cantigas de amígo, rnáis con-.
cretarnentedá variante.eoñeci-
.da como "ca'ntigasde rornarta",
e nelas hai -,continuas referen-'
cias .' xeográficas . propias .da
súa zona, como por exémplo a
ermidá 'de San Marnede do
Mar, situada aínda hoxe en día
na . parroquia de' Beluso, en·
Bue'u (Pontevedra),
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Queridos peatóns que non sabedes ande ides,
andades sen rumbo no vaso camiñar,
paso tras paso, os vasos pés van.

Escaparates, anuncios, nada máis .
. Coches que pasan sen cesar.

Isto é o que ocorre na cidade.

Chuvia e frío
Acéchanvos na crúa realidade,
a présa e o motivo é para vós personalidade.

Xente que pasa, xente que corre, xente que fala,
xente que sen máis ...observa.
E ti pensas:

¿ONDE IRÁN?, ¿QUE FARÁN?,
¿QUEN OS PERSEGUIRÁ?

Miradas que se cruzan,
corazóns sen palpitar,
reloxos marcando as horas,

-iso é a cidade.

Semáforos en vermello e unha vida sen lograr
que non che deixan espacio para respirar

Bucinas, sen voces, luces na escuridade,
medo, tristeza; na cidade.

Chamadas telefónicas e palabras que se van.

Sangue que non corre, corazón sen palpitar.
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A vida segue e ti continuas igual,
a vida termina e xa tanto che da
porque tiveches unha vida que ...
non se pode explicar.

J
i

j
i
J
t
j
1

Conservas a esperanza de que todo teña
un final,
ou polo menos unha oportunidade.
Oportunidade de opinar, oportunidade de gritar,
de dicir: .¡¡BASTA XA!!.

Entóné cando vés cara ó mundo,
. . .

ós peatóns transeúntes que finalizaron o seucamiñar
cunha interrogación no seu rostro
que só ti podes contestar.

Obsérvalos en silencio e recoñeces '

- U QUE PENA DAN!!,

sen darte conta
de que ti es unmais
un demoitos aqueles que carniñan e carriíñan
sen saber ande ir ... . . Paula Graña (4°Administrativo)
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o término está
bañado polo río Centiño
e o seu afluente Xinzo,
rexistrando as súas
principais altitudes nos
Montes Maior (362
mts.) e Pico da Lebre
(360 mts.). Neste último·
lugar adecentouse
recentemente unha ¡-~=~~..,....,...,...,.~!"),,,,,~"",,~.•...;;.--~-~.
explanada que o converte¡.:¡Jg~r_e_xa••..•.•CI_e_S_a_n~.;.;,;;..;.;.;.;...li.,;;;;';;;';;';;;';';:;"';"~r.;..;...;;:,:;;;..-.
nun mirador de extraordinaria beleza,
podendo divisarse gran parte da
Rasa Cantábrica, desde o litoral astu-
riano ata a costa de Nois. A nosa
vista desde este lugar pode recrearse
vendo quilómentos de praias, desem-
bocaduras dos ríos Masma e Ouro ou
fermosos vales cara ó interior.

Saíndo de Foz pola estrada
que conduce ó Valadouro, a 5 kms.
da capitalidade municipal encontrá-
monos coa Parroquia de San Martiño
de Mondoñedo.

Pertence ó arciprestado de
San Martiño da diócese de
Mondoñedo-Ferrol. O seu territorio
limita coa freguesía de Fazouro e co
mar Cantábrico, polo Norte; con
Oirán e Santa María de Lourenzá,
polo Sur; con Foz e
Vilaronte, polo Este; e
con San Acisclo e
Santa Cilla do
Valadouro, polo Oeste.

Os barrios que
forman a Parroquia son
os de: Caritel, Carrís,
Ermida, Ferreiravella,
Forxán, Mourente,
Palmiz, Reiriz, Río,
Trasmonte, Vao, Ver,
Vilacendoi e Xinzo.

No último censo de poboa-
ción realizado no ano 1996, a po boa-
ción alcanzaba os 712 habitantes,
dos que 343 son varóns e 369 son
mulleres.

A gandeiría e a agricultura
sempre foron as principais fontes de
traballo e da economía da
Parroquia.

Na actualidade existen varias explo-
tacións gandeiras e varias propieda-
des de montes repoboados que
suministran a madeira .
para os dous aserradeiros existentes
no término parroquial e para a pape-
leira de Navia.

Nalgún tempo existían no
seu contorno persoas adicadas ós
oficios tradicionais, como carpintei-
ros, zoqueiros ou muiñeiros, pero co
paso do tempo estes traballos fóron-

se perdendo dando paso a outra
clase de traballos. Como dato signifi-
cativo podemos dicir que de catorce
muíños que tivo a parroquia, na
actualidade só tres funcionan con
carácter privado.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTíSTICO

Sen dúbida, a importancia de San
Martiño vén dada polo seu templo,
xoia do románico. Foi este lugar a sé
episcopal desde o ano 866 ata o ano
1112. Para algúns historiadores tráta-
se da Catedral máis antiga de
España. A súa construcción data de
finais do s. XI e principios do s. XII.

É unha basílica de tres naves con
cruceiro e tres ábsidas semicircula-
res, reforzadas no s. XIX na parte
exterior con contrafortes. As naves
cóbrense cunha sinxela armadura de
madeira a duas vertentes na nave
principal e a unha soa
nas naves laterais. Na fachada princi-
pal, á dereita, ten unha torre dun só
corpo cunha ventá gótica.

As ábsidas, semicirculares
teñen a súa parte recta moi pequena,
detalle que se dá poucas veces. Os

ábsides laterais teñen unha soa ven-
taíña, sen decoración algunha, e van
rematados exteriormente por bandas
lombardas. Este detalle e a enorme
semellanza das naves de San
Martiño co alzado dalgunhas igrexas
primitivas catalanas, fai deste lugar
algo singular en Galicia.

Na decoración exterior des-
tacan os canecillos labrados con
debuxos vexetais, figuras de animais
e xeométricas e outros con curva de
nacela de influencia árabe.

No seu interior hai unha rica
decoración escultórica, destacando
os capiteis do cruceiro con represen-
tación bíblicas e o antipendio, único
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no seu xénero, que preside a capela
maior, cuns relevos moi ben logra-
dos.

Conta esta igrexa cun peque-
no museo onde se encontra, entre
outras cousas, a anel e o báculo de
San Gonzalo. Ó lado da porta do
museo tamén destaca o sepulcro de
San Gonzalo, o Bispo Santo.

Co Bispo Santo tamén se
relaciona a Fonte da Zapata que se
encontra ás aforas da Igrexa e que
segundo a tradición brotou a instan-
cia do Bispo Santo.

Capela de San Gonzalo

Situada no Alto da Grela,
esta capela localizase no mesmo
lugar ande segundo a tradición pre-
gaba San Gonzalo ante a invasión
normanda. Consta dunha sinxela
nave, arco semicircular na entrada e
campanario dun só van. Conserva na
súa testeira un retablo barroco dun
corpo e tres hornaciñas, con colum-
nas salomónicas e varias tallas popu-
lares.

Capela do Carme

Situada no lugar do Carme,
lindando con Vilaronte, esta capela
consta dunha nave cuberta de madei-
ra a dúas augas, arco triunfal de
medio punto, capela maior cadrada e

sacristía detrás desta. A entrada ten
un arco de medio punto e diante hai
un sinxelo pórtico de madeira.

No seu interior ten un retablo
barroco, de dous corpos (s. XVIII),
podendo apreciarse varias tallas,
tamén barrocas, destacando a imaxe
da Virxe do Carme, que conta con
moitos devotos, especialmente das
xentes do mar.

Capela da Magdalena

No barrio de Ermida pode-
mos encontrar esta capela que cons-
ta no seu interior cun fermoso retablo
de estilo renacernento, policromado e
que foi da Igrexa de San Martiño.
Data do s. XVII. Tamén conta con
varias imaxes dos séculos XVI, XVII
e XVIII.

Festas e Romarias

Sen dúbida que a testa -que
ten máis adeptos é a do Bispo Santo.
Celébrase o luns de Pentecostés,
anque desde hai uns anos trasladou-
se á fin de semana. Desde varios
días antes os montes veciños vanse
"cubrindo" de tendas, mesas, ban-
cos, etc. para albergar os romeiros
locais e ós que acoden desde as
parroquias veciñas, algúns desde
lugares ben lonxanos.

Trátase dunha festa popular
ande a continuación dos actos relixio-
sos o lúdico e o gastronómico danse
aman, cun aire de convivencia que
ten o seu remate a altas horas do
domingo coa lembranza das horas
vividas e esperando voltar de novo o
vindeiro ano.

Outra testa famosa e deva-
luada nos últimos anos é a do Carme.
O 16 de Xullo ten lugar esta testa,
pero por coincidencia coas Festas de
Foz trasladouse á fin de semana
máis cercana. É un lugar onde
acudían os romeiros para ofrecer os
seus ex-votos para dar gracias por un
favor recibido, ou para pedir a inter-
cesión da Virxe para alcanzar un
desexo. Aínda que a afluencia de
romeiros non é tan grande como hai
anos, os fieis devotos seguen curn-
prindo coa tradición.

Por último, outra festa con
prestixio é a de San Martiño.
Celébrase no mes de Novembro nas
cercanías da Igrexa Parroquial.
Debido á época en que se celebra a
presencia de público xira arredor dos
veciños do lugar, anque tamén aco-
den algúns visitantes para compartir
o xantar e unhas horas de lecer en
honra do Santo Patrón do templo,
orgullo das xentes do lugar.

Manuel Couto Longarela
Jesús José Duarte Míguez
(10 Bacharelato)
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Un ta le e gr ra
Dende principios de curso desenvólvense actividades extraescolares que axudan a coñecer os recursos da imaxe,o taller

de vídeo o taller de gravado e esperemos que proximamente comece a funcionar un taller de deseño gráfico asistido por ordena-
. doro Estes proxectos teñen como finalidade estimular entre os rapaces un ha inquedanza polo artístico e que xurda neles a deman-

da dunbacharelato artístico na Mariña. .
O taller de gravado calcográfico comezou a andar no mes de xaneiro, está subvencionado integramente polos institutos

de secundaria "Monte Castelo" e "Perdouro" de Burela. Nel participan unha treintena de persoas entre alumnos e profesores,
desenvólvese tódolos mércores pala tarde (de 4 ata as 6:15) na aula de debuxo.

¿Que é un gravado? ,
A técnica doqravado é un conxunto de procesos de creación e reproducción de imaxes gráficas. Dentro do gravado exis-

ten tres métodos diferentes:' gravado en relevo, en oco e planográfico. No gravado en relevo o artista talla a imaxe nun taco de
madeira ou linóleo. A imaxe quedará .trasladada ó papel pola presión que se lIe imprime ó papel ó coloca lo sobre o taco tallado e
entintado. No gravado en oco, en lugar de sobresaír da.superficie, as liñas da ímaxe están incisas na prancha de metal (xeralmente
zinc ou cobre). Hai dous tipos básicos de gravado en oco: mediante o raiado (técnicas da punta seca e aguaforte), ou pódese facer
o rebaixe na prancha pola corrosión de ácidos(aguatintas). Combinando estes métodos podemos conseguir unha ampla gama de
efectos visuais. )

Na punta seca o artista "araña" directamente a imaxe sobre unha lámina. de zinc ou de cobre. A medida que se vai facen-
.do a incisión prodúcese un sulco. A estampación faise entintando a prancha, despois limpámola de xeitoque só quede tinta nas
incisións provocadas polo debuxo, e colocando un papel humedecido sobre ela, introducíndoa nun tórculo, que exerce unha gran
presión sobre prancha e papel, de xeito que o papel absorbe toda a tinta depositada nos ocosda. prancha.

Na aguaforte recóbrese a prancha cunha sustancia protectora, resistente ós ácidos. O artista debuxa a imaxe sobre a
prancha cunha punta metálica que vai eliminando a capa de cera por onde pasa. A continuación mergúllase a lámina nun baño de
ácido. A acción do ácido disolve a zona de metal debuxada que quedo.u sen protección; o tempo de inmersión da lámina no ácido
determina a profundidade da liña no gravado. O proceso de estampación é similar ó da punta seca.

A aguatinta é un proceso de gravado en oco que produce unha estampa cun aspecto totalmente distinto, creando zonas
tonais máis que liñas. Para créar un g~avado á aguatinta rocíanse con resina certas zonas da prancha Él quéntase esta para que a
resina quede adherida. A continuación mergúllase a prancha nun ácido suave que disolve a superficie nas zonas que non están
cubertas poia resina. . .

Impresión planográfica-litografía. Na impresión planográfica, a imaxe créase directamente sobre a superficie sen cortar nin
facer incisións. Os métodos máis comúns son a litografía e a serigrafía.

Alejandro Sanmartín
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Reproducción íntegra, dun anaco do programa de radio" A Hora Hoffman",
emitido e Abril' pola COPE de Rlbadeo,,

"

(...)
10s WAR n06 album Natural Mistic
baixa e continua a voz.

-voz 2: Nace nun paraíso: a illa de jamaica, bebe das fontes do budú e do
Consumo de marihuana, esta éa súa principal temática, o reggaé sen a
Marihuana é igual que o lacón con grelos sen lacón.
Sería impensable a supervivenciadeste estilo de vida sen o consumo de dita sustancia.
Sendo este un dos seus principais temas non deixan de lado a preocupación
Polos oprimidos, e sobre todo, a súa oposición ás guerras existentes na Terra.

Sube 1Os. e volve baixar
. ,

-VOZ 2:05 que practicamos a relixión Rastafari queremos a paz entre os distintos pobosdo
mundo,sen perxulzos, sen.desiqualdades. So queremos facer do globo unha comuna na que.a
única moeda de troco sexa a paz e o amor.

Sube 10s.'e volve baixar

voz 2: A cancion que sea de fondo e war De bob marleyo noso gran guru,
, escoitadea e tentade cambiar o mundo.

Sube e remata

-:-VOZ 2:,A canción remata e o mundo segue igual, igual de mal nos un pouco máis
vellos e eles un pouco máis ricos. Merda de mundo, merda de vida, merda de hipócritas. '

, Desaparezamos e deixamos que continúe a evolución.

- N°3 de Natural Mistic 15 últimos segundos fundesecoa voz

.;.VOZ2: Outro tema que xira ó redor do Reggae a desesperación que supón o
amor non correspondido. Esa tristura áceda que nos farser castelos de aréa no fondo do
mar.Esa cerda que nos afoqa a que acaba por sumimos nunhá eterna melancolía.
Unha canción que fala disto é can't help fellimg in love de ub40 'o único grupo

, europeo que se salva da queima. .

Fundese. can't help follimg im lave ub40remata

-VOZ 2: Estos 3 minutos de melancolía están adicados a todos os queteñades
este sentimento e en especial para ela.
( ...)
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Cando todo remate e ninguén nos lembre seguro que nos atocerernos
ceo. Daquela o tempo agocharase sen que ninguén o queira
a ti e prequntareiche se bailas; daremos voltas pola pista vacía,
expresión cansada, nese íntre, eu, ata pode que te bique; será
rnoi lonxano.

Cande toda a nasa riqueza se atope tan só nas
do ceo, e poderemos bailar ata o mencer dunha noite que non
nós os dous, dando voltas pela pista vacía, coas oíladas

sentimos o suave roce da nasa pel, acontecerá en ~,O¡¡"'l\""::'!

aun día mal lonxano.



Traes sal nas mans,
mariñeiro, ¿é teu o sal
ou arroubáchesllo ó mar?

Triste ... triste coma as ondas
que percorren lixeiras o mar
sabendo que, contra as rochas
sen remedio, han de finar.

Mariñeiro, fálarne, óllame ... Tan triste, tanto ou máis
tan doroso e ferinte
coma odiarte, amarte ou matar.

Non, xa non estás.
¡Madia leva!
¡Volve, volve, volve ... !

Quizabes moito máis ...

Tanto coma de pena morrer
e saber que, aínda nin morta
as bágoas deixan de correr.Caminiños fai O mar.

Tan grande é a dor
que nin o abismo da vida e a morte
pode romper
as bágoas e a tristura que, de defun-
ta,
aínda has verter.

¿Estarás contento?
Xa conseguiches o que querías,
mariñeiro de chuvia e SoL ..
xa me roubaches o corazón.

Por ti faría tales cousas
que non podes imaxinar,
baixaríache a lúa,
se a ousases desexar,
volcaríache o Ceio,
e daríache as estrelas á mano

Roubaríalle unha raiola ó Sol
pra podercha regalar,
e peixes de cores e estrelas,
pra ti, do fondo do mar.

E, ¿qué pido a cambio?
Unha ollada túa, nada máis.

RAQUEL REY NEIRA
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o TANGRAM"

É un xogosolitario moi coñecído de orixe chínesa. Nel,a.partir de setefichas (5 íriánqulosisós-' .
celes de -distintos tamaños, un cadrado.e un:pan3Ielógramo) que 'entre todas compoñen un .
cadrado.pódense formar múltiples figura§ preñxadas ou que se poden ir deseñand6. Acontinua-
ción poñemos as fichas (recorta o cadrado) e unhas cantas figuras. Tenta resolvelas, exasabes,
pensanovas figurase propónllelas ós teus amigos. o único límite éa vosa maxínación ... '

.' ~
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ReCrEAtiVaS
CALCETíNS E lUVAS

Nunha mesma caixa hai dez pares de calcetíns de cor café e dez pares negros, e nou-
tra caixa hai dez pares de luvas café e outros tantos pares negros.¿ Cantos calcetíns e luvas
é preciso sacar de cada caixa para conseguir un par de calcetíns e un par de luvas dunha
mesma cor (calquera)?

o TIXOlO

Un tixolo, dos usados na construcción, pesa uns 4 quilogramos. ¿Canto pesará un tixo-
lo de xoguete feito do mesmo material e cunhas dimensións catro veces menores?

REGALOS EN METÁLICO

Dous pais regalaron cartos ós seus fillos. Un deles deu ó seu fillo 150 pesos, o outro
entregoulle ó seu 100. Resultou, sen embargo, que ambos os fillos xuntos aumentaron o seu
capital só en 150 pesos. ¿De que xeito se explica isto?

OS BILLETES DE AUTOBÚS

Un taquilleiro dunha estación de autobuses encárgase de despachar billetes. A moitos
pareceralles moi sinxelo. Non sospeitades o número tan grande de billetes que debe manexar
o taquilleiro. É indispensable que os pasaxeiros poidan adquirir billetes da indicada estación a
calquera outra do mesmo autocar. Se o taquilleiro presta os seus servicios nunha liña que
consta de 25 estacións. ¿ Cantos billetes distintos pensades que preparou a empresa para
abastecer as caixas de todas as estacións?

¿QUE RESULTA?

Ímos supor un cadrado dun metro de lado, dividido en cadradiños dun milímetro.
Calcula mentalmente que lonxitude se obtería se colocasemos todos os cadradiños enliña,
adosados uns a outros.

OUTRO PROBLEMA DO MESMO XÉNERO

Supoñer un cubo dun metro de arista dividido en cubiños dun milímetro. Calcular men-
talmente os quilómetros de altura que tería una columna formada por todos os cubiños dispos-
tos un enriba do outro.
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Xa acabada a tarde, voltei á casa cun cansancio, agobio e aburrimento de escoitar as
mesmas historias de sempre.

Xoán cos seus xogos de marcianiños. Martín coas súas películas sen ningún argumento.
Lois cos seus queridos e parvos partidos de fútbol.

E así de aburridos eran tamén o resto dos meus colegas que saíran do cárcere había xa
algúns anos. Pero,aínda así, había unha tía, a Maruxa, chamámoslle; era a única coa que podía
falar de verdade, contarlle a miña vida, falarlle das miñas inquedanzas e medos; só ela era a

.que sabía o meu segredo, o meu silencioso e desesperado segredo ...
...- Declárase ó acusado inocente .... Toda a sala quedou sumida no máis profundo silen-

cio. SÓ un suspiro de alivio se escoitou nun banco da última fila .
. Non se falaban dende aquel último e sonado ronbo, que tería saído ben se non fose por

un miserento erro cometido por Gris.
Ghegaba a hora de enfrontarse á verdade, de dicir non á cobardía que sentía, de poñerse

cara a cara fronte a el, e dicirlle o moito que o quería. Pero, claro, sempre quedaba esa pequena
dúbida, ese gran medo ó rechazo máis ben asegurado.

- [Noraboa, Antonio!, alégrome de que saíses do catre dunha vez. - Exclamei, máis con
desesperación que con alegría

- Si, agora xa estou ben. Téñome que ir, adeus. - Respondeu el á miña desesperación.
Pasei unha longa tempada sen voltar a miralo. Mentres, a Maruxa consolábame e amino-

raba as miñas bágoas.
- ¿Por qué todo me pasa a min? - Preguntei con voz entrecortada.
- Non te preocupes, veña. "TODO FLÚE, NADA PERMANECE". "NON HAI MAL QUE

GEN ANOS DURE". - Respondeu filisófica a Maruxa.
- Bo, non te poñas así, que tampouco es a única persoa. Hai máis coma ti, ceibes. Que

teñen os mesmos gustos. - Intentou consolarme.
- Pero eu quéroo. - Xemín coa pouca voz que me quedaba.
- Non se pode ter todo na vida. - Concluiu a Maruxa.
E así pasou unha semana, un mes, un ano, ata que tropezamos dous anos rnáis tarde na

cola do supermercado.
Contoume que estaba liado coa pasma, de novo, que eu o tiña que axudar. Que o tiña

que esconder.
Marchéi sen dicirlle nada. Esa noite supliquei ó Señor non voltar a miralo máis.

Conseguira esquecelo, e non podía caer na mesma depresión por segunda vez.
A Maruxa casara e xa non a miraba tan a miúdo. De vez en cando chegábame unha carta

lonxana con debuxos e fotos do seu fillo Tomé.
Pero xa non era o mesmo. Non nos contábamos tantas cousas coma antes. Escribíralle

dicindo que conseguira saír con dous fulanos, colegas seus, do barrio de abaixo. Pero era men-
tira, intentárao con un, pero a relación só durou mes e medio.

Á mañá cedo, levanteime, e fun correr os seis quilómetros de costume. De repente escoi-
tei.

- Cris, Cris, agarda .... - Era Antonio. Seguín coma se non escoltase nada, pero conseguiu
alcanzarme, sempre foi mellor corredor ea mino

- Por favor, tésmeque axudar. Perségueme a pasma, non me falles agora.
- Suplicou.
- Está ben, non fagas melodramas na rúa. Déixote quedar na miña casa unha semana,

pero só unha semana. - Intentei calmalo. .
- Gracias, moitas gracias. - Dixo, e marchou correndo.

Xa de volta na casa arranxei toda a cociña, limpei o baño e a sala de estar. Vou ó meu
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cuarto, e entón solto un ¡oh, oh¡ -
medio entrecortado. SÓ hai unha
cama, e o sofá deillo á Maruxa. O
único que quedan son as cadeiras
acolchadas .... De repente soou o
timbre ...

- ¡Espera!. -berrei. - ¡¿Non
queres o meu enderezo?!.

- ¡Non, xa o sei!. -
Respondeu mentres se alonxaba.

Xa de volta na casa arran-
xei toda a cociña, limpei o baño e
a sala de estar. Vou ó meu cuarto,
e entón solto un ¡oh, oh¡ - medio
entrecortado. SÓ hai unha cama, e
o sofá deillo á Maruxa. O único
que quedan son as cadeiras acol-
chadas .... De repente soou o tim-
bre ...

- ¡Ola!. ¿Qué tal? -
Exclamou -. ¡Uff!. isto non cam-
biou nada, salvo que a sala seme-
lIa máis grande.

- Non, é que a Maruxa e o
veciño casaron e regaleilles o
sofá. Por iso só hai unha cama en
toda a casa. Pero non te preacu-
pes porque ti podes durmir nela,
que eu xa me arranxarei nesas
cadeiras. - Rematei pouco con-
vencida do que acababa de dicir.

- Pero ..., Que d¡a? ¿vaste
asustar por durmir comigo? Veña,
non sexas así. Durmimos os dous
na cama, que por iso é tan gran-
de.

Os días ían transcurrindo; xantabamos, saiamos, bebiamos e durmiamos xuntos. Ata que
a derradeira noite xa non puiden máis.

Deitárase el primeiro e xa estaba durmido. Enchinme de valor e decidinme.
Espinme, e sen máis metinme na cama. SÓ tiña postos uns slips brancos. Tras un

momento de vacilación quiteillos. Inquedouse un pouco pero non espertou. Comecei a bicalo por
todo o corpo, el correspondeume do mesmo xeito. Tras un momento de felicidade el pronunciou.

-Sara, quérote.
Non sei porqué, pero non me importou. Biqueino con máis forza nos beizos.E entón

espertou. Miroume e berrou.
- ¡Ouh, Deus!. ¡Que noxo!. ¡Es un marica de merda!. ¡Que noxo!. Cristian Martín

González. ¡Es un maricón!. ..
Nese momento el non me mirou como esa tal Sara, ou Cris coma todos me chamaban.

Miroume coma realmente son: Cristian Martín González. UN Home.

Paula Graña ( 4° Administrativo)
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Jollywood

Pero hai outro xeito: o vídeo.

Cadra lonxe.

Tanto coma os ea rtos para unha superproducción.

Ou para unha película calquera. .
Incluso un corto resulta improbable se falamos de el ne.
Por agora.

Hai tempo que rapaces do lES PERDOURO, MONTE CASTELO, e VILAR PONTE, xunto con profe-
sores de Debuxo da Mariña, estamos niso.

Fixemos un guión divertido.

Un easting de actores e actrices { sodes tremendos !!!!. Foi moi difícil escolle~, en serio)

Logo - ou mentras - o story-board ( si, o cómic)
Despois qilos de maquillaxe, probas de vestiario. A iluminación, sempre imposible.
Por fin a rodaxe.
E todo o esforzo valeu a pena.
Porque mira que vos esforzades. i 7 veces! tivemos que repetir algún plano.
E vos alí, ó pé do canón, coma campións.
Eu son a directora neste tinglado.
Mola. Tedes tanta ilusión que nos cargades as pilas..
Mais de 20 persoas. Un auténtico eqU IpO.
Dá gusto, home, contar con xente así.

Inda quedan moitas sesións. E está indo de fábula.
Logo toca a edición,a dobraxe, música, engadi-Ios créditos ...

" t "Con sorte aló por Maio, o ex reo .
¿ Pasóuseche este curso?

Apúntate para o próximo.

Comenzaremos antes, para ir máis relaxados.

Mentras tanto, ven a ver o que fixemos o mes que vén.
Agardamos que che guste.

Agqra calade, que imos rodar outro plano: ,
"i LUCES, CÁMARA, ACCION!!! ..

Renata Otero
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visita a Santiago, pero antes de che-
gar á capital galega puidemos ve-las
Torres do Oeste medio derrubadas,
sen baixarnos do "microbús".

Ó chegar a
Santiago
visitá-

mo-
la exposi-
ción que ten
"Galicia, terra única",
titulada Galícia renace. Era todo
fantástico, impresionante, ... parecía
estar moi lonxe de min polo seu
esplendor e moi próximo, á vez, polo
seu significado e polo intento que eu
facía por entendelo. Soaba unha
música de fondo que inspiraba aínda
máis paz e serenidade da que por si
xa se sente naquel lugar. Rodeada
de tantos santos, virxes, cristos,
anxos e demais motivos relixiosos
cría estar nun dos lugares máis pró-
ximos ó ceo. O que me fixo baixar
por un só momento, das nubes foi
ve-la representación do dominio dun
santo sobre Q mesmo Demo; e ve-lo
Demo alí, deitado, vermello e a
tamaño natural provocou en min un
grande arrepío que me fixo estreme-
cer. Conseguín volver ó estado de
plenitude e serenidade anterior coa
marabillosa vista do coro e do resto
da exposición.

Á saida da exposición apro-
veitamos para mercar algún agasa-
110. E, con pouco de presa, chege-
mos ata o punto de encontro co

."microbús". Dende alí emprendimos
de novo o camiño que nos levaría a

Vilalba, onde descansamos un peda-
ciño, para despois chegar a Burela
ás 23: 15, rematando así a viaxe.

(de mans do noso "pinchadiscos"
particular: Luis Miguel), falamos,
rimos e algúns incluso durmiron.

Cando cheguei á

casa estaba moi feliz por ter vivido
aquela experiencia. Pero con-

forme pasou o tempo
empecei a botar de

menos a aquelas
trece persoas

que me
acom-

paña-
ron e

Aínda que se
trata dunha excursión cultural, na
que vimos e aprendimos moitísimas
cousas, tamén quixera destaca-lo bo
ambiente que había entre todos nós.
Ó tratarse dun grupiño reducido per-
mitíunos coñecernos algo mellor, xa
que eu, antes, descoñecía a case
tódolos meus compañeiros de viaxe.
No "microbús" escoitamos música

aque-
les fer-

mosos
lugares

polos que
pasamos. O tempo

seguiu pasando; todo
volveu á normalidade; pero

gardo un moi bo e, penso eu, que
eterno recordo daquel día e do que
todos vivimos.

Eva Castiñeira Pumares
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CALCETíNS E LUVAS

Abondan tres calcetíns porque dous serán sempre da mesma cor. A cousa non é tan doada coas luvas, que se distin-
guen non só poi a cor, senón porque a metade das luvas son da man dereita e a outra metade da esquerda. Neste caso, fará
falta sacar 21 luvas. Se se sacan menos, por exemplo 20, pode suceder que as 20 sexan dunha man ( por exemplo, 10 de cor
café da man esquerda e 10 negras da esquerda).

OTIXOLO.

A res posta de que o tixolo de xoguete pesa 1 quilo, ou sexa, a cuarta parte, é un gran erro. O tixolo non só é 4 veces máis curto
que o tixolo de verdade, senón que tamén é 4 veces máis estreito e máis baixo;polo tanto, o seu volume e peso son de
4x4x4=64 veces menores. A resposta correcta é: o tixolo de xoguete pesa 4000:64=62,5 grs.

REGALOS EN METÁLICO

A clave do enigma consiste en que un dos pais é fillo do outro. En total eran, non 4, senón 3 persoas: avó, fillo e neto. O avó
deulle ó fillo 150 pesos, e este deses cartos entregou ó neto (é dicir, ó seu fillo) 100 pesos, co que os aforros do fillo aumenta-
ron, en consecuencia, só en 50 pesos .

. OS BILLETES DE AUTOCAR

En cada un ha das 25estacións, os pasaxeiros poden pedir billete para calquera estación, ou sexa, para os 24 puntos
diferentes. Isto indica que o número de billetes diferentes que hai que preparar é de 25 x 24=600.

¿QUE RESULTA?

Nuri metro cadrado hai un millón de milímetros cadrados. Cada mil milímetros cadrados, dispostos un a carón do outro,
continúen un metro; mil millares formarán mil metros. Por tanto, a liña formada terá un quilómetro de lonxitude.

OUTRO PROBLEMA DO MESMO XÉNERO

A resposta asombra pola magnitude inesperada que se obten : a columna elévase a 1000 km.
Fagamos mentalmente o cálculo: 1 metro cúbico contén 1000x1000x1000 miHmetros cúbicos. Cada mil milímetros cúbicos colo-
cados un enriba do outro, forman un ha columna de mil m, ou sexa, 1 km. Pero como temos 1000 veces este número de cubiños,
a altura da columna será de 1000 km.

SOLUCIONARIO DOTANGRÁM
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Explotaciones erámicas Españolas
----- CAOLINES y ARENl\S -----.,

MINAS YLA"ADER()S Teléfono: (9i'l2) 58 0300
BUREL.t~ (LUGO) FAX: (9K2) 58 09 88
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